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Пригоди  
       З історією

Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дускусій, 
щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікавлен-
ня. Юрій Шаповал — знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор 
незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водночас 
він — талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно ціка-
вих телевізійних програм, радіопередач і газетних оповідей. 

Його нова книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам 
нашої давнішої і зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», 
а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти 
переконливу і прийнятну для всіх відповідь.

Що стоїть за феноменом Української Повстанської Армії і чому  
судження про неї настільки поляризовані? Чому не вичерпується інтерес 
до сталінської доби і який механізм помітної тут і там ресталінізації істо-
ричної свідомості? Чого набула і що втратила Україна за роки, що минули 
від проголошення незалежності у серпні 1991 року? Чи має Україна влас-
ну політику пам’яті й чим може бути корисний досвід інших країн у здій-
сненні такої політики?

На ці та багато інших питань Юрій Шаповал намагається відповісти  
своєю книжкою, орґанічно поєднуючи проблемний підхід із нарисово-
оповідним. Чимало її сюжетів читаються як захопливий детектив. Історич-
ні постаті — від Винниченка, Хвильового, Єфремова до Брежнєва, Стуса 
чи Єльцина — постають у насиченому контексті, проникливо й ерудовано 
відтвореному автором.

Як досвідчений і відповідальний фахівець Юрій Шаповал навіть у пуб-
ліцистиці уникає пропаґандистських спрощень. Він знає, що історія — 
багатобарвна, сповнена різноманітних нюансів, і тому майже ніколи 
не вдається до чорно-білих тонів та однозначних оцінок. Проте глибина 
й нюансованість авторського підходу не тотожна амбівалентності, не-
послідовності, відсутності виразних моральних критеріїв. Юрій Шапо-
вал не вважає нормальним співіснування в Україн «двох взаємовиключ-
них історіоґрафічних канонів»: імперсько-совєтського та українського 
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етноцентричного. Він свідомий того, що «сконсолідувати соціум aні на тій, 
aні на іншій основі неможливо». A тим часом «відсутність узгодженої сис-
теми цінностей ставить під загрозу увесь український проект».

Пропонований автором вихід зі складної суспільної ситуації не ви-
глядає ані новим, ані радикальним. Проте навряд чи є кращий і, взагалі, 
якийсь інший вихід, який водночас був би більш-менш реальним. Полягає 
він у поступовому нарощуванні знання, зокрема історичного, в накопи-
чуванні соціального капіталу, — того цивілізаційного ґумусу, на якому 
тільки й може зрости повноцінна нація. В одному з нарисів Юрій Шаповал 
прямим текстом говорить про потребу засвоєння «більш високої культу-
ри» і подолання «стереотипних уявлень» — усієї тієї «темноти безмірної» 
(у термінах Олександра Шульгіна, головного героя згаданого нарису), 
в яку український народ був кинутий зусиллями попередніх режимів.

З року в рік Юрій Шаповал наполегливо змагається з тією історичною 
«темнотою» — як у масовій свідомості, так і в значній частині глибоко со-
вєтизованого академічного середовища. І якщо його ґрунтовні наукові 
праці промовляють насамперед до фахівців, то різножанрова публіцисти-
ка, зібрана у цій книжці й доповнена унікальними ілюстраціями, дає змогу 
прилучитися до історичної проблематики щонайширшому колу зацікавле-
них читачів.

Микола Рябчук
Січень 2013 року



Передмова  
 до 2-го видання

Свою	передмову	до	1-го	видання	цієї	книжки	я	розпочав	із	згадки	про	
одного	мого	колеґу-історика.	Він	якось	зауважив,	що	книги	схожі	на	дітей,	
які	бувають	очікувані	і	неочікувані.	

Зізнаюся,	що	я	не	мав	заздалегідь	продуманого	плану	видання	тих	тек-
стів,	що	зібрані	тепер	під	однією	книжковою	обкладинкою.	В	цьому	сенсі	
ця	книжка	написалася	ніби	сама	собою.	З	іншого	боку,	її	поява	до	певної	
міри	 була	 бажаною.	 Згадані	 тексти	 писалися	 з	 2006	 року	 для	 різних	 ви-
дань	 і	у	різних	жанрах,	а	відтак	недноразово	 (хоча	й	 імпліцитно)	у	мене	
таки	жевріло	бажання	їх	зібрати,	самому	критично	перечитати	і	потім	за-
пропонувати	для	«компакт	ного	прочитання»	іншим.	

Зрештою	так	і	сталося.	У	2013	році	накладом	одна	тисяча	примірників	
з’явилося	1-ше	видання	цієї	книжки,	яке	викликало	інтерес	читачів	і	до-
волі	 швидко	 розійшлося.	 Мені	 дотепер	 дзвонять	 і	 запитують,	 чи	 можна	
книжку	 придбати	 або	 чи	 можу	 я	 її	 подарувати.	 Так	 виникла	 ідея	 пере-
видати	«Торкнутись	історії».	Я	уважно	передивився	1-ше	видання	і	вирі-
шив	кардинально	нічого	не	змінювати,	а	просто	додати	до	наявних	текстів	
кілька	нових,	друкованих	пізніше.			

Тексти	 були	 зібрані	 та	 структуровані	 за	 досить	 простим	 принципом.	
У	 першому розділі постають	 різноманітні	 сюжети	 та	 характери	 різних	
осіб,	що	про	них	мені	було	цікаво	(а	часом	і	важливо)	написати.	Цей	розділ	
відкриває	стаття	про	Бабин	Яр	—	зловісний	символ	Голокосту	і	приклад	
ставлення	до	минулого	з	боку	комуністичного	режиму.	І	це	не	випадково.	
Адже,	як	точно	написав	Тимоті	Снайдер,	нацистська	Німеччина	і	Радян-
ський	Союз	прагнули	«запанувати	над	самою	історією.	Радянський	Союз	
був	 марксистською	 державою,	 керівники	 якої	 проголосили	 себе	 фахів-
цями	з	 історичної	науки.	Націонал-соціалізм	являв	собою	апокаліптичну	
ідею	всеосяжного	перетворення,	здійснити	яке	були	покликані	люди,	кот-
рі	вважали,	що	воля	 і	раса	можуть	скинути	тягар	минулого.	Дванадцять	
років	 нацистської	 і	 сімдесят	 чотири	 роки	 радянської	 влади	 безперечно	
наклали	тяжкий	відбиток	на	нашу	здатність	оцінювати	світ»1.

Другий розділ	містить	кілька	текстів,	що	виникли	радше	як	наслідок	
моїх	рефлексій	на	побачене,	почуте	 і	відчуте	у	службових	та	особистих	

1	 Снайдер Т.	Криваві	землі:	Європа	поміж	Гітлером	і	Сталіним.	Київ,	2011,	
с.	15.
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поїздках	до	різних	країн.	Ключовою	причиною	появи	цього	розділу	було	
моє	 непереборне	 бажання	 зафіксувати	 власні	 враження.	 У третьому 
розділі	зібрані	інтерв’ю	та	відповіді	на	анкети	і	опитування,	до	яких	мене	
залучали,	 як	 я	 тепер	 помітив,	 доволі	 часто.	 Нарешті,	 останній,	 четвер-
тий розділ	книжки	містить	мої	враження	від	текстів,	написаних	іншими	
авторами.	І	це	також	невипадково.	Адже	постійне	читання	написаного	не	
тобою	і	написаного	не	лише	фахівцями	з	твоєї	галузі,	на	моє	глибоке	пе-
реконання,	 є	 таким	 самим	 імперативом,	 як	 і	 постійне	 творення	 власних	
текстів.	

Готуючи	 цю	 книжку,	 я	 згадав	 сумний	 жарт	 про	 те,	 що	 у	 нас	 завжди	
є	ті,	хто	знає,	як	писати	підручники,	а	є	ті,	хто	 їх	власне	пише.	Останні-
ми	роками	щось	схоже	виникло	і	в	середовищі	істориків.	З’явився	проша-
рок	авторів	(в	Україні	та	за	її	межами),	які	аж	якось	занадто	наполегливо	
«підказують»,	 як	 всім	 нам	 «посполитим»	 писати	 про	 минуле,	 як	 його	 ін-
терпретувати.	Все	це	часто	супроводжується	порадами,	що	справжні	на-
уковці,	мовляв,	не	повинні	давати	ніяких	оцінок.	При	цьому	автори	таких	
порад	свої	власні	книжки	називають	так,	що	в	них	з	самого	початку	про-
читуються	оцінки,	а	зміст	є	de	facto	інвективою.		

Зізнаюся,	що	не	належу	до	цих	«дидактиків»,	хоча	й	чудово	розумію:	
жодна	 книжка	 про	 далеке	 чи	 близьке	 минуле	 України	 не	 може	 роз-
раховувати	 на	 однозначні	 аплодисменти.	 Тим	 не	 менш	 я	 щасливий	 тим,	
що	під	час	процесу	писання	жоден	вільний	від	будь-яких	обмежень	інте-
лектуал	і	жоден	обтяжений	владою	дурень	не	давав	мені	порад.	Напевно,	
це	 і	є	досягнення:	дозволити	собі	просто	писати	про	те,	що	цікавить,	ди-
вує,	дратує,	захоплює,	бентежить	і	навіть	жахає	у	минулому,	а	також	про	
те,	як	минуле	все	ще	відлунює,	дається	взнаки	у	сьогоденні.	

Все	це	я	відчуваю	на	власному	досвіді.	Вже	після	виходу	1-го	видан-
ня	цієї	книжки,	з	2015	року,	мені	довелося	стати	членом	Німецько-укра-
їнської	комісії	істориків,	а	також	очолити	українську	частину	учасників	
Форуму	польських	 і	українських	 істориків.	На	засіданнях	цих	структур	
ми	 обговорюємо	 достатньо	 непрості	 проблеми	 минулого,	 історії	 наших	
народів.	І	це	добре,	адже	саме	діалог	є	прологом	до	порозуміння,	до	подо-
лання	упереджень.	Сподіваюсь,	цьому	слугуватиме	і	2-ге	видання	книж-
ки	«Торкнутись	історії».

Будь-яка	книжка	найкраще	промовляє	своїм	змістом,	а	не	пояснення-
ми	автора,	задля	чого	і	про	що	він	її	написав.	Ось	чому	завершую	і	щиро	
дякую	всім	причетним	до	підготовки	і	появи	цього	видання.	

Юрій Шаповал, 
Київ, липень 2017 року
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БаБин яр:  
життя і смерть Поруч

…Майже щоранку моя дорога на роботу пролягає через  
Бабин Яр. Я йду до станції метро «Дорогожичі». Рідко, але ін-
коли доводиться бувати тут удень, а ще рідше — у вихідні дні. 
Ось картинка пізньої весни, літа або ранньої осені: мами котять 
візки з малюками, закохані обіймаються на лавках, веселі ком-
панії на зелених галявинах готують шашлики, бомжі збирають 
пляшки… Життя триває.

І я йду, відчуваючи, як, за словами Ріви Балясної, «на меня 
надвигаются рвы, на меня надвигается время».

Той	 час,	 коли	 Бабин	 Яр	 був	 іншим.	 Ось	 як	 про	 це	 написав	 ав-
тор	 всесвітньо	 відомого	 роману	 Анатолій	 Кузнєцов:	 «Это	 был	
огромный,	 можно	 даже	 сказать	 величественный	 овраг…	 Он	 нахо-
дился	между	тремя	киевскими	районами:	Лукьяновкой,	Куренев-
кой	 и	 Сырцом…	 По	 дну	 его	 всегда	 протекал	 очень	 симпатичный	
чистый	ручеек».	Одного	разу	автор	наведених	слів	у	тому	симпа-
тичному	 чистому	 струмку	 знайшов	 обгорілу	 частину	 людської	
кістки,	 потім	 шар	 вугілля,	 з	 якого	 незнайомі	 хлопчаки	 «добува-
ли»	 напівсплавлені	 золоті	 каблучки,	 сережки,	 зуби.	 Він	 підібрав	
тоді	шмат	золи	кілограмів	зо	два	вагою	і	забрав	із	собою:	«Это	зола	
от	многих	людей,	в	ней	все	перемешалось	—	так	сказать,	интерна-
циональная	зола».

Я	часто	згадую	книжку	Анатолія	Кузнєцова,	коли	йду	до	метро	
«Дорогожичі».	 На	 місці	 цієї	 станції	 й	 на	 прилеглій	 території	 саме	
й	відбувалися	розстріли	у	вересні	1941-го.

чому БаБин яр?

Досі	серед	дослідників	немає	єдиної	думки,	чому	саме	Бабин	Яр	
став	головним	місцем	масових	розстрілів.	У	перші	дні	окупації	він	
був	 лише	 одним	 із	 таких	 місць.	 Наприклад,	 німці	 розстрілювали	
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людей	 у	 Голосіївському	 лісі.	 Однак,	 як	 влучно	 зазначив	 один	 ав-
тор,	«дуже	скоро	карателі	зрозуміють	вигоди,	які	дає	їм	розміщена	
на	околиці	міста	за	цвинтарями	система	ярів,	протитанкових	ровів	
та	навчальних	окопів».

Не	 пізніше	 27	 вересня	 1941	 року	 у	 верхів’ях	 Бабиного	 Яру	 по-
чинаються	 щоденні	 масові	 розстріли	 євреїв,	 військовополонених	
і	мирних	жителів.	Формальним	приводом	до	цього,	за	твердження-
ми	 самих	 нацистів,	 стали	 вибухи	 й	 пожежі	 в	 центрі	 Києва,	 орга-
нізовані	комуністами,	що	відступали.	Тоді	на	руїни	перетворилися	
940	 будинків	 —	 три	 кілометри	 найгарніших	 вулиць,	 у	 тому	 числі	
й	 Хрещатик.	 Ось	 що	 написано	 в	 німецькому	 «Повідомленні	 про	
події	в	СССР»	за	№	97	від	28	вересня	1941	року:	«Пожежа	охопи-
ла	 центр.	 Зруйновані	 найцінніші	 будинки…	 Вибухи	 ще	 тривають,	
як	 і	 виникнення	 пожеж…	 У	 підпалах	 брали	 активну	 участь	 єв-
реї.	Нібито	є	150	000	євреїв.	Перевірити	ці	дані	поки	що	неможли-
во…	Вжито	заходів	для	захоплення	всього	єврейства,	передбачена	
страта	щонайменше	50	000	євреїв».

На	 27	 вересня	 в	 Києві	 було	 заарештовано	 1600	 євреїв	 різних	
статі	й	віку.	Їх	було	доправлено	в	табір	на	стадіоні	«Зеніт»,	де	вже	
перебували	 військовополонені	 —	 євреї	 і	 комуністи.	 З	 27	 вересня	
на	розстріл	у	Бабин	Яр	почали	вивозити	жінок	із	дітьми	та	юнаків	
до	16	років,	а	з	інших	таборів	—	виявлених	політпрацівників,	під-
пільників,	 співробітників	 НКВД.	 Екстермінацією	 київських	 євре-
їв	займалася	айнзатцґрупа	C	(Einsatzgruppe	C),	що	діяла	на	київ-
ському	напрямку.

Пік	 розстрілів	 випав	 на	 29–30	 вересня.	 Тоді	 цифра	 знище-
них	 сягає	 понад	 55	 тисяч.	 Але	 й	 після	 цього	 розстріли	 тривали	
(за	припущеннями	дослідників,	до	середини	листопада	1941	року).	
На	9	листопада	кількість	жертв	становила	вже	57	243.

Людей	 гнали	 від	 Лук’янівської	 площі,	 й	 зрештою	 вони	 опиня-
лися	 на	 великому	 майданчику,	 у	 далекому	 кінці	 якого	 був	 спуск	
в	 основне	 русло	 яру.	 Людей	 роздягали	 наголо,	 гнали	 вниз,	 рівно-
мірно	розподіляли	на	великій	ділянці	Бабиного	Яру,	яка	починала-
ся	від	його	верхніх	відрогів	і	закінчувалася	за	нинішньою	станцією	
метро	«Дорогожичі»,	а	потім	розстрілювали.	Одночасно	три	групи.	
Кожну	на	своїй	ділянці.

Ось	як	описував	розстріли	29–30	вересня	1941	року	один	із	тих,	
хто	служив	у	зондеркоманді	(Sonderkommando)	4а:

«…Уся	 команда,	 за	 винятком	 варти,	 вирушила	 на	 ці	 розстрі-
ли…	 Ми	 зупинилися	 на	 брукованій	 вулиці,	 яка	 закінчувалася	
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на	 відкритій	 місцевості.	 Там	 було	 зібрано	 безліч	 євреїв,	 і	 там	 та-
кож	було	влаштоване	місце,	де	євреї	мали	скласти	свій	одяг	та	ба-
гаж.	За	кілометр	я	побачив	великий	природний	яр.	Це	була	піщана	
місцевість.	 Яр	 був	 завглибшки	 приблизно	 10	 метрів,	 завдовж-
ки	 —	 близько	 400	 метрів,	 завширшки	 вгорі	 —	 близько	 80	 метрів		
і	внизу	—	близько	10	метрів.

Відразу	 по	 прибутті	 на	 місце	 страти	 я	 разом	 із	 іншими	 това-
ришами	мав	піти	вниз	у	цей	яр…	Незабаром	до	нас	по	схилах	яру	
привели	 перших	 євреїв.	 Євреї	 мусили	 лягати	 обличчям	 до	 зем-
лі	 біля	 стін	 яру.	 У	 яру	 перебували	 три	 групи	 стрільців,	 усього	
близько	 12	 стрільців.	 До	 цих	 груп	 розстрілу	 одночасно	 згори	 без-
перервно	підводили	євреїв.	Євреї	з	наступної	групи	мусили	лягати	
на	трупи	раніше	розстріляних	євреїв.	Стрільці	стояли	за	євреями	
і	вбивали	їх	пострілами	в	потилицю…».

Після	закінчення	перших	розстрілів	30	вересня	1941	року	краї	
рову	 підірвали,	 потім	 велика	 ґрупа	 радянських	 військовополо-
нених	 зарівняла	 ґрандіозну	 спільну	 могилу.	 Із	 середини	 жовтня	
1941-го	в	Бабиному	Яру	та	його	околицях	почалися	спецакції:	роз-
стріли	 комуністів-підпільників,	 циган,	 душевнохворих,	 заручни-
ків,	 моряків	 Дніпровської	 флотилії.	 Навесні	 1942-го	 почав	 діяти	
Сирецький	 концтабір.	 Жертви	 з	 числа	 його	 ув’язнених	 також	 за-
повнювали	Бабин	Яр,	ями	в	самому	таборі	й	протитанковий	рів	по-
близу	табору.

Починаючи	з	весни	1942	року,	у	Бабин	Яр	двічі	на	тиждень	почи-
нають	привозити	на	розстріл	ув’язнених	із	ґестапівської	в’язниці.	
На	кінець	вересня	1943-го	основними	жертвами	Бабиного	Яру	ста-
ють	 комуністи,	 а	 також	 українські	 націоналісти,	 які	 не	 догодили	
німцям	спробами	відтворити	українську	державність.	Наприклад,	
тут	 розстріляли	 Олену	 Телігу,	 українську	 поетку	 і	 члена	 Органі-
зації	Українських	Націоналістів	(ОУН)	фракції	Андрія	Мельника.

У	 серпні	 1943	 року	 німці	 починають	 роботи	 з	 розкриття	 по-
ховань	 і	 знищення	 трупів	 розстріляних	 відповідно	 до	 директи-
ви	 з	 Берліна,	 тобто	 намагаються	 приховати	 сліди	 злочину.	 Після	
спалення	у	спеціально	побудованих	печах	рештки	кісток	дробили	
й	 разом	 із	 обгорілими	 могильними	 плитами	 та	 ґратками	 огорож	
розносили	по	більшій	частині	території	Яру.

Відкопували	 й	 спалювали	 трупи	 в’язні	 Сирецького	 концтабо-
ру,	які	працювали	з	кайданами	на	ногах.	Жили	ці	в’язні	в	землян-
ках	у	самому	Бабиному	Ярі.	28	вересня	1943	року	ув’язнені	склали	
останню	піч	для	спалювання	тіл.	Розуміючи,	що	склали	вони	її	для	
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німці замітають 
сліди злочину. 
Початок жовтня 
1941 року

німці риються  
в речах розстріляних  

у Бабиному яру

залишки правдивого 
Бабиного яру.  
2012 рік. 
Фото Юрія Шаповала
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себе,	 в’язні	 зробили	 спробу	 втечі.	 (18	 людей	 врятувалися	 і	 після	
звільнення	міста	першими	дали	свідчення	про	трагедію).	Нарешті,	
у	 жовтні	 1943	 року,	 в	 Бабиному	 Яру	 німці	 розстріляли	 киян,	 які	
ухилилися	від	виконання	наказу	про	поголовне	виселення	з	міста.

6	листопада	1943	року	в	Київ	увійшла	Червона	Армія.	Цю	дату,	
переддень	річниці	Жовтневої	революції,	визначив	особисто	Сталін.	
І	вона	коштувала	значно	більше	життів,	ніж	було	знищено	в	Баби-
ному	 Яру.	 400	 тисяч	 радянських	 солдатів	 загинули	 під	 час	 штур-
му	Києва,	оскільки	командування	прагнуло	за	всяку	ціну	виконати	
директиву	 вождя.	 Але	 ці	 смерті	 дали	 можливість	 пролити	 світло	
на	масові	вбивства.

Розпочала	 роботу	 Надзвичайна	 державна	 комісія,	 у	 Бабин	
Яр	 привезли	 радянських	 та	 іноземних	 кореспондентів.	 Невдовзі	
з’явилися	 повідомлення	 згаданої	 комісії.	 Згідно	 з	 ними,	 у	 період	
окупації	 Києва	 з	 19	 вересня	 1941	 року	 по	 6	 листопада	 1943	 року	
було	замучено,	розстріляно	й	отруєно	в	«душогубках»	(спецмаши-
нах	із	кабінами,	в	які	завантажували	людей	і	вбивали	з	допомогою	
вихлопного	газу)	195	тисяч	людей,	у	тому	числі:

«1.	 У	 Бабиному	 Яру	 понад	 100	 тисяч	 чоловіків,	 жінок,	 дітей	
і	стариків.	[…]

3.	У	протитанковому	рову	біля	Сирецького	табору	і	на	самій	те-
риторії	табору	понад	25	тисяч	радянських	мирних	громадян	і	вій-
ськовополонених.

4.	На	території	Кирилівської	лікарні	—	800	душевнохворих».
Ці	дані	були	оголошені	на	Нюрнберзькому	процесі.	Так	почала	

формуватися	радянська	версія…

радянська Пам’ять Про трагедію

У	 цій	 версії	 не	 знайшлося	 достойного	 місця	 євреям	 із	 досить	
прозаїчної	причини:	невдовзі	після	війни	в	СССР	почали	проводи-
ти	 політику	 державного	 антисемітизму.	 За	 симфонію	 «Бабин	 Яр»	
композитора	 Дмитра	 Клебанова	 оголосили	 «буржуазним	 націона-
лістом».	 Саву	 Голованівського	 за	 поему	 «Авраам»	 піддали	 нищів-
ній	критиці,	обвинувачуючи	в	тому,	що	він	буцімто	сіяв	ненависть	
до	радянського	народу	і	образив	росіян	та	українців.

Влада	 Києва	 почала	 планувати	 створення	 міського	 смітника	
в	Бабиному	Яру.	Письменник	Віктор	Некрасов,	у	минулому	фрон-
товик	(лауреат	Сталінської	премії	за	повість	«В	окопах	Сталингра-
да»),	 19	 вересня	 1959	 року	 в	 статті	 у	 московській	 «Литературной	
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газете»	 назвав	 цю	 ідею	 блюзнірською	 і	 за-
кликав	поставити	пам’ятник	загиблим.

Пропаганда	 історії	 війни	 з	 Німеччиною	
в	 СССР	 мала	 масштабний	 розмах.	 Але	 про	
Бабин	 Яр	 як	 приклад	 звірства	 окупантів	
у	принципі	говорили	не	дуже	багато.	Пере-

шкоджав	саме	єврейський	чинник.	Але	були	люди,	котрі	не	забу-
вали	про	те,	чим	насправді	був	Бабин	Яр.	Вони	регулярно	збирали-
ся	щороку	у	вересні,	аби	вшанувати	пам’ять	жертв.

Вірш	«Бабий	Яр»	у	1961	році	написав	і	популярний	в	СССР	Єв-
ген	Євтушенко,	що	мав	славу	політично	амбівалентного,	але	тала-
новитого	 поета.	 Цей	 вірш	 опублікували	 в	 «Литературной	 газете»	
19	вересня	того	ж	року.

«Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно, по-судейски.
Все молча здесь кричит, и, шапку сняв,
я чувствую, как медленно седею.
И сам я — как сплошной беззвучный крик
Над тысячами тысяч погребенных…».

Ось	 що	 писав	 16	 серпня	 1964	 року	 Анатолій	 Кузнєцов	 у	 лис-
ті	єврейському	журналістові,	письменнику	й	перекладачу	Шломо	
Евен-Шошану:	«Вы	не	слышали	о	стихотворении	Евтушенко	“Ба-
бий	 Яр”?	 Мы	 с	 ним	 вместе	 учились,	 и	 однажды,	 будучи	 в	 Киеве,	
я	повел	его	в	этот	жуткий	овраг…	Тогда	Евтушенко	и	написал	свое	
стихотворение,	хотя	взял	в	нем	только	один	аспект	Бабьего	Яра».

Дмитро	Шостакович	поклав	вірші	Євгена	Євтушенка	на	музику.	
Однак	13	симфонія,	яка	вперше	пролунала	у	грудні	1962	року,	піс-
ля	цього	майже	не	виконувалася,	а	вірші	Євтушенка	зазнали	риго-
ристичної	критики.

Отже,	 влада	 замовчувала	 трагедію.	 І	 тоді	 Бабин	 Яр	 вирішив	
помститися.

телевежа і радянський пам’ятник жертвам 
Бабиного яру, встановлений у 1976 році. 
Фото Юрія Шаповала
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Помста БаБиного яру

У	 березні	 1961	 року	 в	 Києві	 сталася	 катастрофа,	 яка	 забрала	
життя	 півтори	 тисячі	 людей.	 Тоді	 й	 почали	 упівголоса	 говорити	
про	«помсту	Бабиного	Яру»,	оскільки	за	11	років	до	того,	у	березні	
1950	року,	розпочалися	роботи,	як	ішлося	в	одному	офіційному	до-
кументі,	«із	замивання	відрогів	Бабиного	Яру,	завдяки	чому	мож-
на	буде	між	Лук’янівкою	та	Куренівкою	налагодити	зручне	тран-
спортне	сполучення».

Непридатні	 для	 цегельного	 виробництва	 земляні	 породи	
(а	 їх	 вирішили	 взяти	 на	 найближчих	 до	 Яру	 цегельних	 заводах	
№	1	і	2	Петровського	заводоуправління)	змішують	із	водою	й	у	ви-
гляді	пульпи	по	трубах	відводять	у	відроги	Бабиного	Яру.	До	1961	
року	 намили	 4	 млн	 куб.	 метрів	 ґрунту,	 з	 них	 у	 відріг	 під	 №	 3,	
де	 сталася	 аварія,	 —	 3	 млн	 191	 тис.	 кубічних	 метрів;	 шар	 намиву	
сягав	 30	 метрів.	 Замість	 бетонної	 дамби,	 всупереч	 усім	 правилам,	
чомусь	 спорудили	 дамбу	 земляну.	 При	 цьому	 дренажна	 система	
практично	не	діяла.

Чому	 вирішили	 заповнити	 Бабин	 Яр	 пульпою?	 Максималь-
но	чесне	й	жахливе	у	своїй	простоті	пояснення	цьому	дав	колиш-
ній	 співробітник	 київського	 карного	 розшуку	 Віталій	 Коломієць:	
«Ночами	 мародери	 з	 лопатами	 розкопували	 стотисячну	 моги-
лу	 й	 витягували	 на	 поверхню	 останки	 розстріляних	 у	 пошуках	

наслідки куренівської катастрофи 1961 року
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коштовностей.	 Щоб	 припинити	 це…	 і	 належним	 чином	 увічнити	
пам’ять	загиблих,	Міськрада	ухвалила	рішення	за	допомогою	зем-
снарядів	або	водометів	намити	й	заповнити	Яр	піском	та	ґрунтом,	
а	потім	посадити	парк	і	поставити	пам’ятник.	Але,	очевидно,	не	все	
врахували	проектувальники	—	Бабин	Яр	став	швидко	заповнюва-
тися	 пульпою	 й	 під	 кінець	 1960	 року	 перетворився	 на	 величезне	
болото…».

За	кілька	днів	до	катастрофи	вода	залила	прилеглу	до	Бабино-
го	Яру	автостраду.	Ніхто	не	надав	цьому	належного	значення.	Всю	
ніч	 напередодні	 трагедії	 вили	 собаки.	 13	 березня	 1961	 року,	 коли	
вже	розмило	значну	частину	дамби	й	вода	почала	рухатися	у	на-
прямку	Куренівки,	Петровські	цегельні	заводи	продовжували	на-
гнітати	пульпу	в	Бабин	Яр.

Початкова	 висота	 валу	 сягала	 14	 метрів,	 швидкість	 —	 п’ять	
метрів	 на	 секунду.	 О	 9.30	 ранку	 пульпа	 добралася	 до	 Куренівки	
й	 знищила	 площу	 близько	 30	 гектарів.	 Загинули	 люди.	 Вода	 за-
повнювала	 низину	 впродовж	 двох	 годин,	 поступово	 розріджена	
пульпа	 ставала	 твердою,	 як	 камінь.	 Уже	 в	 такому	 вигляді	 висота	
цієї	маси	сягала	трьох	метрів.

Крім	 житлових	 будинків,	 пульпа	 залила	 тоді	 трамвайне	 депо	
імені	 Красіна.	 Очевидець	 подій	 згадував:	 «У	 депо	 імені	 Красіна	
працювали	 наші	 друзі.	 Їхні	 трупи	 ми	 виявили	 на	 сьомий	 день	 під	
руїнами	 адмінкорпусу.	 Експертиза	 виявила,	 що	 вони	 загинули	
через	 брак	 повітря	 вже	 на	 третій	 після	 катастрофи	 день.	 Кияни,	
що	 спостерігали	 з	 пагорба,	 бачили,	 як	 ковші	 екскаваторів	 і	 ножі	
бульдозерів,	вигрібаючи	пульпу,	на	шматки	рвали	тіла	загиблих».

Саме	у	трамвайному	депо	імені	Красіна	відбудеться	перша	офі-
ційна	 громадянська	 панахида	 за	 загиблими.	 Це	 буде	 13	 березня	
1991	року,	через	30	років	після	катастрофи.

Режим	не	хотів	сумних	спогадів.	1962-го	розпочалася	нова	спро-
ба	 знищити	 Яр	 —	 і	 найсерйозніша.	 Його	 засипали,	 через	 нього	
проклали	шосе.	Це	було	шосе	безпам’ятства.	Втім,	не	тільки	шосе.	
У	1960-х	роках	територію	колишнього	Сирецького	концтабору	пе-
репланували	й	забудували	житловими	та	громадськими	споруда-
ми.	 Передній	 ряд	 цих	 будинків	 балконами	 виходив	 саме	 на	 місця	
масових	розстрілів	1941	року.

1962	 року	 вирішили	 побудувати	 в	 Києві	 радіотелевізійний	
комплекс.	Для	цього	виділили	ділянку	в	районі	вулиці	Мельнико-
ва	на	місці	єврейського	й	караїмського	цвинтарів.	1964	року	відве-
ли	 ділянку	 для	 будівництва	 спортивного	 корпусу	 з	 двома	 залами	
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та	басейном.	На	території	колишнього	військового	цвинтаря	звели	
телевежу	заввишки	382	метри,	а	навпроти,	на	вже	згаданій	вулиці	
Мельникова,	спорудили	апаратно-студійний	комплекс	телецентру	
і	спорткомплекс.	Крім	того,	на	території	Бабиного	Яру	до	1980	року	
в	основному	завершили	будівництво	парку	культури	та	відпочин-
ку	Шевченківського	району	площею	118	гектарів.

Бабин	Яр	усе-таки	зник.	Нацисти,	напевно,	цьому	тільки	б	зра-
діли.	 Незачепленою	 залишилася	 лише	 невелика	 частина	 верхів’я	
Бабиного	Яру	біля	вулиці	Дорогожицької.

вимушена коммеморація

29	 вересня	 1966	 року	 на	 несанкціонованому	 офіційно	 мітингу	
виступили	літературний	критик-нонконформіст	Іван	Дзюба,	пись-
менники	 Віктор	 Некрасов,	 Борис	 Антоненко-Давидович	 та	 інші.	
Через	багато	років,	пояснюючи,	чому	він	зважився	на	виступ,	Дзю-
ба	напише:	«…29	вересня	1966	р.	було	не	просто	черговою	річницею	
початку	трагедії	в	Бабиному	Яру,	а	її	25-ю	річницею.	Чверть	сто-
ліття	скорбної	пам’яті,	не	те	щоб	прямо	забороненої,	але	небажа-
ної,	 ніби	 зловмисної	 з	 погляду	 влади,	 що	 підкреслювалося	 і	 дер-
жавним	розмахом	робіт	зі	зміни	самої	топографії	Бабиного	Яру».

1967	року	відбулися	ще	одні	несанкціоновані	збори	в	Бабиному	
Яру.	 І	це	не	давало	спокою	владі,	яка	захотіла	перехопити	 ініціа-
тиву.	Вирішили	поставити	біля	Яру	камінь,	на	якому	було	написа-
но,	що	тут,	на	місці	розстрілу	«радянських	громадян	у	період	тим-
часової	німецько-фашистської	окупації	1941–1943	рр.»,	спорудять	
пам’ятник.	29	вересня	1968	року	відбувся	перший	офіційний	мітинг	
біля	цього	каменя.

У	середині	1970-х	років	влада	в	Укра-
їні	 мусила	 повернутися	 до	 питання	
про	 спорудження	 монумента.	 У	 листі	
в	ЦК	КПУ	18	вересня	1974	року	перший	
секретар	 Київського	 міського	 комітету	
партії	 Олександр	 Ботвін	 пояснював	 ак-
туалізацію	цього	питання	так:	«У	зв’язку	

табличка на івриті, додана у підніжжі 
радянського монумента у 1989 році до написів 

російською та українською мовами. 
Фото Юрія Шаповала
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з	тим,	що	зараз	особи	єврейської	національності,	так	звані	відказ-
ники,	виношують	ідею	створити	громадський	комітет	зі	збору	кош-
тів	на	спорудження	пам’ятника	в	Бабиному	Яру,	в	газеті	«Вечірній	
Київ»	напередодні	29	вересня	буде	опубліковано	матеріал	про	про-
ект	пам’ятника	та	його	будівництво».

2	 липня	 1976	 року	 відкрили	 монумент	 із	 написом	 «Пам’ятник	
радянським	громадянам	та	військовополоненим	солдатам	 і	офіце-
рам	Радянської	армії,	розстріляним	німецькими	фашистами	у	Ба-
биному	Яру».

Поруч	 із	 пам’ятником	 встановили	 бронзову	 плиту	 з	 написом	
українською	 мовою	 «Тут	 у	 1941–1943	 роках	 німецько-фашист-
ськими	 загарбниками	 було	 розстріляно	 понад	 сто	 тисяч	 громадян	
міста	Києва	і	військовополонених».

За	свідченням	Анатолія	Ігнащенка,	одного	з	трьох	архітекторів,	
які	 в	 1975–1976	 роках	 займалися	 встановленням	 пам’ятника,	 під	
час	 закладки	 фундаменту	 будівельники	 натрапили	 на	 десятиме-
тровий	шар	попелу.	Схоже,	саме	в	цьому	місці	німці	просівали	попіл	
спалених	ними	людей,	щоб	знайти	золоті	коронки,	каблучки	тощо.

Таким	 чином,	 протягом	 усього	 післявоєнного	 періоду	 комуніс-
тичний	режим	фактично	прагнув	витіснити	спогади	про	євреїв	—	
жертв	 Бабиного	 Яру	 на	 маргінес	 суспільної	 свідомості	 та	 тієї	 ко-
лективної	пам’яті,	яку	комуністи	вважали	за	потрібне	формувати,	
перебуваючи	при	владі.

Змагання жертв?

Горбачовська	 «перебудова»	 поклала	 початок	 змінам.	 16	 трав-
ня	 1989	 року	 Антисіоністський	 комітет	 радянської	 громадськості	
України	 надіслав	 майбутньому	 першому	 президентові	 України,	
а	 тоді	 ще	 секретареві	 ЦК	 Компартії	 України	 Леонідові	 Кравчу-
ку	 лист.	 У	 ньому	 містилася	 пропозиція	 встановити	 меморіаль-
ну	 таблицю	 івритом	 на	 меморіалі	 в	 Бабиному	 Яру,	 привертала-
ся	 увага	 до	 «нездорової	 обстановки	 та	 спекуляцій	 навколо	 нібито	
“офіційного”	 замовчування	 факту	 масової	 загибелі	 євреїв	 від	 рук	
фашистських	катів	у	Бабиному	Яру».	У	Київському	міському	комі-
теті	Компартії	України	вивчили	цю	пропозицію.	Влітку	1989	року	
було	 доручено	 встановити	 на	 монументі	 1976	 року	 дві	 додаткові	
таблички	—	російською	мовою	та	на	івриті.

1991-го	Україна	здобула	незалежність,	 і	того	ж	року	встанови-
ли	 пам’ятний	 знак	 «Менора»,	 присвячений	 трагедії	 єврейського	
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народу	 (хоча	 цей	 знак	 міститься	
фактично	 на	 території	 колишньо-
го	 Кирилівського	 православного	
цвинтаря,	закритого	ще	1929	року).	
У	 1992	 році	 поблизу	 радянсько-
го	 пам’ятника	 1976	 року	 з’явився	
дерев’яний	 хрест	 на	 честь	 621	 ак-
тивіста	 ОУН,	 розстріляних	 нім-
цями.	 Ліворуч	 від	 алеї,	 що	 веде	
до	 пам’ятника,	 поставили	 плиту	
з	 написом	 «На	 цьому	 місці	 буде	
споруджено	 пам’ятник	 жертвам	
Холокосту	 ромів»	 (недавно	 хтось	
збив	цю	плиту,	не	зачепивши	неве-
ликого	постаменту).

2000	 року	 неподалік	 від	 «Менори»	 поставили	 хрест	 із	 написом	
«На	 цьому	 місці	 6	 листопада	 1941	 р.	 були	 розстріляні	 священнос-
лужителі	 архімандрит	 Олександр	 Вишняков	 і	 протоієрей	 Павло	
за	заклик	до	захисту	Вітчизни	від	фашистів».	30	вересня	2001	року	
поруч	 зі	 станцією	 метро	 «Дорогожичі»	 (відкритою	 на	 території		
Бабиного	 Яру	 2001	 року)	 встановили	 пам’ятник	 розстріляним	 ді-
тям.	 Тоді	 ж	 було	 закладено	 пам’ятний	 камінь	 на	 місці	 заплано-
ваного	 будівництва	 єврейського	 общинно-культурного	 центру	
«Спадщина».

У	 2005	 році	 з	 боку	 вулиці	 Дорогожицької	 поставили	 стелу	
на	 честь	 остарбайтерів.	 2006-го	 з	 боку	 вулиці	 Олени	 Теліги	 побу-
дували	 пам’ятник	 жертвам	 куренівської	 трагедії	 1961	 року.	 Крім	
того,	 можна	 побачити	 пам’ятник	 розстріляним	 душевнохворим	
і	три	хрести	роботи	невідомого	автора.	Їх	зварено	із	залізних	труб,	
на	 них	 є	 напис:	 «І	 на	 цьому	 місці	 вбивали	 людей	 в	 1941.	 Господи,	
упокой	їхні	душі».

Наприкінці	 2009	 року	 непода-
лік	 монумента	 1976	 року	 з’явився	
ще	 один	 пам’ятник	 —	 постать	
стрункої	молодої	жінки,	за	спиною	

Пам’ятний знак «Менора». 
Фото Юрія Шаповала

Пам’ятний знак  
у нинішньому Бабиному яру. 

Фото Юрія Шаповала
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якої	 —	 колючий	 дріт.	 Напис	 повідомляє,	 що	 це	 Тетяна	 Маркус,	
«Герой	 України,	 видатна	 київська	 підпільниця»	 (Героя	 України	
дав	президент	Ющенко,	а	ось	чи	була	Маркус	«видатною»	підпіль-
ницею,	гадаю,	ще	треба	з’ясувати,	однак	пам’ятник	стоїть).

неПідБиті Підсумки

Таким	 чином,	 в	 наявності	 конкуренція	 пам’ятей.	 Я	 ще	 раз	 пе-
реконався	 в	 цьому,	 обійшовши	 всі	 знаки	 й	 пам’ятники,	 почитав-
ши,	 що	 пишуть	 про	 Бабин	 Яр.	 За	 трохи	 цинічним	 чиїмось	 закли-
ком,	 «не	 треба	 перетворювати	 Бабин	 Яр	 на	 гуртожиток!».	 Гаразд.	
А	що	робити?	Кому	віддати	пріоритет?	Відмежувати	Голокост	від	
інших	убивств?

Віктор	 Ющенко	 у	 вересні	 2005-го	 видав	 розпорядження,	 яким	
пропонував	 Кабінетові	 Міністрів	 України	 розглянути	 можливість	
створення	 Державного	 історико-меморіального	 заповідника	 «Ба-
бин	Яр».	1	березня	2007	року	таку	постанову	під	номером	308	ухва-
лили.	 Указом	 Віктора	 Януковича	 під	 номером	 258	 від	 24	 лютого	
2010	року	заповіднику	«Бабин	Яр»	надали	статус	національного.

Однак	проблем	не	поменшало.	Наприклад,	2009	року	стало	відо-
мо	про	намір	міської	влади	Києва	побудувати	на	території	Бабино-
го	Яру	готель	для	гостей	«Євро-2012».	Виникли	скандал	і	протести,	
сумнівна	ініціатива	згасла.

Хочу	 підкреслити,	 що	 створення	 «образів	 минулого»	 неми-
нуче	 пов’язане	 з	 трансплантацією	 понять	 і	 змішуванням	 часів,	
а	 образ	 минулого	 виконує	 роль	 соціального	 посередника	 між	 ми-
нулим	 та	 сучасним.	 Поки	 що	 в	 Україні	 не	 вдалося	 виробити	 кон-
солідаційну	 стратегію	 у	 створенні	 образів	 минулого.	 Немає	 такої	
стратегії	 й	 стосовно	 того,	 що	 відбулося	 в	 Бабиному	 Яру	 в	 1941–
1943	роках.	Це	породжує	не	тільки	конкуренцію	пам’ятей,	а	й	несе	
в	 собі	 потенційну	 загрозу	 конфронтації,	 протистояння	 і	 пам’ятей,	
і	 пам’ятників,	 коли	 їх	 ініціатори	 і	 творці	 вирішать,	 що	 можна	
претендувати	 на	 «свої»	 жертви,	 хоча	 саме	 в	 цьому	 місці	 смерть	
не	роз’єднала,	а	об’єднала	жертви.

Французький	 дослідник	 П’єр	 Нора	 писав,	 що	 колективна	 па-
м’ять	 проявляється	 у	 формах	 «матеріальній»,	 «функціональній»	
та	 «символічній».	 Поки	 що	 цього	 не	 сталося	 з	 Бабиним	 Яром.	 Але	
не	 треба	 сумувати,	 слід	 сповідувати	 оптимізм	 і	 працювати	 над	
цією	проблемою.



сПільна Польсько-
українська роБоча 
ґруПа 

17 років існування і 5 років  
з янушем куртикою

Запрошення до Яґеллонського університету на конферен-
цію пам’яті Презеса (Голови) Януша Куртики у квітні 2001 року 
стало важливою подією у моєму житті. І справа не лише в тому, 
що я мав честь особисто знати Презеса, спілкуватися з ним, 
мав, зрештою, можливість висловитись у середовищі тих, хто 
краще за мене його знав. Почуте на конференції, те, що було 
сказано про Януша Куртику, про польський Інститут національ-
ної пам’яті (ІНП), примусило мене уважніше подивитись на істо-
рію тієї справи, з якою ось уже понад 15 років пов’язане моє 
життя. Йдеться про участь у роботі Спільної польсько-україн-
ської робочої ґрупи, одним із фундаторів якої мені свого часу 
довелося бути. 

Прийшло відчуття того, як швидко плине час і як необхідно 
збагнути своє місце у ньому. Мені здається, що у Презеса Кур-
тики таке вміння було. Недаремно він, фахівець з медієвістики, 
зміг так швидко зробити ІНП провідною структурою у дослі-
дженні новітньої історії Польщі. І не лише Польщі, а й водночас 
польсько-української історичної проблематики, частиною до-
слідження якої є і публікації нашої спільної ґрупи. 

У 2006 році в Києві Презес Януш Куртика брав участь у між-
народній конференції. Він тоді у своєму виступі наголосив, що 
перед істориками стоять дві проблеми: проблема методолігії  
і проблема відваги1. Сам Куртика завжди мав відвагу і таки був 
лицарем правди. Вирішивши розповісти історію нашої спільної 

1	 Див.:	Європа	—	минуле	і	майбутнє.	Візії	та	ревізії.	Матеріяли	міжнарод-
ної	 конференції	 пам’яті	 Єжи	 Ґедройця.	 Київ,	 24–26	 листопада	 2006	 року.	 —	
К.,	Критика:	2009,	с.	188.
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робчої ґрупи, я завжди про це пам’ятав і хотів підкреслити: ми 
прагнемо не забувати ці слова Презеса, цей його своєрідний 
заповіт, зокрема, тим, хто береться досліджувати непросту істо-
рію польсько-українських взаємин. 

* * *

Документи	 створюють	 люди.	 І	 завдяки	 людям	 документи	 мов-
чать	або	«говорять».	Недоступні	донедавна	(і	унікальні!)	докумен-
ти	 «заговорили»	 завдяки	 членам	 Спільної	 польсько-української	
робочої	ґрупи.	Вже	15	років	ґрупа	готує	видавничу	серію	«Польща	
та	Україна	в	30–40-х	роках	ХХ	століття.	Невідомі	документи	спе-
ціальних	служб».

Світ	 побачили	 вже	 8	 томів.	 Кожен	 з	 них	 обсягом	 близько	 1000	
сторінок,	а	деякі	більші	мають	дещо	більший	обсяг.	Кожен	з	томів	
відкривається	вступною	статтею	«Від	редакційної	колеґії»,	яка	ха-
рактеризує	 стан	 розробки	 проблеми,	 наявні	 точки	 зору,	 аспекти,	
що	 потребують	 подальшої	 розробки,	 принципи	 відбору	 докумен-
тів	 і	 матеріалів	 для	 даного	 тому.	 За	 вступною	 статтею	 подається	
документальний	 масив.	 Як	 правило,	 це	 недруковані	 раніше	 доку-
менти	з	польських	і	українських	архівів.	До	кожного	з	томів	спіль-
ною	ґрупою	готується	відповідний	довідковий	аппарат,	коментарі,	
іменний	і	географічний	покажчики.	Видавнича	серія	є	по	суті	три-
мовною:	тексти	подаються	українською	та	польською,	а	також	ро-
сійською	 мовами	 (остання	 —	 це	 мова	 переважної	 більшості	 доку-
ментів	комуністичної	спецслужби).

Наша	 спільна	 робоча	 ґрупа	 відразу	 визначила	 принципи,	 що	
ними	 доцільно	 керуватись,	 якщо	 ми	 насправді	 прагнемо	 досягну-
ти	результату,	а	не	збиватись	на	безкінечні	та	нудні	розмови	про	
«тяжкі	 питання»	 минулого.	 З-посеред	 таких	 принципів	 було	 ви-
значено	 і	 такий:	 якомога	 менше	 особистісних	 оцінок	 і	 рефлек-	
сій	 —	 якомога	 більше	 документів,	 недоступних	 фахівцям	 і	 широ-
кому	 загалу	 раніше.	 Можливо,	 це	 рятувало	 та	 рятує	 нашу	 спіль-
ну	 ґрупу	 від	 фатальних	 непорозумінь,	 безплідних	 дискусій	 і	 вза-
ємних	підозр	і	обвинувачень.	Хоча	—	зізнаюся	чесно	—	історичних	
підстав	для	цього	було	і	є	більш	ніж	достатньо.

На	теренах	колишнього	Совєтського	Союзу	 і	колишнього	євро-
пейського	«соцтабору»	польсько-український	спільний	видавничий	
проект	за	тривалістю,	за	результатами	роботи,	за	якістю	архівних	
першодруків	 є	 наймасштабнішим	 нині	 міждержавним	 науково-	
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видавничим	 проектом.	 Адже	 йдеться	 про	
архіви	спецслужб.

Із	 самого	 початку	 створення	 ґрупи	 мені	
довелося	 увійти	 до	 спільної	 робочої	 ґрупи.	
Як	 і	 іншим	 її	 членам,	 мені	 доволі	 часто	 до-
водилось	 і	 доводиться	 перетинати	 україн-
сько-польський	кордон.	Для	архівних	пошу-
ків,	 для	 обговорень	 змісту	 публікацій,	 для	
визначення	подальших	планів.	А	на	початку	
1990-х	 років	 цей	 кордон	 перетнув	 тодіш-
ній	 співробітник	 Міністерства	 внут	рішніх	
справ	 і	 Адміністрації	 Республіки	 Польща	
пан	Анджей	Тухольський.	Він	їхав	до	Києва		
з	особливою	місією.	

Начальник	 Відділу	 архівних	 досліджень	 та	 видання	 джерел	
Бюро	 надання	 доступу	 та	 архівізації	 документів	 Інституту	 наці-
ональної	 пам’яті	 Республіки	 Польща	 Марцин	 Маєвський	 згадує:	
«Пан	Єнджей	Тухольський	тоді	був	радником	міністра	внутрішніх	
справ	Пана	Мільчановського.	 І,	власне,	у	1995	році	він	приїхав	до	
Києва	з	певними	повноваженнями	міністра	з	метою	налагодження	
по	можливості	співпраці	і	з	метою	з’ясування	доль	польських	гро-
мадян,	які	після	1939	року	опинилися	на	теренах,	зайнятих	Радян-
ським	Союзом.	Ну	і	їхні	долі	просто	не	були	відомі,	не	було	відомо,	
що	 з	 ними	 сталося.	 І	 ось	 в	 ході	 проведених	 розмов	 вдалося	 дійти	
порозуміння	і	створити	такі	основи	для	подальшої	співпраці.	Оче-
видно,	 все	 це	 було	 пов’язане	 із	 позитивним	 ставленням	 Служби	
безпеки	 України,	 якщо	 йдеться	 про	 пошуки	 долі	 батька	 міністра	
Мільчановського,	 який	 був	 прокурором	 у	 Рівному	 перед	 війною,	
перед	1939	роком»2.	

У	ході	тих	пошуків,	проведених	за	участі	Служби	безпеки	Укра-
їни,	вдалося	з’ясувати,	що	батько	міністра	Анджея	Мільчановсько-
го	віднайшовся	у	так	званому	«українському	катинському	списку»,	
себто	у	списку	осіб,	які	перебували	в	Україні	й	долю	яких	ще	на-
лежить	з’ясувати.	Можна	стверджувати,	що	та	місія	Єнджея	Ту-
хольського	започаткувала	співпрацю	і	власне	формування	спільної	
робочої	ґрупи.	

9–12	 квітня	 1996	 року	 у	 Варшаві	 мені	 довелося	 взяти	 участь		
у	першому	засіданні	ґрупи,	яка	тоді	мала	офіційну	назву	«Спільна	

2	 Архів	автора.

януш куртика.  
2010 рік
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робоча	 ґрупа	 Служби	 безпеки	 України	 і	 Міністерства	 внутрішніх	
справ	 і	 Адміністрації	 Республіки	 Польща.	 До	 української	 части-
ни	 ґрупи,	 крім	 мене,	 увійшли	 заступник	 начальника	 Архіву	 СБУ	
Петро	 Кулаковський,	 директор	 Центрального	 державного	 архіву	
громадських	 об’єднань	 України	 Руслан	 Пиріг,	 а	 очолив	 україн-
ську	 частину	 заступник	 голови	 СБУ,	 ґенерал-майор	 Володимир	
Пристайко.	З	польської	сторони	до	ґрупи	увійшли	директор	Цент-
рального	 архіву	 МВС	 РП	 Ґжеґож	 Якубовський	 (голова	 польської	
частини	 робочої	 ґрупи),	 його	 заступник	 Єнджей	 Тухольський,	
співробітниця	 Кабінету	 Міністра	 внутрішніх	 справ	 РП	 Тамара		
Нізьол.

Тоді	 було	 підписано	 перший	 протокол,	 який	 офіційно	 започат-
кував	 співпрацю.	 Було	 декларовано,	 що	 робоча	 ґрупа	 вважає	 за	
необхідне	 надати	 співробітництву	 «систематичного	 характеру»	 і	
було	 домовлено	 про	 необхідність	 проводити	 «регулярні	 розвідки		

Після презентації 7-го тому і вручення польських державних нагород 
членам робочої групи. зліва направо: професор Юрій Шаповал,  
колишні директори галузевого державного архіву сБУ сергій Богунов  
та олександр Пшенніков, член робочої групи Петро кулаковський,  
Презес іПн януш куртика, голова польської частини спільної  
робочої групи Пйотр Мєрецький, надзвичайний і Повноважний  
Посол Республіки Польща в Україні яцек ключковський,  
колишній директор галузевого державного архіву сБУ  
Володимир В’ятрович, голова української частини спільної  
робочої групи сергій кокін. київ, Український дім,  
21 листопада 2008 року
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з	метою	розшуку	в	своїх	відомчих	архівах,	а	також	в	інших	архів-
них	установах,	матеріалів,	що	є	актуальними	для	обох	держав»3.

Восени	1996	року	до	робочої	ґрупи	долучилися	тодішній	началь-
ник	Архіву	СБУ	Олександр	Пшенніков,	а	з	польської	сторони	—	го-
ловний	спеціаліст	Центрального	архіву	МВС	РП	Іоланта	Ґайовні-
чек4.	У	лютому	1997	року	у	Варшаві	було	підписано	третій	спільний	
протокол,	який	містив	уже	більш	конкретні	плани.	Було	визначе-
но,	що	першою	книжкою	серії	буде	том,	присвячений	польському	
підпіллю	у	1939–1941	роках	(Львів–Коломия–Стрий–Олесько).	До	
протоколу	було	додано	план-проспект	майбутнього	видання5.

У	 багатовікову,	 непросту,	 часом	 заплутану	 історію	 польсько-
українських	взаємин	ХХ	століття	вписало	нові	драматичні	сторін-
ки.	 Достатньо	 згадати	 антипольські	 акції	 українських	 націоналіс-
тів	і	антиукраїнські	акції	польського	уряду	на	кшталт	сумнозвісної	
«пацифікації».	Приєднання	Західної	України	і	його	наслідки,	кри-
вавий	конфлікт	поляків	і	українців	на	Волині	влітку	1943-го,	поль-
сько-українські	 переселення	 і	 антиукраїнська	 операція	 «Вісла»		
у	 1947-му	 —	 ці	 та	 багато	 інших	 подій	 відбилися	 у	 документах	
спецслужб	Польщі	та	України.	З	постанням	Спільної	робочої	ґру-
пи	належало	обрати,	з	чого	почати?	З	якої	саме	теми?

Провідний	науковий	співробітник	Галузевого	державного	архі-
ву	Служби	безпеки	України	Петро	Кулаковський	згадував:	«Пер-
ший том	ми	присвятили	польському	підпіллю.	Давайте	пригадаємо,	
чому	так	сталося,	чому	ми	почали	цю	серію	з	проблеми	польського	
підпілля	в	Західній	Україні	в	1939–41	роках?	Робота	наша	розпо-
чалась	із	знайомства,	з	вивчення	архівних	кримінальних	справ	на	
польських	громадян,	які	були	заарештовані	у	1939,	1940,	1941-ому	
і	пізніше.

Польські	 колеґи	 бачили,	 наскільки	 багатий	 архівний	 мате	ріал	
про	 польське	 підпілля,	 яке	 діяло	 на	 території,	 яка	 відійшла	 до	
України	в	той	час.	Зрозуміло,	у	них	були	свої	погляди	на	ці	події,		
у	 них	 були	 прізвища	 окремих	 керівників	 польського	 підпілля.		
І	 коли	 вони	 побачили	 ці	 архівні	 кримінальні	 справи,	 то	 звичайно,	
вони	 не	 могли	 не	 запропонувати	 роботу	 саме	 над	 польським	 під-
піллям.	 І	 по-друге.	 В	 цей	 час	 дуже	 багато	 людей	 звертались	 для	

3	 Галузевий	 державний	 архів	 Служби	 безпеки	 України	 (далі	 —	 ГДА	
СБУ),	Київ,	ф.	38,	оп.	11,	порядковий	1,	спр.	28,	т.	1,	арк.	6.

4	 Там	само,	арк.	28.	
5	 Там	само,	арк.	89–91.
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з’ясування	долі	своїх	рідних.	А	через	документи	про	польське	під-
пілля	пройшла	маса	людей,	які	були	заарештовані»6.

Марцин	 Маєвський	 згадує	 про	 перший	 том	 спільної	 серії	 так:	
«Слід	сказати,	що	коли	та	книжка	виходила,	то	був	1998	рік.	Прак-
тично	знали	про	проблему	польського	підпілля	у	тих	східних	воє-
водствах	колишньої	ІІ	Речі	Посполитої	від	1989–90	років,	коли	іс-
торичні	дослідження	вже	не	були	нічим	зв’язані,	якби	вже	не	було	
цензури	 в	 тих	 дослідженнях.	 Проте відсутність	 доступу	 дослід-
ників	 до	 радянських	 архівів,	 а	 особливо	 коли	 йдеться	 про	 архіви	
спецслужби,	 органів	 безпеки,	 —	 все	 це	 спричиняло	 те,	 що	 знали	
небагато.	І	ця	співпраця,	і	публікації,	та	перша	публікація,	давала	
такий	потужний	матеріал	взагалі	до	дослідження	польсько-укра-
їнських	взаємин.	Ну	і	то	була	така	типова	ліквідація	“білих	плям”»7.	

У	 1998	 році	 передмови	 до	 1-го	 тому	 написали	 президен-
ти	 обох	 країн	 —	 Леонід	 Кучма	 і	 Александр	 Кваснєвський.	 Вихід	
цього	тому,	власне,	поява	спільної	видавничої	серії	не	залишилась	
непоміченою.	 «Ластівка	 українсько-польської	 весни?»	 —	 так	 на-
звав	у	1999	році	свою	публікацію	один	з	рецензентів	першого	тому	
спільної	видавничої	серії	у	журналі	«Нові	книжки»8.	Один	з	авто-
ритетних	 дослідників	 польсько-українських	 взаємин	 Ігор	 Ілью-
шин	назвав	вихід	першого	тому	непересічною	подією	в	історичній	
науці	та	громадському	житті	України	та	Польщі9.	

У	вересні	1997	року	під	час	переговорів	у	Варшаві	робоча	ґрупа	
вирішила	присвятити	польському	підпіллю	у	Західній	Україні	ще	
один	том.	Це	був	третій том	 і	вийшов	він	у	2004	році	у	2-х	книгах	
під	назвою	«Польське	підпілля,	1939–1941.	Від	Волині	до	Покуття».

Поляки,	які	мешкали	у	Західній	Україні,	не	сприймали	сталін-
ський	режим.	Цей	режим,	своєю	чергою,	ретельно	підготувався	до	
зустрічі	з	поляками	у	вересні	1939-го.	Планові	арешти,	пересліду-
вання,	депортації	—	все	це	було	зародком	багатьох	наступних	тра-
гічних	подій.	Найвідоміша	серед	них	—	розстріл	польських	офіце-
рів	у	Катині.

Проте	 переслідування,	 репресії	 та	 депортації	 торкнулисяь	 та-
кож	і	українців.	Спільна	робоча	ґрупа	не	обійшла	цю	тему	увагою,	

6	 Архів	автора.	
7	 Архів	автора.	
8	 Див.:	 Bohdan Skaradziński.	 Jaskółka	 ukraińsko-polskej	 wiosny?	 //	 Nowe	

Książki,	1999,	5,	s.	36.
9	 Див.: Ігор Ільюшин.	До	виходу	у	світ	1-го	тому	спільного	польсько-укра-

їнського	видання	//	З	архівів	ВУЧК–ҐПУ–НКВД–КҐБ,	1999,	№	1–2,	с.	505.
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підготувавши	 два	 томи	 публікацій	 про	 польсько-українські	 пе-
реселення	 у	 1944–1946	 роках	 і	 про	 сумнозвісну	 операцію	 «Вісла»		
у	1947	році.	

Том другий,	 присвячений	 переселенням	 1944–1946	 років,	 ви	й-
шов	друком	у	2000	році.	Не	можна	сказати,	що	бракує	публікацій	
на	 цю	 тему.	 Однак,	 враховуючи	 те,	 що	 в	 архівах	 спецслужб	 обох	
наших	країн	збереглося	чимало	документів	(і	вони	були	віднайдені	
робочою	ґрупою),	і	те,	що	вони	є	важливими,	ми	вважали	за	необ-
хідне	їх	оприлюднити,	ввести	в науковий	обіг.	

Як	 відомо,	 9	 вересня	 1944	 року	 в	 Любліні	 між	 урядом	 Україн-
ської	 Радянської	 Соціалістичної	 Республіки	 і	 Польським	 Коміте-
том	Національного	Визволення	 (ПКНВ)	було	підписано	Угоду	про	
евакуацію	українського	населення	з	території	Польщі	й	польських	
громадян	 з	 території	 УССР.	 За	 уповноваженням	 уряду	 УССР	 її	
підписав	 голова	 Раднаркому	 УССР	 Микита	 Хрущов,	 за	 уповно-
важенням	 ПКНВ	 —	 голова	 Комітету	 Едвард	 Осубка-Моравський.	
Звертає	на	себе	увагу	той	факт,	що	цей	обмін	населенням	польська	
сторона	 не	 мотивувала	 необхідністю	 ліквідації	 діючих	 у	 Польщі	
частин	УПА,	на	чому	буде	зроблено	акцент	пізніше,	під	час	опера-
ції	«Вісла».

Угодою	 була	 передбачена	 евакуація	 на	 територію	 УССР	 усіх	
громадян	 української,	 білоруської,	 російської	 і	 русинської	 націо-
нальностей,	 які	 проживали	 в	 Хелмському,	 Грубешівському,	 То-
машівському,	Любачівському,	Ярославському,	Перемишльському,	
Лісківському,	 Замостівському,	 Красноставському,	 Білгорайсько-
му,	 Влодавському	 повітах.	 Це	 стосувалося	 також	 інших	 районів	
Польщі,	де	могли	виявитися	громадяни	цих	національностей,	які	б		
побажали	 переселитися	 з	 території	 Польщі	 на	 Україну,	 а	 також	
евакуації	 в	 Польщу	 всіх	 поляків	 і	 євреїв,	 які	 перебували	 в	 поль-
ському	 громадянстві	 до	 17	 вересня	 1939	 року,	 мешкали	 в	 захід-
них	 областях	 УССР	 і	 які	 б	 виявили	 бажання	 переселитися	 на	 те-
риторію	 Польщі.	 В	 Угоді	 наголошувалося	 на	 тому,	 що	 евакуація	
є	 добровільною	 і	 тому	 примус	 не	 може	 бути	 застосований	 ні	 пря-
мо,	 ні	 посередньо.	 Термін	 проведення	 евакуації	 встановлювався		
з	15	жовтня	1944	року	і	до	1	лютого	1945	року.	

Цього	 терміну	 не	 буде	 дотримано,	 а	 самі	 переселення	 стануть	
однією	з	драматичних	сторінок	у	польсько-українських	взаєминах.	
З	наступом	зими	число	бажаючих	евакуюватися	з	обох	сторін	зна-
чно	 скоротилося.	 Основною	 причиною	 цього	 було	 те,	 що	 Люблін-
ська	 угода	 не	 дістала	 масового	 схвалення	 ні	 з	 боку	 українського,	
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ні	з	боку	польського	населення.	Це	змусило	українську	і	польську	
сторони,	 по-перше,	 неодноразово	 змінювати	 і	 відсувати	 терміни	
завершення	 переселенської	 акції,	 а,	 по-друге,	 з	 кінця	 літа	 —	 по-
чатку	осені	1945	року	перейти	до	застосування	винятково	приму-
сових	заходів	щодо	переселень.	

Під	 час	 роботи	 в	 архівах	 нашу	 увагу	 привернули	 також	 доку-
менти,	 які	 відіграють	 велику	 роль	 для	 відтворення	 статистично-
го	 виміру	 польсько-українських	 переселень	 1944–1946	 років.	 Це	
дуже	важливий	аспект	проблеми,	що	знайшов	своє	відбиття	у	ма-
теріалах	 спецслужб.	 Зокрема,	 виявлені	 у	 Галузевому	 державно-
му	архіві	СБУ	довідки,	записки	по	ВЧ,	донесення,	телефонограми,	
шифрограми	тощо	дозволяють	розширити	уявлення	про	кількісну	
динаміку	 процесу	 переселень,	 відтворити	 цю	 динаміку	 букваль-
но	 по	 днях.	 Усі	 ці	 матеріали	 оприлюднені	 у	 другому	 томі	 вперше.	
Вони	 підтверджують,	 що	 спецслужби	 мали	 власну	 статистику,	
яка,	 поза	 сумнівом,	 становить	 інтерес	 і	 має	 бути	 врахована	 при	
подальших	 дослідженнях.	 Усього	 станом	 на	 жовтень	 1946	 року,	
за	відомостями	Міністерства	державної	безпеки	УССР,	в	Польщу		
з	 УССР	 було	 переселено	 та	 репатрійовано	 812	 688	 осіб	 (до	 пере-
селень	загальна	чисельність	поляків	в	Україні	була	1	033	899	осіб).	
З	Польщі	до	УССР	на	березень	1947	року,	за	даними	МҐБ	УССР,	
було	переселено	472	635	осіб.	

Нарешті	 архіви	 спецслужб	 зберегли	 численні	 документи,	 що	
відбивають	 факти	 спротиву	 переселенням	 1944–1946	 років,	 пока-
зують,	як	тодішні	панівні	системи	Польщі	та	України	протидіяли	
такому	 спротиву.	 При	 цьому	 спецслужби	 спрямовували	 свою	 ді-
яльність	 і	 проти	 польського	 підпілля	 і	 проти	 українського	 руху	
спротиву.

Цікаво,	 що	 спочатку	 робоча	 ґрупа	 планувала	 присвятити	 дру-
гий	том	переселенням	не	лише	1944–1946-го,	а	й	1947	року,	себто	
мало	 йтися	 про	 відому	 акцію	 «Вісла»10.	 Одначе	 після	 численних		
і	 часом	 напружених	 дискусій	 було	 вирішено	 присвятити	 згаданій	
акції	окремий	том.	

Тим	часом	у	складі	робочої	ґрупи	восени	2001	року	сталися	змі-
ни.	 З	 польської	 сторони	 до	 ґрупи	 увійшли	 директор	 Департамен-
ту	 європейської	 інтеґрації	 та	 міжнародного	 співробітництва	 МВС		
і	 АРП	 Пйотр	 Мєрецький	 та	 директор	 Бюро	 використання	 і	 архі-
візації	 документів	 створеного	 у	 2000	 році	 у	 Варшаві	 Інституту	

10	 Див.:	ГДА	СБУ,	Київ,	ф.	38,	оп.	11,	спр.	28,	порядковий	1,	т.	1,	арк.	181–182.
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національної	 пам’яті	 (ІПН)	 —	 Комісії	 з	 переслідування	 злочинів	
проти	 польського	 народу	 (така	 точна	 назва	 цієї	 структури)	 РП	
Бернадетта	 Ґронек11.	 Після	 передчасної	 смерті	 Ґжеґожа	 Якубов-
ського	 польську	 частину	 спільної	 робочої	 ґрупи	 очолить	 Пйотр	
Мєрєцкій.	

Саме	 його	 підпис	 разом	 із	 підписом	 Володимира	 Пристайка	
стоїть	під	протоколом	засідання	робочої	ґрупи	у	Києві	21	березня		
2003	 року,	 в	 якому	 було	 записано	 про	 початок	 роботи	 над	 томом,	
присвяченим	кривавому	протистоянню	поляків	і	українців	під	час	
2-ї	світової	війни12.	Ця	робота	була	стимульована	 і	60-ю	річницею	
того,	що	називають	«Волинською	різаниною»	(а	ця	річниця	набли-
жалась),	і	гостротою	обговорення	цієї	проблеми	в	Польщі	та	Укра-
їні.	Щоправда,	був	ще	один	фактор,	майже	скандальний.	

21	травня	2003	року	Державний	секретар	і	Голова	Бюро	націо-
нальної	безпеки	Польщі	Марек	Сівець	надіслав	на	ім’я	Секретаря	
Ради	національної	безпеки	і	оборони	України	Євгена	Марчука	лис-
та,	в	якому	обвинуватив	нового	директора	Архіву	СБУ	Сергія	Бо-
гунова	в	тому,	що	останній	«не	виконав	завдання	передачі	огляду	
джерел,	що	стосуються	волинського	злочину…»13.	

Насправді	Сергій	Богунов	нічого	не	приховував,	він	просто	знав,	
що	 невдовзі	 спільна	 робоча	 ґрупа	 видасть	 том,	 в	 якому	 будуть	
друковані	 нові	 документи	 про	 Волинську	 трагедію.	 І	 це	 видання		
у	2-х	книгах,	що	стало	четвертим томом	спільної	видавничої	серії,	
під	назвою	«Поляки	і	українці	між	двома	тоталітарними	система-
ми	1942–1945»	побачило	світ	у	2005	році.	

Безумовно,	 60-та	 річниця	 кривавих	 подій	 на	 Волині	 стала	 ве-
ликим	 викликом	 для	 польсько-українських	 взаємин.	 Президенти	
Польщі	та	України	11	липня	2003	року,	як	відомо,	навіть	зробили	
спільну	заяву	«Про	примирення	—	в	60-ту	річницю	трагічних	подій	
на	Волині».	В	ній,	зокрема,	наголошувалося	на	необхідності	продов-
ження	спільного	пошуку	історичної	правди	про	згадані	події.	

Одначе	ми	не	поспішали	видавати	том	про	ці	події,	оскільки	не	
бажали	 спрощувати	 фактори,	 що	 їх	 спричинили,	 пам’ятали	 про	
сили,	що	були	зацікавлені	у	роздмухуванні	польсько-українського	
конфлікту.	Цікаво,	що	у	травні	2004	року	робоча	ґрупа	працювала	
саме	на	Волині,	на	тих	місцях,	де	відбувалися	події,	про	які	йшлося.	

11	 Там	само,	ф.	38,	оп.	17,	спр.	28,	порядковий	1,	т.	1,	арк.	276.
12	 Там	само,	арк.	74а.
13	 Там	само,	арк.	95.
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В	якийсь	момент	навіть	здалося,	що	дискусія	зайшла	у	безвихідь:	
надто	 болючою	 і	 контроверсійною	 є	 тема	 «Волинської	 різанини»,	
що	неодмінно	випливає	у	польсько-українських	дискусіях	про	ми-
нуле.

Ця	 біда	 вибухнула	 влітку	 1943	 року	 на	 Волині.	 Вона	 забрала	
життя	 десятків	 тисяч	 мирних	 жителів,	 а	 серед	 них	 жінок,	 дітей,	
старших	людей.	У	Польщі	донині	чимало	тих,	хто	покладає	прови-
ну	за	це	винятково	на	УПА.	А	в	Україні	не	бракує	тих,	хто	твер-
дить:	винні	поляки.

У	 місті	 Рівному	 є	 пам’ятник	 Дмитру	 Клячківському	 —	 він	 же	
Клим	Савур.	Стверджують	(хоча	документально	дотепер	це	не	під-
тверджено),	що	це	він	як	командувач	УПА	віддав	наказ	розпоча-
ти	терор	проти	поляків.	А	у	Варшаві	є	пам’ятник	27-й	дивізії	Армії	
Крайової	(АК)	у	Варшаві.	Саме	на	неї	деякі	українські	дослідники	
покладають	провину	за	нищення	українського	населення	на	Воли-
ні.	 Отже,	 у	 поляків	 та	 українців	 різні	 герої.	 Як	 за	 таких	 умов	 пи-
сати	спільно	історію?

На	 це	 моє	 запитання	 відома	 польська	 публіцистка,	 керівник	
стипендіальної	 проґрами	 Gaude	 Polonia	 в	 Національному	 центрі	
культури	 Боґуміла	 Бердиховська	 зауважила:	 «І	 в	 польському,		
і	 в	 українському	 суспільстві	 існують	 крайні	 точки	 зору	 на	 поль-
сько-українську	 історію,	 так	 вони	 справді	 існують.	 Які	 рецепти?	
На	 мою	 думку,	 рецепт	 є	 такий,	 який	 дав	 ще	 Єжи	 Ґедройць,	 тво-
рець	 паризької	 «Культури»:	 послідовність,	 консеквенція,	 спокій	
і	 піклування	 про	 те,	 щоб	 не	 довести	 історичної	 дискусії	 до	 такої	
точки,	з	якої	вже	не	можна	буде	повернутися.	Тобто,	коли	напруга	
вже	йде	задалеко,	краще	зробити	один	чи	два	кроки	назад,	щоб	за-
втра	чи	післязавтра	зробити	наступні	кроки	вперед»14.

14	 Архів	автора.

Юрій Шаповал, 
сергій кокін,  
Петро кулаковський 
під час засідання 
робочої групи. 
Ужгород,  
червень 2011 року
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І	робоча	ґрупа	змогла	знайти	компроміс	тоді,	у	травні	2004-го	на	
Волині.	 В	 якийсь	 момент	 відомому	 польському	 історику,	 доктору	
Ґжеґожу	Мотиці	(він	тоді	був	у	польській	частині	спільної	«коман-
ди»)	 і	 мені	 було	 доручено	 ізолюватися	 в	 окремій	 кімнаті	 й	 підго-
тувати	 проект	 вступної	 статті.	 Ми	 дійшли	 висновку,	 що	 насампе-
ред	 слід	 викласти	 точки	 зору	 на	 «Волинську	 різанину»	 польської	
та	української	 історіографії	 (хоч	би	якими	різними	вони	не	були),	
співставити	їх	у	світлі	тих	невідомих	джерел,	що	ми	їх	збиралися	
оприлюднити	у	четвертому	томі.	

Ця	 наша	 схема	 стала	 своєрідною	 матрицею	 для	 протоколь-
ного	 запису	 під	 час	 наступного	 засідання	 робочої	 ґрупи	 у	 вересні	
2004	 року	 про	 те,	 що	 «польська	 і	 українська	 сторони	 представ-
ляють	 кожна	 свій	 варіант	 4-го	 тому	 і	 остаточно	 узгоджують	 його	
зміст»15.	

У	 згаданому	 протоколі	 було	 зафіксовано	 й	 те,	 що	 з	 огляду	 на	
зміни	 у	 керівництві	 СБУ	 українську	 частину	 спільної	 робочої		
ґрупи	 відтепер	 очолить	 Сергій	 Богунов,	 а	 до	 складу	 ґрупи	 увійде	
Марцин	 Маєвський,	 який	 тоді	 вже	 став	 співробітником	 Інституту	
національної	пам’яті	Польщі16.	Заступником	Богунова	в	Архіві	СБУ	
був	Сергій	Кокін,	який	у	2000	році	став	членом	нашої	спільної	ґрупи.

Четвертий	 том	 спільної	 серії	 був	 надрукований	 і	 став	 важли-
вим	кроком	до	неупередженої	 інтерпретації	складних	подій.	Най-
більший	 інтерес	 представляють	 документи	 із	 окремих	 слідчих	
справ	 на	 учасників	 польського	 й	 українського	 націоналістичного	
підпілля	 (ОУН	 і	 УПА),	 їхні	 інформаційні	 матеріали,	 доповідні	 за-
писки	 й	 аналітичні	 матеріали,	 оперативні	 зведення	 НКВД/НКҐБ		
(МВД/МҐБ),	що	стосуються	українсько-польського	протистояння.

Опрацьовуючи	їх,	ми	переконалися,	що	з	початком	Другої	світо-
вої	війни	поляки	й	українці	опинились	у	жорнах	двох	диктатур	—		
гітлерівської	 і	 сталінської.	 Документи	 комуністичної	 спецслужби	
показують,	 що	 усвідомлення	 цього	 було,	 а	 тому	 були	 спроби	 (на	
жаль,	невдалі)	порозуміння,	спроби	польської	і	української	сторін	
домовитись	 перед	 наявністю	 спільних	 ворогів.	 Архівні	 джерела	
дають	 неабияку	 «інформацію	 для	 роздумів»	 про	 ту	 провокативну	
роль,	що	її	відігравали	у	польсько-українському	протистоянні	«тре-
ті	сили».	Йдеться	насамперед	про	нацистів,	але	також	і	про	кому-
ністів.	Ще	одна	важлива	тема	—	географія	польсько-українського	

15	 ДА	СБУ,	Київ,	ф.	38,	оп.	21,	спр.	28,	порядковий	35,	т.	1,	арк.	210.
16	 Там	само,	арк.	211.
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конфлікту.	 Як	 відомо,	 наприкінці	 1943-го	 і	 на	 початку	 1944	 року	
польсько-український	 конфлікт	 переноситься	 на	 Галичину,	 а	 у	
1944	 році	 розпочинаються	 антиукраїнські	 акції	 на	 Холмщині.	 До-
кументи	спецслужби	віддзеркалюють	ці	події.	

Однією	з	ключових	і	активно	дискутованих	тем	у	контексті	обго-
ворення	польсько-українського	конфлікту	є	тема	наявності	тих	сил,	
за	допомогою	яких,	власне,	цей	конфлікт	матеріалізувався.	Спира-
ючись	 на	 джерела	 спецслужби,	 можна	 і	 у	 цьому	 випадку	 рішуче	
відкинути	тезу	про	чиюсь	односторонню	провину.	Ми	вперше	опри-
люднили	документи	про	ліквідаційні	загони	Армії	Крайової,	які	ни-
щили	українців.	Свідчення	колишніх	учасників	цих	польських	за-
гонів	(надруковані	вперше)	є	дуже	цінним	джерелом	ще	й	з	огляду	
на	те,	що	вони	містять	розповідь	про	механізм	каральних	акцій.

Документи,	що	стосуються	волинської	трагедії	1943	року	і	поль-
сько-українського	протистояння	в	роки	Другої	світової	війни	в	ці-
лому,	ще	раз	доводять	хибність,	сказати	б,	маніхейського	бачення	
й	 інтерпретації	 історичного	 процесу	 з	 розподілом	 на	 «хороших»		
і	«поганих»	учасників	цього	процесу.	Архівні	джерела	показують,	
що	 криваве	 протистояння	 було	 детерміноване	 польським	 і	 укра-
їнським	обопільним	екстремізмом,	що	робив	людей	жертвами,	ви-
правдовуючи	 це	 державницькими	 (геополітичними)	 інтересами	
чи	 патріотизмом.	 Тут	 не	 може	 бути	 виправдання	 жодній	 стороні		
і	це	—	як	і	будь-яке	насильство	—	підлягає	засудженню.	

Цим	 пафосом	 був	 просякнутий	 і	 п’ятий том	 видавничої	 се-
рії,	що	мав	назву	«Акція	“Вісла”	1947»	 і	вийшов	у	2006	році.	Зга-
дана	 акція	 (операція)	 являла	 собою	 примусове	 виселення	 україн-
ців	(близько	150	тисяч	осіб)	у	глиб	Польщі	і	розпочалася	28	квітня	
1947	 року.	 Українців	 переселяли	 із	 так	 званого	 Закерзоння	 (це	
Холмщина,	Підляшшя,	Надсяння,	Лемківщина),	що	опинилися	на	
польському	боці	лінії	кордону.

Саме	 цю	 лінію	 запропонував	 ще	 у	 1920	 році	 міністр	 закордон-
них	 справ	 Англії	 лорд	 Керзон	 ленінському	 урядові	 як	 межу	 для	
припинення	 наступу	 Червоної	 Армії.	 У	 вересні	 1944-го	 ця	 лінія		
і	справді	стала	прикордонною,	а	незабаром	було	ухвалено	рішення	
про	те,	що	українське	населення	мусить	переселитися	з	цих	тери-
торій.	 Це	 широкомасштабне	 переселення	 здійснювалось	 у	 1944–
1946	роках	і	про	це	йшлося	у	другому	томі	нашої	серії.	

Спротив	переселенням	чинили	польська	Армія	Крайова	(АК)	та	
Українська	Повстанська	Армія	(УПА).	АК	прокомуністичній	поль-
ській	 владі	 вдалося	 приборкати,	 але	 навіть	 в	 кооперації	 з	 СССР	
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не	 вдалося	 це	 зробити	 з	 УПА.	 Дії	 УПА	 стимулювали	 жорстокість	
польської	влади	проти	потенційних	«націоналістів»,	до	яких	тепер	
зараховували	 мешканців	 фактично	 кожного	 українського	 села.		
У	черговий	раз	розпочалося	жорстоке	польсько-українське	проти-
стояння.	Наприкінці	1946	року	на	південно-східних	територіях	Поль-
щі	мешкало	близько	200	тисяч	осіб	української	національності.	Для	
польської	 влади	 це	 означало:	 українська	 проблема	 не	 роз	в’я	за	на.

Таке	 «остаточне	 розвязання»	 розпочалося	 з	 того,	 що	 у	 січні		
1947	 року	 військові	 відділи	 на	 території	 південно-східних	 воє-
водств	 одержали	 наказ	 скласти	 списки	 українських	 сімей,	 що	 не	
переселилися	 у	 1944–1946	 роках.	 Через	 місяць	 виник	 план	 пере-
селення	 українців	 у	 західні	 землі,	 що	 за	 рішенням	 Потсдамської	
конференції	 відійшли	 від	 Німеччини	 до	 Польщі.	 Йдеться	 про	 так	
звані	 «ziemie	 odzyskane»	 (повернуті	 землі),	 тобто	 про	 Південну	
Прусію	та	Сілезію.	Саме	на	цих	землях	українці	повинні	були	аси-
мілюватися	з	поляками.

Операція	«Вісла»	проводилася	військом,	усього	в	цій	акції	брали	
участь	20	тисяч	польських	вояків,	не	беручи	до	уваги	відділів	міс-
цевої	 міліції,	 безпеки	 і	 прикордонників. Формально	 акція	 «Вісла»	
завершилась	у	липні	1947-го.	Однак	переселення	продовжувалось	
і	 пізніше.	 Депортація	 українського	 населення	 позбавила	 збройну	
боротьбу	УПА	в	Закерзонському	краї	основної	мети	—	збройного	
захисту	цього	населення.	УПА	припинила	боротьбу	на	Закерзонні.

Марцин	Маєвський	у	зв’язку	з	виходом	п’ятого	тому	зауважу-
вав,	 що	 у	 Польщі	 найбільше	 публікацій	 на	 цю	 тему	 з’явилося	 на	
основі	документів	Центрального	військового	архіву,	зокрема,	збір-
ки	 документів,	 опрацьованих	 Євгеном	 Місилом:	 «Якщо	 йдеться	
про	 наші	 документи,	 то	 маємо	 в	 томі	 всі	 комунікати-повідомлен-
ня	 міністра	 національної	 оборони,	 щоденні	 військові	 звіти,	 у	 яких	
йдеться	про	військові	дії,	додано	також	списки	місцевостей,	з	яких	
виселяли	 українське	 населення	 і	 там	 просто	 подано	 підрахунки,		
з	якої	місцевості	і	скільки	виселено	українців.	Все	це,	на	мою	дум-
ку,	 дуже	 придатне	 для	 дослідників	 конфлікту	 чи	 навіть	 для	 тих,	
хто	 займається	 місцевою	 історією.	 Також	 є	 документи,	 що	 похо-
дять	 з	 архіву	 Служби	 безпеки	 України	 про	 те,	 що	 знали,	 напри-
клад,	у	внутрішньому	війську	МВД	і	у	керівництві	того	війська,	що	
відбувається	 у	 Польщі	 і	 якою	 є,	 наприклад,	 структура	 УПА.	 І	 це	
також	є	нові	документи»17.	

17	 Архів	автора.
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На	момент	виходу	п’ятого	тому	Презесом	Інституту	національ-
ної	 пам’яті	 Польщі	 (ІНП)	 став	 Януш	 Куртика.	 Він	 очолив	 ІНП	
у	 2005	 році.	 Як	 вже	 було	 підкреслено,	 він	 доклав	 великих	 зусиль,	
щоб	пожвавити	роботу	ІПН,	надати	нові	імпульси	особливо	у	науко-
во-дослідницькій	 та	 архівно-публікаторській	 сферах.	 Саме	 за	 той	
час,	коли	він	був	Презесом,	ІНП	підготував	величезну	кількість	на-
уково-документальних	і	монографічних	видань,	виставок.	Та	спра-
ва	не	лише	в	цьому.	Януш	Куртика	добре	знав,	для	чого	існує	ІПН,	
він	вбачав	у	 інституті	потужний	 інструмент	декомунізації,	демон-
тажу	 того	 політико-ідеологічного	 минулого,	 що	 його	 Польща	 мала	
неодмінно	 здолати,	 щоб	 перетворитися	 на	 справді	 демократичну	
і	незалежну	державу,	сформувати	громадянське	суспільство.	

На	вже	згаданій	конференції	в	Києві	в	2006	році	Януш	Курти-
ка	згадував	про	передані	від	різноманітних	спецслужб	до	ІПН	до-
кументи,	про	дискусії,	що	точились	у	Польщі	навколо	цінності	тих	
документів:	 «Певна	 річ,	 перед	 ними	 не	 треба	 вставати	 на	 коліна,	
їх	треба	вивчати,	як	і	 інші	джерела.	Але	якби	треба	було	вказати	
якусь	 інституцію,	 яка	 всередині	 системи	 творила	 більш-менш	 ві-
рогідні	 зовнішні	 джерельні	 матеріяли,	 то	 це	 власне	 служба	 без-
пеки,	 оскільки	 вона	 була	 тією	 інституцією,	 що	 становила	 кістяк	
системи»18.

Виходячи	з	цього	переконання,	Януш	Куртика	від	самого	почат-
ку	високо	цінував	наш	спільний	польсько-український	проект.	І	це	
були	не	лише	слова,	оскільки	саме	ІПН	РП	взяв	на	себе	фінансо-
ві	видатки	з	підготовки	до	видання	та	виданню	результатів	нашої	
спільної	 праці.	 Презес	 знаходив	 час	 приїздити	 на	 зустрічі	 нашої	
спільної	робочої	ґрупи,	спілкувався	з	нами,	бачив,	що	робота	наша	
достатньо	інтенсивна	і	непроста,	а	тому	сприяв	оприлюдненню	ре-
зультатів	цих	зусиль.	

Невипадково	вже у	2007	році вийшов	друком шостий том	спіль-
ного	 видання,	 який	 мав	 назву	 «Операція	 “Сейм”	 1944–1946».	 Ми	
готували	 його,	 спираючись	 лише	 на	 архівні	 документи.	 І	 це	 не	
дивно,	адже	дотепер	не	з’явилося	жодного	наукового	чи	науково-
документального	 дослідження,	 спеціально	 присвяченого	 перебі-
гу	 операції	 «Сейм».	 Та	 й	 навіть	 коротких	 відомостей	 про	 саму	 цю	
операцію	 неможливо	 віднайти	 в	 енциклопедичних	 і	 довідкових	
виданнях,	 оскільки	 операція	 була	 ініційована	 та	 реалізувалася	

18	 Європа	 —	 минуле	 і	 майбутнє.	 Візії	 та	 ревізії.	 Матеріяли	 міжнародної	
конференції	пам’яті	Єжи	Ґедройця.	Київ,	24–26	листопада	2006	року,	с.	186.
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в	 обстановці	 секретності,	 а	 відомості	 про	 неї	 на	 багато	 десятиліть	
були	запроторені	до	архівних	сховищ.

Тим	часом	йдеться	про	важливий	епізод	історії.	Операція	«Сейм»	
була	 організована	 радянською	 спецслужбою	 за	 згодою	 найвищо-
го	кремлівського	керівництва	з	метою	нищення	структур	польскої		
Армії	 Крайовой	 і	 Делеґатури	 польського	 еміґраційного	 уряду.	 На	
території	України	операція	здійснювалась	у	1944–1946	роках.	

Польський	еміґраційний	уряд	прагнув	залишити	в	українських	
західних	 областях	 якомога	 більше	 поляків,	 щоб	 міг	 обґрунтувати	
свої	 претензії	 на	 Західну	 Україну.	 Проте	 Сталін	 на	 цей	 час	 уже	
мав	 своїх	 ставлеників	 у	 самій	 Польщі.	 Це	 автоматично	 перетво-
рювало	 прибічників	 і	 представників	 польського	 уряду	 в	 Лондоні	
на	персон	non-grata,	а	відтак	на	жертв	комуністичної	спецслужби.	
На	 згаданих	 теренах	 і	 в	 самій	 Польщі	 була	 відновлена	 та	 активі-
зувала	 свою	 діяльність	 Польська	 організація	 військова	 (ПОВ).	 До	
того	ж	у	радянської	сторони	з’явились	інформації	про	евентуаль-
ний	альянс	Організації	українських	націоналістів	 (бандерівців)	—	
ОУН(Б)	і	ПОВ.	

Усе	це,	на	думку	керівників	радянської	спецслужби,	створюва-
ло	небезпечну	обстановку,	могло	неґативно	вплинути	на	ситуацію	
після	вигнання	нацистів.	6	листопада	1943	року	з’явилось	орієнту-
вання,	підписане	наркомом	держбезпеки	УССР	Сергієм	Савченком	
і	надіслане	до	місцевих	органів	НКҐБ.	У	цьому	документі,	зокрема,	
підкреслювалося,	 що	 «хоча	 повстання,	 що	 готується,	 заздалегідь	
приречене	на	поразку,	як	це	визнає	саме	керівництво	“ПОВ”,	тим	
не	менш,	за	задумом	останнього,	воно	повинно	бути	здійснене	для	
того,	щоб	показати	всьому	світові	“небажання”	населення	колиш-
ньої	 Польщі	 прийняти	 радянську	 форму	 державного	 устрою».	 На	
цей	 час	 керівництво	 СССР	 і	 УССР	 мало	 відомості	 про	 засилання	
польським	 еміґрантським	 урядом	 з	 Великобританії	 на	 територію	
Західної	 України	 та	 Західної	 Білорусії	 емісарів	 для	 керівництва	
польським	підпіллям	і	для	здійснення	підривної	роботи.	

У	наступному	орієнтуванні	від	24	листопада	1943	року	Савчен-
ко	 підкреслив	 важливість	 видобування	 інформації	 про	 колишніх	
громадян	 Польщі,	 які	 осіли	 у	 східних	 областях	 України.	 Серед	
них	 ймовірно	 могла	 бути	 польська	 аґентура,	 заслана	 польським	
підпіллям.	 Директива	 вимагала	 виявляти	 представників	 підпіл-
ля,	 а	 також	 виявляти	 аґентів	 інших	 іноземних	 розвідок.	 Не	 під-
лягає	сумніву,	що	директиви	Савченка	були	 інспіровані	Москвою.	
Це	 засвідчив	 наказ	 за	 підписом	 заступника	 народного	 комісара	
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держбезпеки	СССР	комісара	держбезпеки	2-го	ранґу	Богдана	Ко-
булова	від	25	січня	1944	року.	

На	початковій	фазі	операції	«Сейм»,	як	засвідчують	документи,	
радянська	 спецслужба	 завдавала	 превентивних	 ударів	 по	 поль-
ському	 підпіллю.	 Одначе	 чим	 далі	 Радянська	 армія	 просувалася	
на	Захід,	тим	конкретніших	форм	набувала	робота	польських	під-
пільних	структур,	тим	активніше	діяли	органи	НКВД,	які	вели	бо-
ротьбу	не	лише	проти	польського,	а	й	проти	українського	підпілля.	
Всього	 у	 1944–46	 роках	 було	 ліквідовано	 168	 «польських	 антира-
дянських	організацій	і	ґруп»,	заарештовано	близько	4	000	осіб.	

Цілком	 очевидно,	 що,	 розпочинаючи	 операцію	 «Сейм»,	 радян-
ський	 істеблішмент	 намагався	 розв’язати	 для	 себе	 щонайменше	
два	завдання.	По-перше,	йшлося	про	протидію	політиці	польського	
еміґраційного	уряду	(який,	до	речі,	СССР	визнав	у	липні	1941	року	
і	з	яким	розірвав	дипломатичні	стосунки	в	1943	році	після	того,	як	
нацисти	 оприлюднили	 інформацію	 про	 Катинський	 розстріл)	 на	
відновлення	своєї	незалежної	держави	в	кордонах	1939	року.	По-
друге,	Кремль	мав	на	меті	знекровити	ті	політичні	сили	польського	
суспільства,	які	намагалися	заблокувати	перехід	Польщі	під	сфе-
ру	 впливу	 Совєтського	 Союзу	 і	 недопустити	 встановлення	 влади	
комуністів	у	своїй	країні.

Презентація	 шостого	 тому	 відбулася	 в	 січні	 2008	 року	 в	 міс-
тах	 Варшаві	 та	 Жешуві.	 У	 варшавській	 презентації	 взяли	 участь	
Януш	Куртика	і	Посол	України	в	Польщі	Олександр	Моцик.	При-
сутніми	були	науковці,	журналісти,	всі,	кого	цікавить	непроста	іс-
торія	 польсько-українських	 взаємин.	 Велелюдною	 була	 і	 презен-
тація	у	відділенні	ІНП	у	місті	Жешуві	(це	відділення	очолює	Пані	
Ева	Ленярт,	яка	багато	зробила,	щоб	жешувська	презентація	була	
успішною).	

На	той	момент	у	складі	спільної	робочої	ґрупи	вже	працювали	
директор	 Бюро	 надання	 доступу	 та	 архівізації	 документів	 ІНП,	

Йоанна карбаж, Марцин 
Маєвський, єжи Беднарек 
під час засідання робочої 
групи. Ужгород, червень 
2011 року
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доктор	 історії	 Збіґнєв	 Навроцький	 і	 керівник	 Видавничої	 секції	
згаданого	 Бюро,	 доктор	 історії	 Єжи	 Беднарек.	 Невдовзі	 до	 ґрупи	
приєднається	 Йоанна	 Карбаж,	 старший	 інспектор	 Відділу	 Бюро	
громадської	освіти	ІНП	РП.	Ось	як	вона	згадує	про	це:	«Я	почала	
працювати	в	Інституті	національної	пам’яті	з	2007	року,	з	вересня.	
А	 до	 складу	 українсько-польської	 робочої	 ґрупи	 мене	 включили	
вже	у	жовтні	або	у	листопаді	2007	року.	І	першим	таким	проектом,	
в	якому	я	мала	взяти	участь,	була	робота	над	7-м	томом	польсько-
української	 видавничої	 серії.	 Це	 був	 том,	 присвяченій	 пробле-
мі	«великого	голоду»	на	Україні	у	1932–1933	роках.	 І	якби	я	мала	
можливість	підсумувати	мою	дотеперішню	працю	над	томами	се-
рії,	 то	 вважаю,	 що	 том	 про	 голод	 був	 дуже	 важливий	 і	 суттєвий,	
оскільки	це	була	перша	книжка,	перший	том,	в	якому	я	могла	бра-
ти	участь,	могла	бути	співтворцем	якоюсь	мірою.	Я	дуже	задоволе-
на	тим	проектом»19.

Том сьомий	вийшов	у	2008	році	і	мав	назву	«Голодомор	в	Укра-
їні	 1932–1933».	 Передмову	 до	 нього	 написали	 президенти	 Віктор	
Ющенко	 і	 Лех	 Качинський.	 Голодомор	 в	 Україні	 1932–1933	 рокiв	
неможливо	 замовчувати	 чи	 іґнорувати,	 оскiльки	 катастрофа	 го-
лоду	була	важливою	ланкою	в	історичному	ланцюзі	гуманітарних	
катастроф,	які	торкнулися	Європи	в	XX	столітті.	Це	знайшло	своє	
віддзеркалення,	 зокрема,	 в	 тому,	 що	 парламенти	 багатьох	 країн	
прийняли	спеціальні	рішення	про	визнання	Голодомору	геноцидом	
українського	народу.	У	2003	році	зробила	це	Верховна	Рада	Укра-
їни,	а	в	грудні	2006	року	—	Сейм	і	Сенат	Польської	Республіки.

Знання	 про	 Голодомор	 розширюються,	 поволі	 стають	 доступ-
ними	документи,	що	відбивають	діяльність	найвищого	керівництва	
СССР	у	1932–1933	роках,	поведінку	реґіональних	лідерів,	зокрема	
партійно-державної	 номенклатури.	 Цi	 знання	 дозволяють	 зрозу-
міти	 технологію	 злочину,	 як	 саме,	 за	 допомогою	 яких	 механізмів	
сталінський	 режим	 видобував	 хліб,	 мотивуючи	 це	 потребами	 мо-
дернізації.	 Доступні	 документи	 дозволяють	 чіткіше	 усвідомити	
доктринальні	й	ситуативні	мотиви,	якими	керувався	комуністичний	
істеблішмент,	дозволяють	відтворити	тодішню	ситуацію	на	макро-	і	
мікрорівні,	що	вкрай	важливо	для	загальних	реалістичних	виснов-
ків	 і	 оцінок.	 Нові	 знання	 з-поміж	 іншого	 дозволяють	 дезавуювати	
твердження	про	відсутність	специфіки	і	особливостей	у	діях	влади	
у	тому	або	іншому	реґіоні	колишнього	СССР	у	1932–1933	роках.

19	 Архів	автора.
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230	 документів,	 надрукованих	 y	 сьомому	 томі,	 в	 переважній	
більшості	 нe	 публікyвалися.	 Вони	 сприяють	 поглибленню	 знань	
і	 розширенню	 джерельної	 бази	 досліджень	 голоду	 в	 Україні	 та	 в	
СССP	 у	 1932–1933	 роках.	 Це	 матеріали	 польської	 розвiдки,	 дип-
ломатів,	поліції	та	адміністрації,	аґентурні	донесення	ҐПУ,	дирек-
тиви,	повідомлення,	а	також	протоколи	допитів,	обвинувальні	ви-
сновки.	 До	 найцiкавiших	 належать,	 безсумнівно,	 документи,	 що	
стосуються	візиту	французького	державного	діяча	Едуарда	Eрріо	
в	УСРP.	Окрiм	обставин	перебування	колишнього	прем’єра	в	Одесі,	
є	інформації	про	оперативне	забезпечення	візиту,	реакції	місцево-
го	населення	на	цю	подію.

Особливе	 значення	 мають	 документи,	 що	 представляють	 по-
гляди	і	думки	закордонних	дипломатів,	якi	спостерігали	ситуацію	
в	 УСРP.	 Як	 відомо,	 радянські	 органи	 безпеки	 мали	 розгалуже-
ну	інформаційну	мережу,	a	їxнi	аґенти	працювали	навіть	при	ди-
пломатичних	 представництвах.	 Їxнi	 донесення	 віддзеркалюють	
висловлювання,	 а	 одночасно	 погляди	 працівників	 консульств	 на	
наростання	кризи,	колективізацію	і	голод.	Крім	цього,	частинy	до-
кументів,	що	походять	з	німецьких	дипломатичних	представництв,	
посадові	 особи	 ҐПУ	 здобули	 оперативним	 шляхом.	 ҐПУ	 володiло	
повною	 iнформацiєю	 про	 те,	 що	 саме	 писали	 дипломати	 до	 своїх	
міністерств	закордонних	справ.	Згадані	документи	з	ГДА	СБУ	до-
повнюються	 дипломатичними	 рапортaми	 з	 польських	 архівів,	 а	
також	 розвідницькoю	 інформацією	 з	 ІІ	 відділy	 Головного	 штабу	
Польського	війська.	

Деякі	 дипломати	 підкреслювали	 особливо	 катастрофічну	 си-
туацію	 в	 УСРP,	 яка	 знач	но	 вiдрiзнялася	 від	 південних	 реґioнiв	
Росії.	 Ось	 що,	 наприклад,	 зафіксував	 у	 своєму	 звіті	 польський	
ґенконсул,	 який	 у	 травні	 1933	 року	 здійснив	 поїздку	 з	 Харко-
ва	 до	 Москви: «В	 цілій	 подорожі	 найбільше	 мене	 вразила	 різ-
ниця	 у	 вигляді	 сіл	 і	 ланів	 України	 в	 порівнянні	 з	 сусідньою	 ЦЧО	
(Центральна	 Чорноземна	 область),	 і	 навіть	 неврожайними	 око-
лицями	 Москви.	 Українські	 села	 знаходяться	 в	 значному	 за-
непаді,	 віє	 від	 них	 порожнечею,	 безлюддям	 і	 нуждою,	 хати	 на-
половину	 розвалені,	 часто	 з	 позриваними	 покрівлями,	 ніде	 не	
видно	 нових	 садиб,	 діти	 й	 старці	 подібні	 до	 кістяків,	 ніде	 не	 ви-
дно	 худоби	 […]	 Коли	 я	 безпосередньо	 потім	 прибув	 в	 ЦЧО	 (перш	
за	 все	 в	 околицях	 Курська	 й	 Орла),	 я	 мав	 враження,	 що	 при-
їхав	з	Країни	рад	в	Західну	Європу.	Значно	більше	там	заораних	
і	 засіяних	 полів,	 села	 чисті,	 більш	 пристойні,	 хати	 відновлювані		
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і	серед	людей	видно	відносно	кращий	добробут,	видно	худобу,	що		
пасеться…»20

Унікальні	матеріли	сьомого	тому	виразно	відбили	специфіку	си-
туації	в	Україні	й	це	викликало	найбільший	інтерес.	Не	випадково,	
за	 словами	 Єжи	 Беднарека,	 Презес	 Януш	 Куртика	 вніс	 пропози-
цію,	щоб	«том	про	трагедію	українського	народу	на	початку	1930-х		
років	 видати	 англійською	 мовою,	 щоби	 інформація	 про	 ці	 події		
дійшла	 до	 найширших	 кіл	 не	 лише	 польської,	 а	 й	 європейської	
думки»21.	

Відтак	за	сприяння	польської	сторони	було	підготовлено	також	
англомовну версію 7-го тому22.	Він	вийшов	друком	у	2009	році.	Цей	
том	було	розіслано	до	найбільш	авторитетних	академічних	закла-
дів	світу.	

Презентація	сьомого	тому	в	Україні,	в	Києві,	відбулася	21	лис-
топада	2008	року	за	участі	Президента	України	Віктора	Ющен-
ка	та	інших	офіційних	осіб	під	час	державних	заходів	до	річниці	
Голодомору.	 У	 презентації	 взяв	 участь	 Надзвичайний	 і	 Повно-
важний	Посол	Республіки	Польща	в	Україні	Яцек	Ключковський.	
Він	 же	 вручив	 польські	 державні	 ордени	 українським	 учасникам	
спільного	 дослідницького	 проекту.	 У	 2008	 році	 Президент	 Укра-
їни	 Віктор	 Ющенко	 нагородив	 Януша	 Куртику	 орденом	 «За	 за-
слуги	 ІІІ	 ступеня»	 за	 значний	 особистий	 внесок	 у	 справу	 зміц-
нення	 авторитету	 України	 у	 світі,	 популяризацію	 її	 історії	 та		
сучасності.

Януш	 Куртика	 у	 своєму	 виступі	 говорив	 про	 збереження	 па-
м’яті	 польського	 та	 українського	 народів	 у	 контексті	 подолання	
стереотипів	 минулого.	 Володимир	 В’ятрович,	 який	 з	 2008	 року	
очолив	 українську	 частину	 спільної	 робочої	 ґрупи,	 говорив	 про	
результати	 і	 перспективи	 співпраці	 польських	 і	 українських	 до-
слідників.	

…Практично	 при	 кожній	 зустрічі	 ми	 обговорювали	 з	 Яну-
шем	 Куртикою	 ситуацію	 з	 Українським	 інститутом	 національ-
ної	 пам’яті	 (УІНП).	 Я	 нагадував	 йому,	 що	 не	 всім	 подобається	 ді-
яльність	 очолюваної	 Презесом	 структури	 (себто	 польського	

20	 Польща	та	Україна	у	тридцятих–сорокових	роках	ХХ	століття.	Невідо-
мі	документи	з	архівів	спеціальних	служб.	—	Том	7.	—	Голодомор	в	Україні,	
1932–1933.	—	Варшава–Київ:	Інститут	національної	пам’яті,	2008,	с.	548.

21	 Архів	автора.
22	 Holodomor.	 The	 Great	 Famine	 in	 Ukraine	 1932–1933.	 —	 Warsaw–Kiev:	

Ins	tytut	Pamięnci	Narodowej,	2009.
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інституту),	який,	зокрема,	обвинувачують	у	«вузьколобому	націо-
налізмі».	 Те	 саме	 відбувається	 з	 нашим	 інститутом,	 яким	 тоді	 ке-
рував	академік	Ігор	Юхновський.	Куртика	посміхався,	пояснював,	
що	все	не	зовсім	так.	І	—	дивувався.	Дивувався	тому,	що	київська	
структура	живе	якимось	«автаркічним»	життям,	поза	належними	
контактами	із	світом	і	відповідними	структурами	в	інших	країнах.	
«Ти	знаєш,	—	сказав	мені	якось	Януш,	—	не	можу	зрозуміти,	адже	
багато	разів	я	пропонував	контактувати	з	нами	більш	активно,	був	
готовий	віддати	всі	інформації	та	рекомендації	для	контактів	у	сві-
ті.	Реакція	—	нуль».	

Проведені	у	2008	 і	2009	роках	засідання	робочої	ґрупи	(а	в	них	
взяли	участь	включені	до	української	частини	ґрупи	провідний	на-
уковий	співробітник	ГДА	СБУ	Діана	Бойко,	заступник	начальника	
відділу	 ГДА	 СБУ	 Віктор	 Тихомиров)	 стимулювали	 пошуки	 мате-
ріалів	для	наступного	тому.	У	червні	2006	року	до	складу	редакцій-
ної	колеґії	нашої	спільної	видавничої	серії	було	введено	заступни-
ка	начальника	ГДА	СБУ	Сергія	Кокіна23,	а	у	березні	2010	року	він	
очолив	згаданий	архів.	

У	 2010	 році	 члени	 Спільної	 робочої	 ґрупи	 вирушили	 для	 пре-
зентації	томів	видавничої	серії	до	Німеччини	та	Франції.	Особли-
вий	акцент	було	зроблено	на	томі,	присвяченому	Голодомору	1932–	
1933	 років	 в	 Україні.	 У	 Мюнхені	 та	 Парижі	 презентації	 пройшли	
успішно.	

Проте	 10	 квітня	 2010	 року	 ми	 дізналися	 про	 катастрофу	 поль-
ського	 урядового	 літака	 ТУ-154М	 поблизу	 аеродрому	 Смоленськ-
Північний.	На	борту	був	Президент	Польщі	Лех	Качинський,	 інші	
керівні	польські	діячі.	В	літаку	був	 і	Януш	Куртика.	Він	мав	бути	
разом	 з	 нами	 на	 презентації	 видавничої	 серії	 в	 Європарламенті	
у	Брюсселі.

…Про	 цю	 катастрофу	 наша	 ґрупа	 дізналася	 в	 Парижі,	 біля		
Ейфелевої	вежі,	серед	натовпу	безпечних	і	веселих	туристів	з	ці-
лого	світу.	Панові	Збіґнєву	Навроцькому	передзвонять	з	Варшави.	
Ми	 не	 могли	 повірити,	 що	 Януша	 вже	 немає.	 Частина	 польських	
колеґ	відразу	повернеться	до	Варшави,	а	для	нас	від	цього	момен-
ту	 це	 вже	 буде	 подорож	 із	 присмаком	 трагедії.	 Ми	 таки	 доїдемо	
до	Брюсселя.	Доїдемо,	щоб	просто	зупинитися	на	ніч	в	готелі	й	по-
їхати	назад,	до	Варшави.	На	зворотньому	шляху	ми	будемо	безкі-
нечно	 згадувати	 Януша.	 Його	 посмішку	 і	 жарти,	 його	 серйозність		

23	 ГДА	СБУ,	Київ,	ф.	38,	оп.	21,	порядковий	36,	т.	2,	арк.	244.
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і	відповідальність.	Той	щирий	ентузіам,	з	яким	він	сприяв	нашому	
проектові,	 як	 стимулював	 роботу	 над	 поточними	 томами,	 квапив,	
підбадьорював	нас.

Наступним	за	рахунком	став	том восьмий,	присвячений	«вели-
кому	терору»	1937–1938	років	і	проведеній	тоді	«польській	опера-
ції».	Цей	том	під	назвою	«Великий	терор:	польська	операція	1937–
1938»	 вийшов	 у	 2010	 році.	 Його	 презентація	 відбулася	 у	 вересні	
2010	року	у	центрі	Варшави,	на	вулиці	Маршалковській.	Зазвичай	
саме	тут,	у	будинку,	що	належить	ІНП,	відбуваються	презентації	
чергових	томів	спільної	видавничої	серії.	

Восьмий	 том	 великий	 за	 обсягом,	 майже	 дві	 тисячі	 сторінок,	
складається	з	двох	частин.	До	видання	додано	диск,	на	якому	уні-
кальні	статистичні	матеріали.

Під	 час	 презентації	 Ґжеґож	 Мотика,	 який	 нині	 є	 членом	 Ради	
ІНП,	підкреслив:	«Гадаю,	що	це	—	один	з	найцікавіших	польсько-
українських	наукових	проектів.	І	взагалі	один	з	найцікавіших	істо-
ричних	проектів,	що	з’явилися	і	в	Польщі,	і	в	Україні.	Результатом	
тієї	праці	спільної	робочої	ґрупи	є	вже	8	томів,	а	невдовзі	—	маю	
надію	 —	 буде	 ще	 більше.	 І	 кожен	 з	 них	 дає	 історикам	 винятково	
цікавий	 і	 широкий	 обсяг	 матеріалів	 з	 тієї	 історичної	 проблемати-
ки,	що	дуже	часто	—	якщо	йдеться	про	джерела	—	погано	вивчена	
істориками.	 Вельми	 цікавий	 останній	 8-й	 том…	 У	 минулі	 20	 років		
в	Польщі	було	відкрито	історію	репресій,	репресій	комуністичних,	
але	 насамперед	 увагу	 було	 зосереджено	 на	 2-й	 світовій	 війні	 і	 на	
повоєнних	подіях»24.

«Великий	терор»,	що	лютував	у	СССР	у	1937–1938	роках,	забрав	
багато	людських	життів.	Розпочата	та	керована	Йосифом	Сталіним	
хвиля	репресій	охопила	не	лише	«контрреволюційний	і	антирадян-
ський	 елемент»,	 але	 й	 членів	 комуністичної	 партії,	 апарат	 безпе-
ки	і	звичайно	національні	меншості	Країни	Рад.	Сталін	акцентував	
особливий	удар	по	поляках,	які	проживали	у	Білорусії,	в	Україні,		
у	численних	містах	Росії	і	навіть	у	Сибіру.	

Восьмий	том	присвячено	саме	так	званій	польській	операції,	про-
веденій	совєтськими	органами	державної	безпеки	УССР	протягом	
1937–1938	років.	Формально	«польська	операція»	НКВД	почалася	
з	того,	що	11	серпня	1937	року	Микола	Єжов	підписав	оперативний	
наказ	 №	 00485	 та	 «Закритий	 лист	 про	 фашистсько-повстан-
ську,	 шпи	гунську,	 диверсійну,	 пораженську	 й	 терористичну	

24	 Архів	автора.
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діяльність	 польської	 розвід-
ки	 в	 СССР».	 Найбільш	 харак-
терним	 елементом	 цього	 на-
казу	 була	 класифікація	 осіб	
польської	 національності,	 які	
підлягали	 арешту.	 Це	 не	 були	
особи,	 підозрювані	 у	 якомусь	
конкретному	 злочині,	 але	 всі,	
хто	залишився	у	СССР,	втіка-
чі,	еміґранти,	члени	партії,	ре-
альні	 та	 евентуальні	 націона-
лісти.	 До	 цих	 останніх	 можна	
було	зарахувати	кожного.

Було	 встановлено	 дві	 черги	
для	 арештів.	 До	 першої	 було	
включено	 тих,	 хто	 працю-
вав	 в	 органах	 НКВД,	 служив	

у	Червоній	армії,	на	військових	заводах,	в	оборонних	цехах	інших	
заводів,	 на	 залізничному,	 водному	 та	 повітряному	 транспорті,	 на	
електростанціях	усіх	промислових	підприємств,	на	газових	та	на-
фтоперегонних	заводах.	До	другої	черги	було	віднесено	всіх	інших,	
хто	працював	на	промислових	підприємствах	необоронного	значен-
ня,	 у	 радгоспах,	 колгоспах	 та	 установах.	 Для	 організації	 слідства	
по	«польській	операції»	створювалися	особливі	ґрупи	оперативних	
працівників.	

Заарештовані	у	процесі	слідства	підлягали	розподілу,	залеж-
но	 від	 ступеню	 провини,	 на	 дві	 категорії:	 перша	 (всі	 шпигун-
ські,	диверсійні,	шкідницькі	та	повстанські	кадри)	передбачала-
ся	до	розстрілу,	друга	(менш	активні)	—	ув’язненню	до	тюрми	та	
таборів	терміном	від	5	до	10	років.	Визначення	належності	до	пев-
ної	 категорії,	 на	 підставі	 розгляду	 аґентурних	 та	 слідчих	 справ,	
здійснювалося	наркомом	внутрішніх	справ	республіки,	начальни-
ком	відповідного	управління	НКВД	області	або	краю	спільно	з	від-
повідним	 прокурором.	 Вироки	 виконувалися	 негайно	 після	 ухва-
лення	рішення.

Згідно	 наказу	 припинялося	 звільнення	 з	 в’язниць	 та	 табо-
рів	 ув’язнених,	 засуджених	за	ознаками	польського	шпигунства;	
матеріали	на	кожного	з	них	необхідно	було	надсилати	на	розгляд	
Особливої	 наради	 НКВД	 СССР	 з	 метою	 підготовки	 повторного	
акту	обвинувачення	і	повторного	засудження.

остання шана Презесу янушу 
куртиці… сергій кокін, Петро 
кулаков ський, Юрій Шаповал біля 
входу до інституту національної 
пам’яті Польщі. Варшава,  
квітень 2010 року
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З	 метою	 проведення	 польської	 операції	 наказ	 №	 00485	 сфор-
мував	принципово	новий	у	практиці	ОҐПУ–НКВД	процесуальний	
порядок	 засудження.	 Коли	 завершувалося	 слідство,	 на	 обвинува-
ченого	 складалася	 довідка	 з	 коротким	 викладом	 слідчих	 та	 аґен-
турних	 матеріалів.	 Короткі	 довідки	 протягом	 10	 днів	 належало	
збирати	і	передруковувати	у	вигляді	списку.	Цей	список	надходив	
на	 розгляд	 керівника	 НКВД	 або	 відповідного	 управління	 НКВД		
і	прокурора.	Цей	порядок	засудження	у	листуванні	НКВД	почали	
називати	«альбомним»	(скоріш	за	все	тому,	що	машинописні	спис-
ки	заповнювалися	на	аркушах,	розташованих	горизонтально,	зши-
валися	по	вузькій	стороні	й	зовні	нагадували	альбом).	Комісію,	до	
складу	 якої	 входили	 прокурор	 та	 представник	 НКВД,	 почали	 на-
зивати	«двійка»	і	до	її	компетенції	відносився	вирок	—	по	1-й	(роз-
стріл)	чи	по	2-й	категорії	(ув’язнення	від	5	до	10	років).	Після	цьо-
го	список	надсилався	на	затвердження	до	Москви,	де	його	повинні	
остаточно	 розглядати	 і	 затверджувати	 нарком	 внутрішніх	 справ		
і	 ґенеральний	 прокурор	 СССР	 (Микола	 Єжов	 і	 Андрій	 Вишин-
ський).	Потому	список	повертався	до	відповідного	реґіону	для	ви-
конання	вироку.	На	практиці	на	місцях,	після	того,	як	оперативний	
співробітник	 складав	 довідку,	 він	 же,	 разом	 з	 начальником	 від-
ділку	 чи	 відділу,	 пропонував	 те	 чи	 інше	 покарання.	 Начальники	
управлінь	 і	 прокурори,	 які	 ставили	 підписи	 під	 списками,	 робили	
це	автоматично,	зазвичай	окремо	одне	від	одного,	без	аналізу,	об-
говорень,	без	звернення	до	слідчих	справ.	

Усього	по	СCСР,	за	«польським»	наказом,	були	розглянуті	спра-
ви	на	143	810	осіб,	засуджено	139	835	осіб,	розстріляно	111	091	осо-
бу.	На	1	листопада	1937	року	в	УССР	по	«польській	лінії»	було	за-
арештовано	19	030	громадян,	завершено	розгляд	справ	на	7	069	осіб,	
4	854	з	яких	було	засуджено	до	розстрілу.	Всього	ж	у	1937–1938	ро-
ках	 під	 приводом	 боротьби	 з	 контрреволюцією	 в	 Україні	 було	 ре-
пресовано	близько	50	тис.	громадян	польської	національності.

Ми	вмістили	у	томі	рапорти,	зведення,	інформації,	накази	щодо	
організації	 та	 ходу	 роботи	 органів	 безпеки	 СССР	 проти	 поляків		
у	 другій	 половині	 тридцятих	 років.	 Читач	 знайде	 також	 слідчі		
матеріали	 —	 протоколи	 допитів,	 постанови,	 акти	 обвинувачення		
у	 справах	 проти	 поляків.	 Окремо	 ми	 розмістили	 документи,	 що	
стосуються	організації	та	перебігу	операції.	І	нарешті	окремо	роз-
міщені	 документи	 про	 зловживання,	 про	 те,	 як	 співробітники	
НКВД	видобували	потрібні	 їм	зізнання.	У	цьому	томі	вміщено	пе-
реважно	раніше	не	друковані	документи.
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Єжи	 Беднарек	 вважає,	 що	 це	 «є	 унікальне	 видання,	 оскільки	
вперше	 у	 такому	 обсязі	 вдалося	 зібрати	 документи,	 що	 підтвер-
джують	факти	репресій	не	лише	проти	польських	громадян	—	хоча	
очевидно	ми	зосередили	увагу	у	цьому	томі	на	так	званій	поль	ській	
операції,	на	діях	проти	поляків	або	тих,	хто	зголошу	вався	такими…	

Проте	в	такому	обсязі	до	цього	часу	ніхто	не	знаходив	і	не	дру-
кував	стільки	документів,	що	показують,	з	одного	боку,	підготовку	
цієї	 операції,	 її	 механізм	 і	 перебіг,	 її	 наслідки,	 а	 також	 приклади	
конкретних	репресивних	дій	проти	поляків.	

І	що	дуже	важливо,	ми	представляємо	віднайдені	в	архіві	Служ-
би	безпеки	України	документи,	які	є	звітами,	складеними	виконав-
цями	з	радянських	органів	безпеки,	які	під	час	слідства	вже	проти	
них	—	і	в	цьому	також	є	парадокс	історії,	що	виконавці	репресив-
них	 дій	 самі	 під	 час	 Великого	 терору	 стали	 жертвами	 репресій…	
Вони	в	тих	протоколах	допитів	часом	говорять	про	жорсткі	слідчі	
методи,	застосовані	проти	допитуваних	осіб.	І	все	це	творить	певну	
цілісність,	сказати	б,	монографічну	цілісність.	І	в	тому	полягає	ве-
личезне	значення	цієї	книжки»25.	

Не	дуже	оптимістичні	сюжети	і	теми	доводиться	досліджувати	
учасникам	спільної	робочої	ґрупи.	Що	ж,	як	було	так	було.	Неда-
ремно	 мовиться,	 що	 історію	 роблять	 кров’ю,	 а	 пишуть	 чорнила-
ми.	 Проте	 навіть	 найсумніші	 сюжети	 не	 впливають	 на	 людську,	
теплу,	 доброзичливу	 атмосферу,	 що	 склалася	 у	 спільній	 ґрупі.		
Її	учасники	здатні,	коли	це	потрібно,	знайти	консенсус,	порозумі-
тися	задля	того,	щоб	усі	зацікавлені	отримали	якісні	документаль-
ні	джерела	для	своїх	розвідок,	роздумів,	студій.

Боґуміла	Бердиховська	прокоментувала	це	так:	«Коли	йдеться	
про	спільну	ґрупу,	про	роботу	спільної	ґрупи	істориків,	у	мене	три	
позитиви,	так	би	сказати,	існування	і	роботи	ґрупи.	По-перше,	до-
кументи,	які	дуже	часто	оприлюднені	вперше.	По-друге,	це	—	іс-
торики.	Цим	займаються	професійні	історики,	які	вміють	відклас-
ти	 свої	 політичні,	 ідеологічні	 й	 інші	 погляди	 на	 бік	 і	 приступають	
до	 професійної	 історичної	 роботи.	 По-третє,	 і	 це	 я	 б	 сказала,	 на-
віть,	 головне,	 це	 один	 з	 небагатьох	 прикладів	 інституційної	 поль-
сько-української	 співпраці.	 Тобто,	 не	 залежно	 від	 того,	 що	 люди,	
члени	 цієї	 комісії	 мінялися	 протягом	 тих	 років,	 ґрупа	 існувала	
і	працювала	над	наступними	томами.	Я	пригадую,	що	з	польсько-
го	 боку	 це	 починалося	 тоді,	 коли	 ґрупа	 була	 офільйована	 ще	 при	

25	 Архів	автора.
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Міністерстві	 внутрішніх	 справ	 Польщі,	 тобто	 там	 був	 архів	 і	 не	
існувало	 Інституту	 національної	 пам’яті.	 І	 попри	 те,	 що	 відбула-
ся	інституційна	зміна	з	польського	боку,	виявилося,	що	ґрупа	і	те,	
що	створили	історики,	які	входили	в	ту	ґрупу,	настільки	серйозне	
і	як	би	оправдало	себе,	що	це	продовжує	існування	і	маю	надію,	що	
буде	існувати	і	далі,	що	будуть	наступні	результати»26.

Начальник	 Галузевого	 державного	 архіву	 Служби	 безпеки	
України,	 кандидат	 історичних	 наук	 Сергій	 Кокін	 висловлює	 свою	
думку:	 «Я	 можу	 сказати,	 що	 я	 почав	 працювати	 в	 цьому	 проекті,	
вже	 будучи	 вченим	 з	 досвідом,	 з	 академічним	 вишколом,	 але	 ро-
бота	 архівіста	 (і	 архівіста	 спецслужби)	 —	 специфічна.	 А	 коли	 це	
міжнародна	 співпраця	 і	 виходимо	 ми	 на	 такі	 серйозні	 теми,	 то	 я	
скажу,	що	за	ці	роки,	я	професійно	виріс»27.

За	 15	 років,	 що	 минули,	 склалася	 не	 лише	 традиція	 інтенсив-
ної,	 напруженої	 і	 націленої	 на	 результат	 співпраці.	 Скалалася	
й	 традиція	 знайомити	 одне	 одного	 з	 історичними	 місцями	 наших	
країн.	 Не	 лише	 історичними,	 а	 й	 просто	 красивими.	 І	 справді,	 за	
роки,	 що	 минули,	 ми	 чимало	 поїздили	 з	 польськими	 колеґами	 по	
Укра	їні	та	Польщі.	Це	також	живить	нашу	співпрацю,	дає	інфор-
мацію	 до	 роздумів,	 зацікавленостей.	 Зрештою	 збагачує	 інтелек-
туально,	 а	 часом	 підштовхує,	 стимулює,	 до	 обрання	 наступних	
тем	спільного	видання.

Позаду	 15	 років	 роботи,	 але	 ресурс	 спільного	 проекту	 ще	 не	
вичерпано.	 Спільна	 ґрупа	 вибудовує	 плани	 на	 майбутнє,	 шукає	
важливі	 й	 ще	 невисвітлені	 історичні	 сюжети.	 Нині	 здійснюється	
підготовка	наступних	9-го	та	10-го	томів	видавничої	серії.	9-й	том	
присвячено	 боротьбі	 органів	 безпеки	 комуністичної	 Польщі	 з	 ке-
рівництвом	 ОУН	 і	 УПА	 у	 1944–1950-х	 роках.	 У	 10-му	 томі	 йти-
меться	 про	 підготовку	 та	 здійснення	 органами	 НКВД	 антиполь-
ської	операції	у	1939–1941	роках.	

Ми	 переконані,	 що	 вихід	 у	 світ	 цих	 запланованих	 томів	 стане	
ще	 одним	 переконливим	 підтвердженням	 тези	 Януша	 Куртики	
про	те,	що	«історія	як	наука	мусить	мати	на	меті	не	відродження	
давніх	 мітів..,	 а	 дослідження	 історичного	 процесу»28.	 У	 кожному	
разі	ми	щиро	прагнемо	саме	цього.	

26	 Там	само.	
27	 Там	само.	
28	 Європа	 —	 минуле	 і	 майбутнє.	 Візії	 та	 ревізії.	 Матеріяли	 міжнародної	

конференції	пам’яті	Єжи	Ґедройця.	Київ,	24–26	листопада	2006	року,	с.	185.
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Усю	видавничу	серію	і	спеціально	англомовну	версію	7-го	тому	
члени	 робочої	 ґрупи	 презентували	 у	 квітні	 2010	 року	 в	 Мюнхені	
(Німеччина)	та	у	Парижі	(Франція),	у	листопаді	2010	року	в	Торон-
то	(Канада),	у	квітні	2011	року	в	Лондоні	(Великобританія),	у	лис-
топаді	2011	року	—	в	Мельбурні	та	Сіднеї	(Австралія).

Post scriptum.
…Варшава, квітень 2010 року. До будинку Інституту національ-

ної пам’яті підходять наші польські колеґи Збіґнєв Навроцький, 
Єжи Беднарек, Марцин Маєвський, Іоланта Карбаш. Ми всі готові 
до подорожі. А вона буде довгою, оскільки з метою презентації нашої 
видавничої серії нам належить автомобілями доїхати до Мюнхена, 
Парижа та Брюсселя. Остання адреса не випадкова, оскільки Голо-
ва Європарламенту Єжи Бузек ініціював спеціальну презентацію на-
шого 7-го тому, присвяченого Голодомору 1932–1933 років в Україні  
й перекладеного англійською мовою.

Ми жартуємо, щось обговорюємо. Раптом я помічаю Пана Пре-
зеса (це польське слово означає «Президент», «Голова») Інституту 
національної пам’яті професора Януша Куртику. Він енергійно ви-
ходить з будинку, він зосереджений, він поспішає до службового ав-
томобіля, він… не помічає нас. Це — рідкісний випадок, оскільки 
Презес — людина уважна і надзвичайно делікатна.

Тоді я трохи іронічно окликаю його: «Пане Презесе, ми Вас віта-
ємо!». Зазвичай ми були на «ти». Януш миттєво розуміє все, зупи-
няється, дивиться на нас всіх із щирою приязню, перепрошує, ціка-
виться, чи все організовано. А я запитую: «Зустрінемось в Парижі, 
прогуляємось, поговоримо?». Куртика посміхається, замислюється 
на хвильку і відповідає: «Ні, схоже, в Парижі не вийде, оскільки поїду 
спочатку на траурні заходи до Катині. А ось до Брюсселя приїду 
обов’язково. Там вже нормально поспілкуємось». 

Ми тиснемо одне одному руки, обнімаємось, Януш бажає нам 
усім щасливої дороги, сідає до свого автомобіля і від’їжджає на чер-
говий офіційний і досить непростий (як ми дізнаємось потім) для 
нього виступ. Потім полетить до Смоленська. 

Ми ще не знаємо, що ніколи більше його не побачимо…



Згадуючи єльцина

Національна	 бібліотека	 імені	 Володимира	 Вернадського	 Націо-
нальної	академії	наук	України,	а	також	дві	московські	установи	—	
Фонд	сприяння	розвитку	культурних	центрів	за	кордоном	 і	Фонд	
першого	президента	Росії	Бориса	Єльцина	влаштували	дуже	важ-
ливу,	з	моєї	точки	зору,	 імпрезу.	Формально	це	було	поіменовано	
(трохи	задовго)	як	відкриття	виставки	нової	наукової	та	науково-
популярної	 літератури,	 виданої	 російськими	 видавництвами,	 від-
криття	фотовиставки	«Перший	президент	Росії	Борис	Миколайо-
вич	 Єльцин.	 1931–2007»,	 демонстрація	 документального	 фільму	
«Эпоха	Ельцина».	Вже	цього	було	б	досить,	але	до	цього	додалися	
презентація	 спільного	 науково-видавничого	 проекту	 Фонду	 пер-
шого	 президента	 Росії	 Бориса	 Єльцина	 та	 видавництва	 «Россий-
ская	 политическая	 энциклопедия»	 і	 передачі	 в	 дар	 фотоальбому	
«Ельцин».	 Наявні	 вже	 книжки	 добре	 знайомої	 мені,	 надзвичайно	
цікавої	 і	 серйозної	 книжкової	 серії	 «История	 сталинизма»	 і	 зга-
даний	фотоальбом	були	передані	до	Національної	бібліотеки	імені	
Володимира	Вернадського.

Проте	якщо	говорити	про	домінанту	зустрічі,	то	без	вагань	нею	
можна	 вважати	 спогади	 і	 спроби	 оцінити	 постать	 Бориса	 Єльци-
на.	Саме	з	цього	розпочав	свій	виступ	Посол	Російської	Федерації		
в	 Україні	 Віктор	 Черномирдін.	 Не	 секрет,	 що	 нині,	 хоча	 й	 не	 так	
активно,	але	пробиває	собі	шлях	тенденція	оцінювати	президент-
ство	 Бориса	 Єльцина	 як	 такий	 собі	 час	 несподіваних,	 часто	 емо-
ційних	рішень,	а	поведінку	самого	Єльцина	детермінувати	насам-
перед	 його	 конкуренцією	 із	 першим	 і	 єдиним	 президентом	 СССР	
Михайлом	 Горбачовим.	 Ясна	 річ,	 була	 конкуренція	 з	 «любителем	
полушагов	и	полумер»,	як	називав	Горбачова	Єльцин.	Проте	було	
й	інше:	Борис	Єльцин	із	першого	секретаря	обкому	партії,	а	пото-
му	 Московського	 міськкому,	 зміг	 сформувати	 із	 себе	 діяча,	 який	
вмів	 діяти	 рішуче	 і	 навіть	 жорстко	 (згадати	 хоча	 б	 розстріл	 мос-
ковського	 Будинку	 уряду	 в	 1993	 році),	 але	 який	 водночас	 ніколи	
не	дозволив	би	відродитись	комунізму,	тій	системі,	що	вже	довела	
свою	неспроможність	і	антилюдяність.	
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Наголошуючи	на	цьому,	Віктор	Черномирдін	особливо	підкрес-
лив	важливість	оцінок	постаті	й	особистості	Єльцина	з	відстані	часу.		
А	час,	як	говорить	латинська	приповідка,	виявляє	все.	До	речі,	Єль-
цин	у	своїх	«Записках	Президента»,	виданих	у	1994	році,	дуже	ви-
соко	оцінював	той	факт,	що	восени	1993-го	Черномирдін	був	на	його	
боці:	«Рядом	со	мной	был	настоящий,	крепкий,	сильный	человек».

На	 необхідності	 зваженого	 і	 всебічного	 підходу	 в	 оцінках	 пер-
шого	 російського	 президента	 акцентували	 увагу	 виконавчий	 ди-
ректор	 Фонду	 першого	 президента	 Росії	 Олександр	 Дроздов	 і	 го-
лова	 правління	 Фонду	 сприяння	 розвитку	 культурних	 центрів	 за	
кордоном	 Володимир	 Городецький.	 Останній	 повідомив,	 що	 фото-
виставка	 «Перший	 президент	 Росії	 Борис	 Миколайович	 Єльцин.	
1931–2007»	 щойно	 повернулася	 з	 Китаю,	 де	 її	 демонстрація	 ви-
кликала	величезний	інтерес.	І	в	першу	чергу	через	те,	що	Єльци-
на	вона	представляє	не	лише	як	державного	діяча,	а	й	як	людину,	
батька,	 діда,	 себто	 надає	 йому	 тих	 рис,	 що	 зазвичай	 у	 публічних	
політиків	залишаються	«за	дужками».	

У	своєму	виступі	я	також	спробував	окреслити	ті	риси	Бориса	
Єльцина,	 які	 були	 і	 залишаються	 цікавими	 для	 нас,	 для	 України.	
Щоб	там	не	писали	і	казали	про	Єльцина,	він	заслуговує	на	повагу	
насамперед	за	те,	що	завжди	бачив	Україну	як	незалежну	держа-
ву.	І	це	—	найважливіше.	Решта	(за	великим	рахунком)	значення	
не	має.	На	превеликий	жаль,	у	мене	таке	відчуття,	що	між	Росією	
і	Україною	почалося	у	післяєльцинський	період	зведення	своєрід-
ної	«Берлінської	стіни».	Цього	не	повинно	бути.	Не	варто	забувати		
і	того,	що	Єльцин	вмів	брати	на	себе	відповідальність,	був	людиною	
не	 лише	 слова,	 а	 таки	 діла.	 Згадати	 хоча	 б	 події	 серпня	 1991-го,	
ҐКЧП.	 Вже	 19	 серпня	 Єльцин	 видав	 указ,	 за	 яким	 декрети	 само-
званих	«рятувальників	країни»	були	заборонені	на	території	Росії,	
він	паралізував	путчистів	своєю	безкомпромісністю	і	переграв	їх.	

…Є така сентенція, що, мовляв, державний муж думає про 
стратегію, а політикан про чергові вибори. Насправді це — фаль-
шива альтернатива. І найкращий доказ того — вся кар’єра Бори-
са Єльцина. Він як політик думав і про чергові вибори (а як інак-
ше?), але водночас про майбутнє. Своєї країни і своє. Тому зміг 
своєчасно прийняти рішення зупинитися. Зупинитись, але не 
змінити самого себе. Тим і цінний для історії.



друга світова війна  
як Предмет викладання, 
дослідження та 
сусПільно-Політичного 
інтересу

Насамперед	 хочу	 висловити	 щиру	 подяку	 за	 запрошення	 і	 за	
можливість	 висловитись	 щодо	 такої	 важливої	 і	 вкрай	 непростої	
проблеми,	якою	є	історія	Другої	світової	війни.	

У	 листі-запрошенні	 організатори	 нашої	 зустрічі	 згадували	 по-
няття	 «історична	 пам’ять»,	 поширене	 і	 популярне	 нині	 у	 світі		
й	 в	 Україні.	 З	 цього	 поняття	 дозвольте	 розпочати.	 Чимало	 фахів-
ців-дослідників	 сприймають	 це	 поняття	 скептично.	 Хіба	 що	 як	
красиву	 метафору.	 Вони	 стверджують,	 що	 історична	 пам’ять	 то-
тожна	 історичному	 міфові,	 оскільки	 вибирає	 із	 хаотичного	 плину	
сущого	лише	певні,	«потрібні»	спільноті	вартості,	а	також	дає	змо-
гу	долати	тимчасовість	і	скороминущість	життя	окремої	людини.	

Отже,	 de	 facto	 згадані	 фахівці	 протиставляють	 історичну	 па-
м’ять	науковому	історієписанню.	При	цьому,	одначе,	начебто	ніхто	
не	 запречує	 виняткову	 важливість	 ролі	 історичної	 пам’яті	 чи	 мі-
фів	 в	 процесі	 націєтворення.	 Адже,	 як	 точно	 зауважив	 професор	
Яро	слав	 Грицак,	 через	 свою	 могутню	 притягальну	 силу	 згадані	
пам’ять	 і	 міфи	 є	 «надзвичайно	 ефективним	 засобом	 творення	 ко-
лективної	ідентичності,	хай	навіть	якщо	члени	реальної	чи	потен-
ційної	спільноти	політично	пасивні».	

За	таких	умов	не	варто	довго	говорити	про	значення	проблема-
тики	 Другої	 світової	 війни,	 а	 відтак	 —	 породжуваних	 нею	 міфів		
і	спроб	формування	історичної	пам’яті.	Хотів	би	торкнутися	лише	
деяких	аспектів,	пов’язаних	із	викладанням,	дослідженням	та	сус-
пільно-політичним	інтересом	до	згаданої	проблематики.	
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викладання

Роль	 підручників	 у	 формуванні	 історичної	 пам’яті	 про	 Другу	
світову	війну	величезна.	 І	тут	—	щодо	підручників	—	доводиться	
констатувати	 певний	 парадокс.	 З	 одного	 боку,	 ті,	 хто	 добре	 знає		
і	 аналізує	 шкільні	 підручники,	 констатують	 розрив,	 сказати	 б,	
між	наукою	і	дидактикою.	Тобто,	мовляв,	наукові	дослідження	ви-
переджають	 те,	 що	 зафіксовано	 у	 шкільних	 підручниках,	 автори	
яких	часто	не	відстежують	найновіших	тенденцій,	не	реаґують	на-
лежним	 чином	 на	 відкриття,	 зроблені	 вченими	 (зокрема,	 завдяки	
віднайденим	 архівним	 документам,	 введенню	 в	 обіг	 маловідомих,	
але	принципово	важливих	фактів	тощо).

З	 іншого	 боку,	 можна	 зустріти	 твердження	 про	 те,	 що	 у	 під-
ручниках	 у	 минулі	 після	 1991-го	 роки	 здійснювалась	 апробація	
саме	 нових	 підходів	 в	 історичній	 науці.	 Яскравими	 прикладами	
тут	 можуть	 бути	 спроби	 відмовитись	 від	 вживання	 поняття	 «Ве-
лика	Віт	чизняна	війна»,	проаналізувати	справжні	причини	невдач	
1941	 року,	 переоцінки	 ролі	 і	 значення	 Української	 Повстанської	
Армії	 (УПА)	 та	 Організації	 Українських	 Націоналістів	 (ОУН),	
спроби	 показати	 внесок	 західних	 альянтів	 у	 перемогу	 над	 нациз-
мом	тощо29.	

Насправді,	 якщо	 придивитись	 уважно	 і	 неупреджено	 до	 під-
ручників,	 то	 можна	 побачити	 в	 них	 наявність	 обидвох	 згаданих	
тенденцій.	 Напевно,	 ключове	 питання	 полягає	 в	 тому,	 за	 якими	
матрицями,	 «лекалами»,	 вимогами	 створюються	 підручники.	 Тут,	
напевно,	 доцільно	 було	 б	 згадати	 про	 Міністерство	 освіти	 і	 науки	
України	 з	 усіма	 його	 нинішніми	 особливостями	 і	 вимогами.	 Втім,	
про	згадане	Міністерство,	напевно,	хтось	ще	говоритиме,	а	я	зупи-
нюся	далі	на	кількох	моментах,	що	видаються	мені	принциповими,	
коли	 йдеться	 про	 формування	 в	 учнів	 уявлень	 про	 Другу	 світову	
війну	та	місце	і	роль	України	в	ній.

Насамперед,	 на	 мою	 думку,	 підручники	 мають	 формувати	 чіт-
ке	розуміння	того,	що	для України війна розпочалася не 22 червня 
1941 року.	Це	потрібно	для	розуміння	співвідношення	понять	«Дру-
га	 світова	 війна»	 та	 «Велика	 Вітчизняна	 війна».	 У	 цьому	 зв’язку	
дуже	 промовистим	 був	 для	 мене	 приклад	 з	 терміновим	 внесен-
ням	 змін	 до	 підручника	 Ф.	 Турченка,	 П.	 Панченка,	 С.	 Тимченка	

29	 Якщо	говорити	не	лише	про	«військову»	проблематику,	то	не	можна	не	
згадати	спробу	введення	в	підручники	оцінок	того,	що	було	названо	«помаран-
чевою	революцією».
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«Новітня	історія	України.	Частина	друга	
(1939	—	початок	ХХІ	ст.)	[Київ,	2007].	

На	 вимогу	 тодішнього	 міністра	 осві-
ти	 й	 науки	 України	 було	 змінено	 фор-
мулювання	 назв	 першої	 глави	 —	 у	 по-
передньому	 виданні	 «Україна	 під	 час	
Другої	 світової	 війни	 (1939–1941)».	 Вона	
була	доповнена	означенням	«Велика	Віт-
чизняна	 війна»	 й	 параграфами,	 які	 ви-
світлювали	події	в	Україні	під	час	Другої	
світової	війни,	було	вилучено	світлини	й	
документи,	 що	 позитивно	 характеризу-
вали	 діяльність	 ОУН	 і	 УПА	 (зокрема,	 зі	
с.	28,	29,	46,	50,	55),	а	на	їхнє	місце	вміще-
но	 фотографії	 й	 документи,	 що	 стосува-
лися	дій	радянської	армії,	партизанів	та	підпільників	(зокрема,	на		
с.	11,	13,	21,	32,	57,	58,	61,	64),	особливий	акцент	зроблено	на	проявах	
героїзму	 радянського	 народу/радянських	 воїнів	 на	 різних	 етапах	
війни.	

Це	 була	 очевидна	 спроба	 надати	 війні	 насамперед	 «радян-
ськості».	 Тим	 часом,	 гадаю,	 слід	 надавати	 війні	 «українськості».	
Тут	достатньо	згадати	хоча	б	два	приклади	такої	«українськості».		
15	 березня	 1939	 року	 угорське	 військо	 вдерлося	 у	 Карпатську	
Україну,	що	тільки-но	проголосила	державну	незалежність.	Укра-
їнці	 захищали	 цю	 незалежність	 і	 був	 перший	 військовий	 виступ,	
хоч	 і	 не	 безпосередньо	 проти	 Адольфа	 Гітлера,	 але	 проти	 його		
союзника.	 Ціною	 крові,	 жертв	 і	 розпачу	 Закарпаття	 було	 приєд-
нано	 до	 Угорщини.	 А	 2	 вересня	 1945	 року	 молодий	 ґенерал	 укра-
їнського	 походження	 Кузьма	 Дерев’янко	 від	 імені	 СССР	 на	 борту	
американського	 лінкора	 «Міссурі»	 підписав	 Акт	 капітуляції	 Япо-
нії.	 Згадані	 історичні	 дати	 —	 важливі	 етапи	 глобальних	 інфер-
нальних	подій	—	не	повинні	випадати	з	поля	зору	викладачів.	

Як	і	той	незаперечний	факт,	що	СССР	і	УССР	вступили	у	Дру-
гу	світову	війну	17	вересня	1939	року:	війська	Українського	фрон-
ту	 увійшли	 на	 територію	 Західної	 України	 і	 Західної	 Білорусії.		
22	вересня	Червона	армія	була	у	Львові,	а	27	вересня	нацисти	за-
хопили	 Варшаву.	 Це	 був	 не	 «визвольний	 похід»	 Червоної	 армії,	
не	 «золотий»	 для	 Західної	 України	 вересень	 1939-го,	 не	 братер-
ське	 «возз’єднання»,	 а	 змова	 двох	 тираній.	 Тираній,	 що	 поділи-
ли	між	собою	сфери	впливу	від	Балтійського	до	Чорного	моря,	від	
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Фінляндії	 до	 Бессарабії,	 зокрема	 домо-
вилися	 знищити	 Польщу	 як	 державу.	
Не	слід	лукавити:	СССР вступив у Дру-
гу світові на боці нацистів,	 а	 вже	 по-
тім,	у	1941-му,	страшною	ціною	довелось	
розплачуватись	 і	 «виправляти»	 вади	
сталінської	таємної	дипломатії.

Ось	 чому	 учням	 доцільно	 пояснити,	
що	 ніяка	 не	 Велика	 Вітчизняна	 (цю	 іде-
ологему	 вигадав	 сталінський	 академік	
Ємєльян	 Ярославський	 у	 статті	 в	 газеті	
«Правда»	 23	 червня	 1941	 року),	 а	 Друга	
світова	війна	для	України,	як	і	для	всього	
світу,	почалася	у	вересні	1939	року.	

Ще	 одна	 важлива	 теза.	 Відомо,	 що		
у	планах	Адольфа	Гітлера	Україна	посідала	особливе	місце.	Влас-
не,	 ці	 плани	 будувалися	 із	 врахуванням	 захоплення	 України.		
У	 стратегії	 Йосифа	 Сталіна	 Україна	 так	 само	 завжди	 була	 при-
сутня.	 Червоний	 диктатор	 ніколи	 не	 забував	 прагнення	 України	
до	 незалежності,	 продемонстровані	 у	 1917–1920	 роках,	 люто	 бо-
ровся	 не	 те	 що	 з	 проявами,	 а	 навіть	 з	 натяками	 на	 це	 прагнення.	
Все	це	прирікало	Україну	на	те,	щоб	опинитися	між двома тота-
літарними потугами,	 себто	 прирікало	 на	 жертви.	 Так	 і	 стало-
ся.	 Якщо	 буде	 розуміння	 цього,	 можна	 відразу	 позбутися	 ілюзій	
того,	що	українці	тільки	і	мріяли	про	те,	щоб	захистити	сталінську		
владу.	

Події	після	22	червня	поставили	під	сумнів,	власне,	«вітчизня-
ність»	 війни,	 леґендарний	 ентузiазм	 і	 монолітність	 цивiльного	 на-
селення	у	справі	оборони	«социалистического	отечества»,	виявили	
глибинний	розкол	суспільства	меншою	мірою	на	три	групи:	на	тих,	
хто	в	силу	різних	обставин	(в	тому	числі	в	силу	переконань)	вою-
вав	 у	 Червоній	 армії;	 на	 тих,	 хто	 не	 хотів	 повернення	 комуністів		
і	 відкрито	 протистояв	 їм;	 і	 на	 «мовчазну	 більшість»,	 яка	 готова/
змушена	була	пристосуватися	до	різних	режимів.	

Ніхто	інший,	як	сам	Сталін	у	своєму	тості	(значення	цього	тос-
ту	 варто	 розтлумачувати	 окремо)	 25	 червня	 1945	 року	 сказав:		
«У	 нашего	 правительства	 было	 немало	 ошибок,	 были	 у	 нас	
моменты	 отчаянного	 положения	 в	 1941–1942	 годах,	 когда	 наша	
армия	 отступала,	 покидала	 родные	 нам	 села	 и	 города	 Украины,	
Белоруссии,	 Молдавии,	 Ленинградской	 области,	 Прибалтики,	
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Карело-Финской	 республики,	 по-
кидала,	потому	что	не	было	другого	
выхода»30.

Радянське	суспільство	було	сте-
роризованим	 і	 роз’єднаним,	 а	 від-
так	 значна	 його	 частина	 чекала	 на	
прихід	 німців	 з	 надією	 на	 позбав-
лення	 від	 більшовицької	 тиранії.		
На	 початку	 вiйни	 селяни	 мали	 на-
дiю	 на	 визволення	 вiд	 комуністiв	 не	 лише	 в	 Галичинi	 (про	 це,	 як	
правило,	говорять),	а	й	на	Київщинi.	Як	згадував	Дем’ян	Коротчен-
ко	 (не	 якийсь	 нацистський	 пропаґандист,	 а	 секретар	 ЦК	 КП(б)У),		
у	 початкові	 дні	 війни	 «абсолютна	 більшість	 цивільного	 населен-
ня	 в	 Україні	 не	 бажала	 продовжувати	 боротьбу	 проти	 німців,	 а	
намагалась	 різними	 засобами	 прилаштуватись	 до	 окупаційного		
режиму».

Отже,	 війна розколола суспільство.	 Це	 слід	 визнавати	 і	 це	 ні	
в	 якому	 разі	 не	 можна	 іґнорувати	 при	 викладанні	 подій	 періоду	
Другої	 світової	 війни.	 Так,	 були	 ті,	 хто,	 як	 от	 Павло	 Тичина,	 про-
голошував:

Ми переможем, в нашій бо землі
І правда, й сила, й Сталін у Кремлі.

Однак	 були	 й	 сили,	 які	 розуміли,	 що	 ні	 Берлін,	 ні	 Кремль	 не	
дадуть	 Україні	 свободи.	 І	 саме	 тут	 варто	 торкнутися	 ще	 одного	
важливого	 аспекта.	 Йдеться	 про	 Організацію	 Українських	 Наці-
оналістів	 і	 Українську	 Повстанську	 Армію.	 З	 огляду	 на	 вищеви-
кладене,	 принципово	 іншої	 трактовки	 потребує	 той	 факт,	 що	 30	
червня	 1941	 року	 у	 день	 нацистської	 окупації	 Львова	 активісти	
ОУН	 проголосили	 відновлення	 крайового	 правління	 Української	
держави	 (місцевого	 уряду	 на	 чолі	 з	 Ярославом	 Стецьком),	 не	 по-
інформувавши	 про	 це	 німців.	 Це	 не	 була	 акція	 колаборантські	

30	 Що	робив	у	тому	кривавому	червні	сам	Сталін,	ще	належить	дізнатись,	
хоча	 нині	 вже	 багато	 здавалося	 б	 неймовірного	 відомо.	 Наприклад,	 підтвер-
джено,	 що	 шокований	 наступом	 нацистів,	 Сталін	 був	 готовий	 запропонувати	
Гітлеру	новий	варіант	Брестського	миру:	В’ячеслав	Молотов	під	час	зустрічі	
з	болгарським	послом	звернувся	до	нього	з	проханням	передати	в	Берлін	про-
позицію	припинити	бойові	дії.	Натомість	Сталін	був	готовий	віддати	нацистам	
Україну	і	Білорусію.	Одначе	в	той	момент,	з	огляду	на	військові	успіхи,	Гітлер	
відкинув	ці	пропозиції.
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налаштованих	українців-державників,	а	віддзеркалення	ситуації,	
наявної	 у	 суспільстві.	 Українцям	 приписують	 багато	 «фобій»,	 але		
у	державофобії	звинуватити	їх	важко.	

Такий	 самий	 підхід	 доцільно	 сповідувати	 і	 до	 УПА.	 Україн-
ці	були	не	лише	у	Червоній	армії,	а	й	в	УПА.	Армією	без	держа-
ви	 назвав	 її	 один	 з	 її	 фундаторів,	 отаман	 «Поліської	 Січі»	 ґене-
рал-хорунжий	 Тарас	 Бульба-Боровець.	 Стільки	 неправди	 було	
накопичено	 навколо	 УПА,	 що	 навіть	 один	 з	 найкваліфіковані-
ших	 і	 найпослідовніших	 її	 критиків	 (він	 ховався	 під	 псевдоні-
мами	 В.	 Давиденко	 та	 Клим	 Дмитрук)	 у	 1989	 році	 змушений	 був	
визнати:	 «…Радянські	 дослідники,	 керуючись	 багаторічними	 на-
становами	“не	перебільшувати”	політичної	значущості	сил	ворога,	
здебільшого	показували	УПА	та	інші	збройні	формування	україн-
ських	 буржуазних	 націоналістів	 як	 невеликі,	 розрізнені,	 неорга-
нізовані	 зграї,	 які	 не	 мали	 ні	 відповідної	 військової	 підготовки,	 ні	
централізованого	керівництва».

Нині	 дуже	 багато	 написано	 і	 надруковано	 про	 діяльність	 ОУН		
і	УПА	і	вчителі	цілком	вільно	можуть	користуватися	цими	джере-
лами.	Принципова	річ	полягає	в	тому,	щоб	не ідеалізувати діяль-
ність цих структур,	але	так	само	принципово	важливо	не ідеа-
лізувати діяльність ВКП(б) і дії Червоної (потім Радянської) 
армії.	

Вкрай	важливо,	щоб	у	шкільних	підручниках	була	тема Голо-
косту,	 здійснюваного	 нацистами	 в	 Україні.	 Ба	 більше,	 можна	 го-
ворити,	 що	 ця	 геноцидна	 політика,	 спланована	 нацистським	 ке-
рівництвом,	 почала	 масштабно	 втілюватися	 саме	 в	 Україні	 —	 із	
нищення	 київських	 євреїв	 у	 Бабиному	 Яру.	 Як	 відомо,	 у	 радян-
ських	підручниках,	сказати	б,	«єврейські	аспекти»	нищівної	полі-
тики	Німеччини	в	Україні	іґнорувались.	Тепер,	здається,	завдання	
полягає,	щоб	не	забувати	і	про	інші	жертви	(роми,	українці,	росія-
ни	та	ін.).	

Нарешті,	 окремо	 наголошу	 на	 тому,	 що	 давно	 слід	 ревізувати	
один	з	корінних	постулатів	—	про	визволення	України.	У	1944	році	
такого	визволення,	по	суті,	не	відбулося,	а	відбулося	вигнання на-
цистів з території україни.	 Та	 війна	 після	 війни,	 що	 її	 сталін-
ський	режим	розгорнув	з	того	часу	на	західноукраїнських	землях	
і	 вів	 аж	 до	 середини	 1950-х	 років,	 —	 один	 з	 найпереконливіших	
арґументів	на	користь	саме	такої	дефініції.	Одначе	є	й	чимало	ін-
ших	 (систематичні	 кампанії	 боротьби	 з	 «українським	 націоналіз-
мом»	 або	 з	 його	 «проявами»,	 переслідування	 інакодумання,	 тих,	
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хто	 боровся	 за	 права	 людини,	 обстоював	
необхідність	дотримання	норм	самої	ж	Кон-
ституції	СССР	тощо)31.	

Зазвичай	 у	 підручниках	 наголошуєть-
ся,	 що	 нещадний	 вихор	 війни	 двічі	 проніс-
ся	по	Україні	—	із	Заходу	на	Схід	 і	зі	Схо-
ду	на	Захід.	В	Україні	було	задіяно	до	60	%	
дивізій	Вермахту,	майже	половину	бойових	
частин	 Червоної/Радянської	 армії,	 що	 за-
вдали	низку	стратегічних	ударів	по	німцях.	
Саме	з	України	відкрився	шлях	радянських	
військ	 у	 Центральну	 Європу	 і	 на	 Балка-
ни.	 Українці	 показали,	 що	 вони	 вміють	 воювати	 з	 нацистами.	 Цю	
тезу	 підкріплюють	 посиланнями	 на	 кількість	 етнічних	 українців		
у	складі	Червоної/Радянської	армії.	

Доцільно	 зробити	 ширшим	 контекст	 таких	 тверджень,	 вказу-
вати	на	те,	що	українці воювали в різних арміях світу.	За	різни-
ми	джерелами,	від	35	до	50	тисяч	українських	добровольців	з	чис-
ла	 канадських	 еміґрантів,	 а	 серед	 них	 майже	 півтисячі	 офіцерів,	
у	 1941–1942	 роках	 виявили	 готовність	 вступити	 до	 Канадських	
збройних	 сил,	 щоб	 взяти	 участь	 у	 розгромі	 фашизму.	 Йдеться	
майже	 про	 11	 %	 української	 громади	 цієї	 держави,	 що	 в	 довоєнні	
роки	налічувала	від	сили	360	тисяч.	

Не	 набагато	 меншу	 кількість	 волонтерів	 послала	 до	 армії	
США	 північноамериканська	 громада	 українців.	 Майже	 40	 тисяч	
американців	 українського	 походження	 брали	 участь	 в	 операції	
«Оверлорд»,	тобто	у	висадці	на	європейський	континент	6	червня	
1944	 року,	 воювали	 в	 тихоокеанському	 регіоні,	 у	 Малій	 Азії,	 Пів-
нічній	 Африці,	 Італії	 і	 нарешті	 зустрілися	 зі	 своїми	 земляками-
українцями	з	Червоної	армії	на	Ельбі	в	1945	році.	

31	 На	один	з	прикладів	вказує,	зокрема,	Мілован	Джилас	у	своїй	книзі	«Бе-
сіди	із	Сталіним».	Він	згадує,	як	він	у	складі	делеґації	Югославії	у	1945	році	по-
вертався	з	Москви	і	заїхав	до	Києва.	Джилас	пише	про	Микиту	Хрущова,	росі-
янина,	який	керував	Україною	з	1938	року:	«Це	було	незвично	навіть	для	нас,	
комуністів,	які	могли	виправдати	все,	що	здатне	дискредитувати	ідеальний	об-
раз	нас	самих,	що	серед	українців,	нації,	так	само	багаточисельної,	як	фран-
цузи..,	 не	 знайшлося	 жодної	 людини,	 здатної	 бути	 прем’єром	 уряду».	 А	 далі	
Джилас	твердить,	що	не	можна	пояснювати	криваве	протистояння	у	Західній	
України	лише	впертістю	українського	націоналізму,	адже	виникає	запитання:	
звідки	береться	цей	націоналізм,	якщо	всі	народи	СССР	насправді	рівні?
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Не	 всі	 знають,	 що	 кожен	 восьмий	 жовнір	 корпусу	 ґенерала	
Владислава	 Андерса	 був	 українцем.	 Назвавшись	 поляками,	 вони		
у	складі	більше	як	100-тисячної	добровольчої	польської	армії	про-
йшли	 нелегкий	 шлях	 від	 туркестанського	 міста	 Красноводськ	 че-
рез	 Іран,	 Ірак,	 Сірію,	 Лівію,	 Судан,	 щоб	 взяти	 участь	 у	 бойових	
діях	за	звільнення	Італії	від	фашистів.

дослідження

Тут	 на	 нашій	 зустрічі	 у	 своєму	 виступі	 Пан	 Посол	 Нідерлан-
дів	 цитував	 роман,	 герой	 якого	 казав,	 що	 він	 відчував	 себе	 Дру-
гою	 світовою	 війною.	 Символічні	 й	 важливі	 слова.	 Якщо	 ж	 казати	
про	дослідників	Другої	світової	війни,	то	вони,	поза	сумнівом,	по-
винні	бути	і	війною,	і	обома	протидіючими	сторонами.	Лише	в	цьо-
му	випадку,	напевно,	можна	хоч	якось	пробитися,	наблизитись	до	
більш-менш	реалістичного	відтворення	подій,	що	досліджуються.	

За	 словами	 професора	 Олександра	 Лисенка,	 «про	 війну	 напи-
сано,	на	перший	погляд,	все,	принаймні,	набагато	більше,	ніж	про	
будь-який	 інший	 період	 нашої	 історії:	 понад	 20	 тис.	 монографій,	
брошур,	збірників	статей	загальним	накладом	1	млрд	примірників.	
З	іншого	боку,	очевидно	немає	жодного	питання,	яке	б	не	було	так	
чи	інакше	сфальсифіковане,	заполітизоване	чи	просто	замовчува-
не	або	позначене	напівправдою».	

Якщо	давати	загальну	оцінку	стану	цих	досліджень	у	сучасній	
Україні,	 то	 доводиться	 констатувати,	 що	 вони	 досі	 перебувають	
під	вирішальним	впливом	достатньо	аґресивних	консерваторів,	які	
ідеологізують	і	міфологізують	цю	проблематику,	продовжують	по-
пуляризувати	 сумнівні	 стереотипи	 сталінсько-брежнєвської	 істо-
ріографії.	 Понад	 те,	 вони	 вважають,	 що	 це	 —	 цілком	 прийнятний		
і	 ефективний	 інструментарій	 для	 осмислення	 вельми	 амбівалент-
ної	проблематики	Другої	світової	війни,	ролі	і	місця	України	в	ній.	
До	цієї	 групи	належать	 і	ті,	хто	сповідує	 (частіше	приховано,	ніж	
відверто)	«обережність»	у	ревізії	застарілих	підходів	і	оцінок.	

Наведу	такий	приклад.	В	«Українському	історичному	журналі»	
у	2005	році	було	надруковано	статтю	одного	автора,	в	якій	можна	
прочитати:	«Нове	бачення	полягає	не	в	тому,	аби	обмовляти	геро-
їв	і	події	Великої	Вітчизняної	війни,	паплюжити	нашу	пам’ять	про	
подвиг	народу,	як	це	подається	в	деяких	публікаціях…	Особливої	
ревізії	 зазнає	 радянська	 епоха	 та	 її	 доленосний	 період	 —	 Велика	
Вітчизняна	 війна.	 У	 багатьох	 академічних	 виданнях,	 вузівських		
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і	 шкільних	 підручниках,	 художніх	 творах,	 кінофільмах,	 через		
засоби	 масової	 інформації	 ці	 роки	 подаються	 як	 період	 суціль-	
них	репресій,	«тоталітаризму	й	диктатури»,	«гулагів»,	«голодомо-
рів»	і	т.	п.».

Лапки,	у	які	взято	всесвітньо	відомі	й	аксіоматичні	поняття,	за	
задумом	 автора,	 явно	 мають	 вказати	 читачеві,	 що	 цих	 «гулагів»,	
«голодоморів»	і	т.	п.	ніби	насправді	й	не	було.	Коментар	тут,	на	мою	
думку,	зайвий.	Можна	лише	подивуватися	здатності	автора	цито-
ваних	слів	не	помічати	того,	що	вже	всі,	навіть	непримиренні	фа-
натики	комуністичних	ідей,	помітили.

Мені	 видаються	 об’єктивнішими	 слова	 фронтовика	 (причо-
му	 не	 формального,	 не	 з	 партійно-комсомольської	 номенклатури,		
а	справжнього)	російського	письменника	Даніїла	Ґраніна.	Він	якось	
зазначив,	що	розгром	фашизму	був	«єдиною	заслугою	Радянського	
Союзу	перед	людством».	Єдиною!	Гірка	сентенція,	але	Ґранін	на	неї	
наважився.

Тепер	 повернімося	 до	 цитованого	 раніше	 автора.	 Він	 особливо	
акцентує	 увагу	 на	 тому,	 що	 під	 час	 війни	 «на	 чолі	 народу	 стояла	
партія	комуністів»	(звісно,	це	правильно,	але	яка	ще	партія	могла	
стояти,	коли	всі	інші	партії	більшовики	знищили	як	конкурентів?),	
і	вболіває	за	те,	що	останніми	роками	не	було	опубліковано	«жод-
ного	 правдивого	 дослідження	 про	 роль	 комуністичної	 партії	 в	 до-
сягненні	Перемоги».

Так,	з	останньою	тезою	не	можна	не	погодитися.	Одне	лише	не-
велике	зауваження:	не	тільки	останніми	роками,	але	й	попередні-
ми.	 І	 заважала	 цьому	 сама	 партія,	 точніше,	 її	 ідеологи,	 котрі	 не	
пропускали	 нічого,	 крім	 панегіриків	 на	 адресу	 вождів	 і	 системи,	
ретельно	 відсіювали	 все,	 що	 могло	 сприяти	 розумінню	 того,	 з	 до-
помогою	яких	методів	і	засобів	комуністи	організовували	боротьбу	
проти	Німеччини,	дозволяли	канонізувати	окремих	героїв,	на	при-
кладах	 яких	 мали	 виховуватися	 наступні	 покоління	 радянських	
людей.	 За	 цих	 умов	 дуже	 багато	 тем	 і	 сюжетів	 часу	 війни	 було		
табуїзовано.

Нагадаю,	 що	 десятиліттями	 не	 можна	 було	 розповідати	 про	
трагічний	 перший	 рік	 війни,	 пов’язаний	 із	 прорахунками	 керів-
ництва,	 відступом	 і	 поразками,	 ганебною	 втечею	 владних	 струк-
тур,	майже	блискавичним	провалом	залишених	для	роботи	проти	
німців	 підпільних	 структур,	 тобто	 з	 усім,	 що	 руйнувало	 офіціозні	
стереотипи.	Було	заборонено	торкатися	теми	полону,	хоча	в	поло-
ні	опинилося	понад	5	млн	радянських	військовослужбовців	 (з	них	
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3	млн	355	тис.	потрапили	у	полон	у	1941	році).	Можна	було	писати	
про	 негуманне	 ставлення	 до	 них	 з	 боку	 гітлерівців,	 але	 не	 можна	
було	 говорити	 про	 нелюдське	 і	 принизливе	 ставлення	 до	 них	 Ра-
дянського	Союзу	як	держави32.	

Звільнені	з	полону	проходили	тривалу	перевірку	у	фільтрацій-
них	 таборах	 НКВД.	 Частина	 з	 них	 знову	 направлялася	 на	 фронт,	
а	 інші	 під	 «опіку»	 ҐУЛАҐу	 (у	 серпні	 1945-го,	 Державний	 комі-
тет	 оборони	 СССР	 прийняв	 постанову,	 відповідно	 до	 якої	 репре-
сіям	 мали	 піддаватися	 всі	 військовослужбовці,	 котрі	 опинилися		
в	полоні).	

Ще	одна	принципова	тема	—	ставлення	командирів	до	солдат-
ського	життя.	Важко	порахувати,	скільки	сторінок	і	слів	витрачено	
для	описання	того,	що	називають	«солдатським	героїзмом»	чи	про	
те,	як	своїм	життям	солдати	здобували	перемогу.	Проте	ніхто	все	
ще	не	наважиться	сказати	на	весь	голос	про	ціну	перемог.	Про	те,	
що	ціна	солдатського	життя	була	копійка.	Життя	взагалі	не	брало-
ся	до	уваги,	оскільки	комуністичному	режиму	була	потрібна	пере-
мога.	Наприклад,	взяття	Києва	у	листопаді	1943	року	було	класич-
ною	сталінською	примхою:	він	поставив	завдання	оволодіти	містом	
до	 річниці	 того,	 що	 називали	 «Великою	 Жовтневою	 соціалістич-
ною	революцією».	Заради	цього	при	штурмі	Києва	поклали	понад		
400	тис.	радянських	вояків.	

Не	випадково	дані	про	втрати	у	війні	довгий	час	було	засекре-
чено	 або	 применшено,	 адже	 вони	 ставили	 під	 сумнів	 репутацію	

32	 Ні	Женевську	конвенцію	1929	року,	ні	Гаазьку	конвенцію	і	Декларацію	
1907	року	про	закони	і	звичаї	сухопутної	війни	СССР	не	визнав.	Однією	з	при-
чин,	 через	 які	 Совєтський	 Союз	 не	 підписав	 Женевську	 конвенцію	 в	 цілому,	
була	незгода	з	розподілом	полонених	за	національною	ознакою.	На	думку	ке-
рівників	СССР,	це	положення	суперечило	принципам	інтернаціоналізму.	

Це	була	одна	з	причин.	До	неї	сталінські	правники	додали	те,	що	Конвен-
ція	 не	 ґарантувала	 права	 військовополонених	 як	 трудящих:	 низька	 оплата	
праці,	 відсутність	 вихідних,	 невизначеність	 робочого	 дня	 тощо.	 Одне	 слово,	
все	 «обґрунтували»,	 щоб	 відмовитись	 від	 Конвенції.	 Відмова	 СССР	 від	 під-
писання	 конвенції	 дозволила	 нацистам	 використати	 цей	 факт	 і	 залишити	
радянських	військовополонених	без	всякого	захисту	 і	контролю	з	боку	Між-
народного	Червоного	Хреста	та	інших	організацій,	що	допомагали	полоненим	
західних	країн.	Німецька	статистика	зареєструвала:	280	тис.	радянських	по-
лонених	загинули	у	пересильних	таборах	і	понад	1	млн	30	тис.	пішли	з	життя	
при	спробах	втекти,	померли	на	заводах,	шахтах	у	самій	Німеччині.	І	цифри	
для	порівняння:	у	цій	самій	країні	за	всі	роки	війни	перебувало	понад	235	тис.	
англійських	і	американських	військовополонених,	з	яких	померло	8	348	осіб.
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багатьох	 воєначальників	 у	 різних	 воєнних	 операціях33.	 Не	 мови-
лося	і	про	те,	що	всього	за	роки	війни	до	лав	Червоної/Радянської	
армії	 було	 мобілізовано	 32	 млн	 осіб.	 Ось	 цим	 «людським	 матеріа-
лом»	 оперував	 Йосиф	 Сталін	 та	 його	 вірні	 маршали,	 образи	 яких	
згодом	було	ґлорифіковано.	До	речі,	дотепер	відсутній	повноцінний	
аналіз	самого	процесу	мобілізацій	до	сталінської	армії	(методи,	ка-
тегорії	населення,	ставлення	людей	до	мобілізації	тощо).	

Очевидно,	 що	 більш-менш	 реалістичної	 історії	 війни	 за	 часів	
таких	лідерів,	як	Йосиф	Сталін,	Микита	Хрущов	й	Леонід	Бреж-
нєв,	не	було.	Натомість	створювали	праці	про	війну,	в	основі	яких	
лежав	принцип	«чого	бажаєте».	Не	було	й	адекватного	висвітлення	
того,	 як	 поводилася	 партія	 і	 передусім	 її	 вожді.	 Усе	 зводилося	 до	
мобілізуючої	пропаґанди,	пафосних,	емоційно-героїчних	моментів,	
але	вони,	як	відомо,	доль	воєн	не	вирішують	(за	всієї	поваги	до	ге-
роїв	і	пам’яті	про	них).

Ситуація	 поступово	 почала	 змінюватися	 з	 часів	 горбачовської	
«перебудови».	Тоді	надрукували	чимало	унікальних	архівних	дже-
рел,	з	яких	поставав	зовсім	непарадний,	не	«лакований»	образ	ві-
йни.	 Як	 приклад	 можна	 згадати	 наказ	 №	 227,	 який	 увійшов	 в	 іс-
торію	під	назвою	«Ні	кроку	назад!».	Цей	унікальний	документ	мав	
гриф	«Без	публікації».	Так	воно	взагалі-то	й	було:	про	нього	не	зга-
дували	в	СССР	аж	до	1990	року,	коли	його	текст	уперше	надруку-
вав	московський	журнал	«Агитатор».	

Знаючи	цей	наказ	й	багато	чого	іншого,	продовжувати	нині	пи-
сати	 історію	 війни	 за	 сталінськими	 політико-ідеологічними	 «ле-
калами»	 та	 ще	 й	 обвинувачувати	 когось	 у	 «паплюженні	 нашої	
пам’яті	 про	 подвиг	 народу»	 —	 це,	 щонайменше,	 означає	 приріка-
ти	себе	на	цілком	заслужену	іронію	й	засвідчувати	власний	обску-
рантизм.

Тим	не	менш	процес	«непарадного»	розуміння	війни	поступово	
загальмувався.	У	першу	чергу	це	сталося	в	Росії,	де	міф	про	«Ве-
лику	вітчизняну»	вважають	останньою	барикадою	і	трактують	як	
один	з	ефективних	засобів	консолідації	нації.	Розпочалася	«повзу-
ча»,	 а	 потім	 і	 відверта	 героїзація	 радянського	 часу,	 апологетика	
Сталіна,	 радянської	 спецслужби,	 реставрація	 старих	 стереотипів	
війни.

33	 Й.	Сталін	в	одній	із	розмов	визначив	чисельність	жертв	у	6	млн,	М.	Хру-
щов	назвав	цифру	20	млн.	У	часи	горбачовської	«перебудови»	московські	 іс-
торики	називали	27	млн.
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Зрештою,	це	справа	Росії.	Неприпустимо,	щоб	нині	у	ніби	неза-
лежній	Україні,	з	перспективи	якої	і	варто	оцінювати	минуле,	нас	
знову	 почали	 навчати,	 як	 «правильно»	 писати	 про	 війну.	 Навряд	
чи	припустимо	реставрувати	міфи	з	недавнього	(неподоланого)	ми-
нулого.

В	 Україні	 існує	 невеличка	 когорта	 відносно	 молодих	 (і	 не	 мо-
лодих)	 дослідників,	 здатних	 мислити	 незаанґажовано.	 Серед	 них	
можна	 назвати	 Івана	 Патриляка,	 Владислава	 Гриневича,	 Вікто-
ра	Коваля	та	ще	декого.	Одначе	і	представники	цієї	дослідницької	
групи	часто	змушені	маневрувати	між	старими	і	новими	підхода-
ми.	 А	 це,	 зрозуміло,	 не	 приводить	 до	 з’ясування	 багатьох	 важли-
вих	речей.	Тим	не	менш	істина	пробиває	собі	шлях	і	ті,	хто	прагне	
правди,	виокремлюють	українські	сюжети	війни,	прагнуть	тракту-
вати	їх	у	більш	широких	контекстах.

І	 ще	 на	 одній	 дослідницькій	 проблемі	 доцільно	 наголосити	
окремо.	 Після	 серпня	 1991	 року	 національно-демократичні	 сили		
в	Україні	взяли	на	озброєння	наратив	національно-визвольної	бо-
ротьби.	 Деякі	 уважні	 та	 прискіпливі	 критики	 зауважили,	 що	 при	
цьому	 не	 було	 зроблено	 якихось	 поважних	 спроб	 переглянути	 чи	
його,	 чи	 принаймі	 найсуперечливіші	 його	 складники.	 Складники	
ці	пов’язані	насамперед	з	ОУН	і	УПА	та	з	«неприємними»	сторін-
ками	 їхньої	 діяльності.	 До	 цих	 сторінок	 відносять	 тероризм,	 при-
четність	до	етнічних	чисток	(тут	ідеться	в	першу	чергу	про	відому	
«волинську	різню»	1943	року),	непоодинокі	випадки	співпраці	з	на-
цистською	Німеччиною	тощо.	Усе	це	ніби	відійшло	на	другий	план,	
оскільки	діячів	ОУН	і	УПА	в	незалежній	Україні	почали	зображу-
вати	насамперед	як	приклад	борців	за	незалежну	Україну	(якими	
вони,	власне,	і	були),	забуваючи	про	їхні	«гріхи».

То	ж	не	дивно,	що	в	сучасній	Україні	витворилися	ніби	два	підхо-
ди	до	висвітлення	подій	війни.	У	прибічників	кожного	з	підходів	—	
свої	герої.	Скажімо,	для	одних	—	це	ватажок	радянських	партиза-
нів	 Сидір	 Ковпак,	 для	 інших,	 наприклад,	 Роман	 Шухевич.	 В	 обох	
таборах	згаданих	та	інших	персонажів	трактують	по-різному.	При-
бічники	 Шухевича	 зображують	 Ковпака	 як	 ставленика	 Кремля,	
який	затіяв	похід	від	Путивля	до	Карпат	задля	нищення	«україн-
ської	партизанки»,	себто	УПА.	Для	цього	табору	Шухевич	—	це	ле-
ґендарний	 націоналіст-борець	 за	 незалежну	 Україну,	 нескорений	
головнокомандувач	 УПА	 (саме	 так	 —	 «Нескорений»	 —	 називався	
присвячений	 йому	 романтичний	 кінофільм),	 Голова	 Ґенерального	
секретаріату	Української	Головної	Визвольної	Ради	(УГВР).
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Справедливо	 вважається,	 що	 заполітизованість,	 емоційність,	
моралізаторство	не	належать	до	чеснот	будь-якого	історика.	Тому	
я	не	буду	коментувати	згадані	підходи,	але	зверну	увагу	на	справ-
ді	нагальну	потребу:	потребу	подальшого	наукового	пошуку,	ство-
рення	 наукової біографії	 Романа	 Шухевича	 з	 реалістичним	 по-
трактуванням	 непростих	 колізій	 його	 життя	 та	 діяльності,	 а	 не	
продукування	патріотичних	аґіток	про	нього.	Це	стосується	і	таких	
діячів,	як	Степан	Бандера,	Ярослав	Стецько,	Євген	Коновалець	та	
багатьох	інших.	Відсутні	саме	наукові розвідки	про	них,	їх	наукові 
біографії.	Натомість	на	книжкову	поверхню	і	далі	виштовхуються	
різні	апологетичні	або,	навпаки,	вкрай	нищівні	публікації	про	них.	
Безумовно,	таку	ситуацію	слід	долати.

сусПільно-Політичний  
інтерес

Шкільний	 підручник	 з	 історії	 сприймається	 у	 суспільстві	 як	
важливий,	 ледь	 не	 вирішальний	 чинник	 формування	 світогляду	
молодого	 покоління	 українських	 громадян,	 а	 відтак	 його	 зміст,	 на	
жаль,	 і	 надалі	 залишатиметься	 полем	 бою	 між	 представниками	
різних	політичних	сил,	різних	ідеологій,	знаряддям	політичної	бо-
ротьби,	важелем	політичного	впливу.

Німецький	 історик	 Штефан	 Трьобст	 умовно	 поділив	 постко-
муністичні	 суспільства	 Центральної	 та	 Східної	 Європи	 на	 чотири	
групи.	

1.	 Суспільства,	 в	 яких	 переважає	 думка,	 що	 комунізм	 було	
нав’язано	їм	ззовні,	в	тому	числі	етнічно	(Естонія,	Латвія,	Литва).

2.	 Суспільства,	 в	 яких	 відсутній	 подібний	 базовий	 консенсус,	
тривають	 дискусії	 щодо	 інтерпретації	 соціалістичного	 минулого	
(Польща,	Угорщина,	Україна).

3.	Суспільства,	де	переважає	подвійне	(з	наявністю	індеферент-
ного)	ставлення	до	минулого.	Комунізм,	з	одного	боку,	сприймаєть-
ся	як	таке,	що	було	нав’язане	ззовні,	а	з	іншого	—	поширена	думка,	
що	не	все	так	«погано»	було	в	минулому,	що	все-таки	було	здійсне-
но	модернізацію	(Румунія,	Болгарія,	інші	балканські	країни).

4.	 Суспільства,	 в	 яких	 нова	 еліта	 не	 просто	 вийшла	 із	 старої,	
комуністичної,	але	є	в	союзі	з	нею,	тобто	наявний	континуітет	ав-
торитарних	 структур,	 що	 не	 відмежувалися	 від	 комуністичної	
практики,	 з	 чим	 погоджуються	 громадяни	 і	 природність	 чого	 не	
ставлять	під	сумнів	(Російська	Федерація,	Молдова,	інші	держави	
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СНҐ,	а	також	країни,	де	еліта	відверто	спирається	на	комуністич-
ну	модель	(Білорусь,	Молдова).

Україна,	 на	 думку	 Трьобста,	 це	 «єдина	 республіка	 СНҐ,	 де	
культура	 пам’яті	 стала	 найважливішим	 полем	 битви	 між	 двома	
політичними	таборами	—	посткомуністами	і	націонал-лібералами».	
Таким	 «полем	 битви»	 залишається	 і	 все,	 що	 пов’язане	 з	 Другою	
світовою	війною.	Розпочалося	все	це	ще	за	президентства	Леоніда	
Кравчука,	а	особливо	Леоніда	Кучми.

Найбільш	 рішучі	 спроби	 «націоналізувати»	 історію	 України		
(в	 тому	 числі	 й	 історію	 періоду	 війни)	 приписують	 Президентові	
Віктору	Ющенку.	При	цьому	вважається,	що	це	не	принесло	йому	
політичних	 дивідендів.	 Чому?	 Тому,	 що	 він	 намагався	 грати	 роль,	
сказати	б,	історико-політичного	Фіґаро.	З	одного	боку,	не	ревізова-
ні	ключові	радянські	дефініції	(такі,	наприклад,	як	винахід	сталін-
ського	академіка	Омеляна	Ярославського	під	назвою	«Великая	Оте-
чественная	война»),	а	з	 іншого	—	Віктор	Ющенко	нібито	віддавав	
належне	ОУН	і	УПА,	тобто	тим	силам,	які	послідовно	боролися	про-
ти	комуністичного	режиму,	його	адептів,	їхніх	уявлень	про	Україну.

Виступаючи	 9	 травня	 2005	 року	 в	 Меморіальному	 комплек-
сі	 «Національний	 музей	 історії	 Великої	 Вітчизняної	 війни	 1941–
1945	 років»,	 Президент	 Віктор	 Ющенко	 сказав:	 «Моє	 прохання,	
шановні,	ветерани,	до	вас,	живіть	якомога	довше	серед	нас,	допо-
магайте	 нам	 будувати	 вільну,	 демократичну	 країну.	 Таку	 країну,	
як	хотіли,	очевидно,	Богдан	Хмельницький,	Іван	Мазепа,	Володи-
мир	Великий	та	Ярослав	Мудрий».

Наступні	 слова	 Віктор	 Ющенко	 вимовив	 9	 травня	 2007	 року	
у	 «Зверненні	 з	 нагоди	 Дня	 Перемоги»:	 «Я	 твердо	 переконаний	 —	
ми	 повинні	 пишатися	 численними	 світлими	 прикладами	 єдності		
і	мужності	нашого	народу	у	роки	війни.	Ця	єдність	існувала	всупе-
реч	злу,	всупереч	насильству,	всупереч	фронтам	і	воєнним	лініям.	
Цю	 єдність	 творили	 мільйони	 українських	 імен,	 тисячі	 бойових	
звершень.	 Від	 Олександра	 Довженка	 до	 Oлеся	 Гончара.	 Від	 Ми-
коли	 Ватутіна	 до	 Никифора	 Шолуденка.	 Від	 Олександра	 Сабу-
рова	до	Івана	Кожедуба.	Від	Романа	Шухевича	до	Олени	Теліги».	
Ющенко	 переконував,	 що	 «настав	 час	 щиро	 і	 по-братньому	 ска-
зати	одне	одному	—	кожен,	хто	боровся	за	Україну,	заслуговує	на	
довічну	шану	і	подяку.	Тому	вірю,	що	праця,	яка	має	врегулювати	
законодавчий	статус	усіх,	хто	в	20-х,	30-х,	40-х	і	50-х	роках	боров-
ся	 за	 Україну	 та	 її	 незалежність,	 нарешті	 буде	 завершена,	 буде	
втілена	як	правда,	як	історична	справедливість».
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Проте	слова	залишилися	словами,	згадана	праця	завершена	не	
була.	За	часів	Леоніда	Кучми	 і	Віктора	Ющенка	працювала	ство-
рена	Кабінетом	міністрів	України	робоча	ґрупа	«для	підготовки	іс-
торичного	висновку	про	діяльність	ОУН–УПА».	Мені	випало	бути	
членом	 цієї	 ґрупи	 на	 чолі	 із	 професором	 Станіславом	 Кульчиць-
ким.	Хочу	підкреслити,	що	ми	підійшли	до	своєї	місії	максимально	
добросовісно,	зібрали	і	видали	документи,	різноманітні	матеріали,	
кілька	монографій,	а	з-поміж	них	фундаментальну	працю	Анато-
лія	Кентія	про	історію	ОУН	і	УПА.	Ми	надали	суспільству,	уряду,	
законодавцям	 неупереджені	 арґументи	 для	 розв’язання	 питання	
про	статус	учасників	українського	національно-визвольного	руху.	
Ми	нікого	не	хотіли	«відбілювати»,	але	й	не	хотіли	чорнити.	

Слово	було	за	керівництвом	України,	в	першу	чергу	за	Прези-
дентом.	 Нічого	 не	 сталося.	 Не	 посприяв	 цьому	 і	 найсерйозніший	
на	 перший	 погляд	 комеморативний	 проект	 Віктора	 Ющенка	 —	
Український	інститут	національної	пам’яті,	створений	у	2006	році.	
Поза	 сумнівом,	 створення	 такого	 інституту	 —	 факт	 позитивний.	
Проте	 нова	 інституція	 на	 початку	 свого	 існування	 понизила	 свій	
статус,	 спочатку	 до	 рівня	 структури	 при	 Держкомархіві	 Украї-
ни,	 а	 згодом	 до	 рівня	 відомчої	 структури	 при	 Кабінеті	 Міністрів		
України.	

То	 ж	 не	 дивно,	 що	 із	 вступом	 на	 посаду	 Президента	 Віктора	
Януковича	відзначення	9	травня	проводилося	цілком	в	радянських	
традиціях,	 а	 по	 Хрещатику	 навіть	 проїхали	 танки	 із	 червоними	
прапорами.	Цього	виявилося	замало.	Невдовзі	суспільству	і	дослід-
никам	почали	підказувати,	що	і	як	в	історії	розуміти.

У	2011	році	Верховна	Рада	України	ухвалила	заяву	«До	65-ї	річ-
ниці	 Нюрнберзького	 трибуналу	 над	 фашистськими	 злочинцями».		
У	 заяві	 засуджуються	 як	 «аморальні»	 спроби	 вказати	 на	 те,	 що	
СССР	і	нацистська	Німеччина	відповідальні	за	розв’язання	Другої	
світової	 війни,	 адже	 це,	 мовляв,	 спроби	 «виправдати	 нацистів,	 їх	
посібників	за	вчинені	страхітливі	злочини	проти	людства».	

Для	 комуністів,	 які	 чинили	 не	 менші	 злочини,	 ініціювання	 та	
прийняття	такої	заяви	—	це	просто	спосіб	«відбілити»	свою	ідеоло-
гію	і	своє	непривабливе	минуле.	Та	справа	не	лише	в	цьому.	При-
кро	те,	що	влада	намагалася	диктувати,	як	«правильно»	розуміти	
минуле.	

Вчені	 оберігають	 сферу	 історичної	 пам’яті	 від	 директивного	
втручання	 політики.	 Промовистий	 приклад:	 французька	 газета	
«Ліберасьон»	 оприлюднила	 у	 грудні	 2005	 року	 Декларацію	 19-ти	
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найбільш	авторитетних	істориків	Франції	з	протестом	проти	прак-
тики	видання	парламентом	так	званих	указів	про	пам’ять	—	із	за-
бороною	 піддавати	 сумніву	 Голокост,	 влаштований	 турками	 про-
ти	вірмен	геноцид	1915	року,	 із	рекомендаціями	щодо	трактувань		
наслідків	 колонізаторської	 політики	 Франції	 в	 Африці	 тощо.		
Історія	—	не	релігія	і	не	мораль,	заявили	науковці,	вона	не	повин-
на	бути	рабинею	актуальності	й	не	може	зводитися	до	пам’яті.	Тим	
більше	вона	не	може	бути	об’єктом	юрисдикції.	У	вільній	державі	
ані	 парламент,	 ані	 інший	 юридичний	 авторитет	 не	 має	 права	 ви-
значати,	 що	 в	 історії	 є	 правдою.	 До	 цієї	 заяви	 істориків	 невдовзі	
приєдналися	кілька	тисяч	французьких	вчених.	Це	—	добрий	при-
клад	для	України.	І	для	політиків,	і	для	дослідників.	

* * *

Підбиваючи	 підсумки,	 варто	 нагадати,	 що	 свого	 часу	 Мішель	
Фуко	 висунув	 тезу	 про	 наявність	 «пам’яті»	 (себто	 того,	 що	 нав’я-
зує	держава	через	офіційний	історичний	наратив)	і	«контрпам’яті»	
(тобто	того,	що	не	відповідає	офіційній	версії	історичних	подій).	

Очевидною	є	гостра	необхідність	подальших	досліджень	історії	
Другої	 світової	 війни,	 місця	 та	 ролі	 України	 в	 тих	 трагічних	 по-
діях.	 Такі	 дослідження	 повинні	 базуватися	 на	 осмисленні	 раніше	
невідомого	документального	і	фактичного	матеріалу,	на	подоланні	
застарілих	 історіографічних	 і	світоглядних	стереотипів,	облудних	
ідеологем	(з	якого	б	боку	вони	не	пропонувалися).	

Вкрай	важливо	також,	щоб	 і	автори	шкільних	підручників,	які	
торкаються	 проблем	 Другої	 світової	 війни,	 не	 йшли	 у	 фарватері	
кон’юнктурних	вимог,	тимчасових	симпатій	чи	антипатій,	продик-
тованих	 політичними	 та	 іншими	 інтересами.	 Це	 також	 важливо	
для	здійснення	збалансованої	політики	пам’яті,	що	унеможливить	
наявний	в	сучасній	Україні	конфлікт	різних	історичних	пам’ятей.



інший  
  сергій єфремов

«Коли треба буде, то й занімію, піду чоботи латати, а себе 
не зречуся». 

Сергій ЄфРеМОВ. Щоденник. 17 січня 1929 року

«Never say never again».
Назва фільму про Джеймса Бонда.

Нещодавно	 в	 Національній	 бібліотеці	 імені	 Володимира	 Вер-
надського	 НАН	 України	 відбулась	 конференція,	 присвячена	
130-річчю	Сергія	Єфремова,	громадського	діяча,	заступника	голо-
ви	 Української	 Центральної	 Ради,	 літературознавця,	 академіка,	
віце-президента	 Всеукраїнської	 академії	 наук	 (ВУАН).	 Це	 була	
напрочуд	вдала	акція.	По-перше,	там	не	було	політиків,	по-друге,	
був	 відсутній	 «державотворчий»	 стьоб,	 по-третє,	 точилася	 кон-
кретна	розмова	про	життя,	спадщину,	значення	Єфремова	в	 істо-
рії	України.	Усе	це	контрастувало	з	тим,	що	зазвичай	відбувається	
на	різного	роду	акціях,	пов’язаних	з	ім’ям	Михайла	Грушевського.		
У	 реальному	 житті	 він	 був	 антагоністом	 Єфремова.	 В	 усьому,	 на-

віть	 у	 святкуванні	 ювілею.	 В	 1926-му	 Гру-
шевському	 виповнилося	 60.	 З	 цієї	 нагоди	
було	 влаштовано	 велелюдне	 засідання	 в	
«червоному»	 корпусі	 Київського	 універси-
тету.	 Того	 самого	 року,	 на	 відміну	 від	 Гру-
шевського,	 Єфремов	 скромно	 відзначив	
своє	 50-річчя,	 на	 яке	 зібрались	 його	 щирі	
шанувальники.	 На	 чималому	 шкіряному	
полотні	 розписалися	 Тичина,	 Рильський,	
Филипович,	 Зеров,	 Саксаганський,	 Крим-
ський,	Кричевський	та	інші.

Антагоністами,	 схоже,	 Грушевський	 і	
Єф	ремов	 залишилися	 після	 смерті,	 після		

сергій єфремов.  
1920-ті роки
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того,	 як	 обох	 цих	 діячів	 вдалося,	 нарешті,	 повернути	 в	 історію	
України	 з	 влаштованого	 для	 них	 комуністами	 довгого	 забуття.	
Пам’ятник	 Грушевському	 в	 Києві	 стоїть	 неподалік	 від	 «жовтого»	
корпусу	Київського	університету,	на	якому	можна	бачити	пам’ятну	
дошку,	 присвячену	 Єфремову.	 Він	 тут	 колись	 вчився.	 Це	 близьке	
сусідство	 нині	 помножене	 на	 близькість	 чергових	 ювілейних	 дат:	
Грушевському	 140,	 Єфремову	 130	 років	 від	 дня	 народження.	 Для	
мене	це	нагода	поговорити	не	лише	про	те,	що	роз’єднувало	цих	ді-
ячів,	а	й	про	те,	що	їх	об’єднало.	Про	компроміс,	який	зрештою	ко-
штував	їм	життя.	

* * *

Єфремова	 називали	 «совістю	 української	 нації».	 І	 хоча	 я	 осо-
бисто	з	підозрою	ставлюся	до	такого	роду	«дефініцій»,	щось	у	цих	
словах	 було.	 Він	 мав	 важкий,	 але	 незалежний,	 твердий	 характер.	
Для	нього	не	 існувало	авторитетів,	а	тому	його	критичні	статті	не	
були	 кон’юнктурними,	 а	 його	 газетна	 публіцистика	 —	 гострою	 та	
точною.	З	повною	підставою	публікаціям	Єфремова	можна	закину-
ти	хіба	що	такий	собі	гірко-песимістичний	лейтмотив.	Як	написав	
один	його	колега	по	газеті	«Рада»,	читаєш	«і	ніби	сумну	пісню	пуга-
ча	слухаєш:	поховав,	поховав!».

Він	не	приховував	своїх	поглядів	і	з	появою	більшовицької	вла-
ди.	У	книзі	«Під	обухом.	Большевики	в	Києві»	Єфремов,	характе-
ризуючи	 ті	 «заходи»,	 які	 здійснювались	 після	 вторгнення	 в	 Київ	
війська	під	командуванням	Михайла	Муравйова,	писав:	«Безглуз-
ді	заходи	безтямних	людей	з	величезними	претензіями;	з	хлеста-
ковською	 психікою,	 з	 одвагою	 безнадійних	 неуків,	 з	 розпачливою	
сміливістю,	 з	 нестриманою	 хоч	 і	 вбогою	 фантазією	 —	 ці	 заходи	
вже	даються	взнаки.	Нема	жодного	сумніву,	ще	трохи	—	небагато	
мине	часу,	як	ці	люди	зруйнують	усе,	що	тільки	підлягає	руйнації,	
і	тоді	одійдуть,	звідки	й	виринули	—	тобто	в	належну	їм	безвість.	
Тільки	 поправляти,	 що	 вони	 напсували	 і	 ще	 напсують,	 буде	 над-
звичайно	важко…».

Загальним	девізом	позиції	Єфремова	можуть	бути	його	ж	влас-
ні	слова	з	«Листа	без	конверта»	(тобто	відкритого	листа),	якого	він	
написав	у	січні	1918	року	до	одного	з	червоних	командирів	—	Юрія	
Коцюбинського:	 «Воля	 справді	 засяяла	 вже	 була	 під	 українським	
небом,	i	от	приходять	люди,	що	цю	волю	знов	кладуть	у	домовину	
й	 важке	 віко	 пудовими	 набоями	 прибивають…	 Нас	 ділить	 прірва,	
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безодня	несходима,	яка	тільки-но	може	ділити	більшовика	от	ста-
рого	 соціаліста	 (Єфремов	 був	 впливовим	 діячем	 Української	 пар-
тії	 соціалістів-федералістів.	 —	 Ю. Ш.),	 що	 не	 раз	 звідав	 царської	
тюрми	та	жандармських	скорпіонів.	I	проте	я	не	заздрю	вашій	силі	
й	не	проміняю	її	на	мою	несилу…».

Єфремов	 натякає	 на	 арешти	 за	 царату.	 Його	 заарештовува-
ли	двічі.	Та	був	він	скроєний	з	міцного	матеріалу.	Тримався	гідно.	
Так	було	і	надалі:	недаремно	всі	буремні	події	після	1917	року	він	
пережив	 в	 Україні	 (хоча	 дехто	 з	 дослідників	 помилково	 ствер-
джував,	 що	 Єфремов	 повертався	 до	 УСРР	 з	 еміґрації).	 Тричі	 ним	
цікавились	 чекісти:	 в	 березні	 1919-го,	 в	 червні	 1921-го	 та	 в	 серп-
ні	1922	року.	В	ніч	на	17	серпня	у	нього	вдома	зробили	обшук	і,	за	
його	 словами,	 «потрусивши	 й	 забравши	 цілу	 скриню	 документів	
з	мого	архіву	та	закордонних	кілька	книжок»,	його	повели	в	ҐПУ.	
Допит	 тривав	 до	 22	 серпня.	 Єфремов	 відмовився	 відповідати	 на	
запитання	типу	«Ваше	отношение	к	конституции	Советской	влас-
ти?»,	 «Ваше	 отношение	 к	 сменовеховству?»,	 «Ваше	 отношение		
к	академической	забастовке?»	тощо,	заявивши,	що	«це	моєї	справи	
не	стосується,	що	ж	до	моєї	політичної	діяльності,	то	“мало	отпу-
щение	 грехов”	 (Єфремов	 має	 на	 увазі	 оголошену	 більшовицькою	
владою	амністію.	—	Ю. Ш.).

Йому	оголосили,	що	його	вишлють	за	кордон.	У	жовтні	1922-го		
його	 знов	 викликали	 у	 ҐПУ,	 де	 оголосили	 рішення	 про	 висилку	
(хоча	 тепер	 вже	 не	 за	 кордон,	 а	 туди,	 куди	 він	 «хоче»).	 Єфремов	
на	 знак	 протесту	 подав	 заяву	 та	 написав	 листа	 тодішньому	 голо-
ві	 Раднаркому	 УСРР	 Християну	 Раковському.	 Останній	 відповів	
телеграмою	про	те,	що	вважає	за	необхідне	вислати	Єфремова	до	
Москви.	 Та	 цього	 не	 сталося.	 У	 грудні	 1922-го	 на	 Єфремова	 знов	
«тиснуть»	 з	 метою	 прискорити	 його	 виїзд.	 Однак	 він	 відмовився,	
і	 невдовзі,	 в	 травні	 1923	 pоку,	 його	 офіційно	 інформують,	 що	 ви-
силку	 відмінено.	 «Отже,	 нарешті	 справа	 скінчилась.	 Найдурніша	
справа,	яка	тільки	мені	досі	траплялася»,	—	констатував	Єфремов	
у	щоденнику.	Та	він	помилявся.

* * *
З	початку	1920-х	poків	Єфремов	вів	інтенсивну	наукову	роботу.	

Він	друкує	монографії,	присвячені	Михайлу	Коцюбинському,	Іва-
ну	Карпенку-Карому,	Панасу	Мирному.	Пізніше	він	готує	по	друку	
академічне	 видання	 щоденника	 та	 листування	 Тараса	 Шевченка.	
Здавалося	 б,	 все	 це	 будь-кого	 могло	 переконати:	 Єфремов	 цілком	
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занурився	 у	 дослідницьку	 діяльність.	
Будь-кого,	 але	 не	 більшовицький	 істе-
блішмент	і	чекістів.	Вони	обурені	тим,	що	
академік	тримається	незалежно,	а	ВУАН	
залишається	 форпостом	 інтелектуальної	
незалежності.

У	 1926	 році	 Єфремов	 зазначає	 в	 що-
деннику,	 що	 з	 листа	 академіка	 Ага-
тангела	 Кримського	 дізнався	 про	 «на-
явність	 на	 нього	 доносів	 у	 Харкові»	 та	
«обурення	 комуністів	 через	 те,	 що	 він	
не	 дав	 й	 натяку	 на	 зближення	 з	 ними»,		
а	також	про	те,	що	кількох	його	співробіт-

ників	 по	 ВУАН	 викликали	 в	 ҐПУ,	 де	 «допитували»	 про	 стосунки	
Грушевського,	 Кримського	 та	 Єфремова,	 вимагали	 «давати	 відо-
мості».	Єфремов	обурений,	але	жесту	назустріч	комуністам	не	ро-
бить.	Навпаки,	при	нагоді	демонструє	незалежність.	Та	ще	й	як	де-
монструє.

Наприклад,	30	вересня	1926	року	в	фойє	театру	імені	І.	Франка	
в	Києві	відбувається	зустріч	Єфремова	з	Панасом	Любченком,	то-
дішнім	головою	Київського	облвиконкому.	Ця	зустріч,	поза	сумні-
вом,	мала	неабияке	значення	для	майбутньої	долі	першого.	Ось	як	
описував	цю	зустріч	сам	Єфремов	у	щоденнику:

«В	 другому	 антракті	 до	 мене	 підійшов	 Любченко	 з	 такою	 мі-
ною,	наче	мені	велику	честь	робить.	Я	з	ним	не	був	знайомий,	і	ця	
“честь”	мене	здивувала	дуже.	І	стався	між	нами	діалог».

Тепер	зверніть	увагу,	що	це	був	за	діалог:
«Він	(впадаючи	в	тон	ще	інтимніший):	А	скажіть,	Сергію	Олек-

сандровичу,	коли	вже	ви	почнете	активно	працювати.
Я:	 От	 тобі	 і	 маєш.	 Мені	 нема	 часу	 і	 носа	 висякати,	 а	 з	 вашого	

боку	 тільки	 й	 чую:	 коли	 я	 почну	 працювати.	 Що	 ви	 розумієте	 під	
цим	—	активно	працювати?

Він:	Ну,	от	хоч	би	в	нашій	пресі…
Я:	Як	так,	то	ніколи.	Я	людина	старих	поглядів,	з	старими	забо-

бонами.	Отже,	я	думаю,	що	ніяка,	але	то	ніяка	робота	—	не	можли-
ва	без	волі	слова.	Ні	державна,	ні	політична,	ні	культурна.	І	доки	ви	

Перша сторінка допиту сергія єфремова,  
що його провів особисто Всеволод Балицький. 
23 грудня 1929 року
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стоїте	на	своїй	позиції	—	не	давати	інакомислячим	говорити,	доти	
я	в	пресі	не	виступатиму,	бо	вважаю,	що	і	преси	немає,	а	самі	ка-
зьонні	видання.

Він:	Ми	даємо	волю	слова…
Я:	Кому?	Собі?
Він:	Хіба	тільки	 інтелігенти	можуть	на	нас	ремствувати.	А	ро-

бітники	та	селяни	мають	волю	слова	і	говорять,	що	хочуть.
Я:	Звідки	ви	це	знаєте?
Він:	На	наших	з’їздах	селяни	висловлюються	цілком	вільно.
Я:	 Не	 вірте	 тому,	 що	 говорять	 на	 ваших	 з’їздах.	 Це	 говорять	

тільки,	аби	вам	подобатись.	От	якби	ви	могли	зробити	те,	що	не	мо-
жете,	послухали,	що	говорять	хоча	б	на	селах	неофіційно,	між	со-
бою,	то	ви	б	не	те	казали.	Ви	б	тоді	побачили,	що	ваша	воля	слова	
перед	 тими	 речами	 мусила	 або	 поступитися,	 або	 ж	 узятися	 в	 на-
гайки…	Та	й	ще	одно:	ну,	нехай	би	я	почав	у	вас	писати,	що	б	я	пи-
сав?	Півправди	я	не	можу	писати,	а	цілої	ви	не	дасте.	І	вийшло	б,	
що	тільки	всі	говорили	б,	що	більшовики	купили	Єфремова.

Він:	(Сухо).	Ми	не	маємо	потреби	когось	купувати.
Я:	І	я	теж	саме	кажу:	це	ні	вам,	ні	мені	непотрібно.	Отже	і	нема	

чого	мені	йти	до	вашої	преси.
Тут	 знялася	 завіса	 і	 припинила	 розмову.	 Коли	 скінчився	 акт,	

він	попрощався	і	пішов,	видимо,	розсержений.	Ото	поговорили	лю-
бенько».

9	січня	1927	року	у	щоденнику	Єфремов	занотує:	«Превосході-
тельний	Любченко,	здається,	не	на	жарт	образився.	Знову	мені	пе-
реказують,	що	він	розповідав	про	нашу	розмову	зі	скаргами	на	те,	
що	я	образив…

І	разом	говорив,	що	вони	вже	зовсім	розчарувалися	в	Грушев-
ському	і	тепер	не	призначать	його	на	президента,	а	також	не	при-
значать	 до	 Академії	 і	 Шліхтера.	 Превосходітельний	 дурень,	 зда-
ється,	серйозно	думає,	що	він	може	призначити	нам	і	президента,		
і	пхнути	в	Академію	кого	схоче».

Ось	така	тверда	людина.	І	тим	не	менш…

* * *

І	 тим	 не	 менш	 Єфремов	 був	 зламаний,	 опинився	 в	 «театрі		
у	 театрі»,	 на	 лаві	 підсудних	 під	 час	 сфабрикованого	 процесу	
«Спілки	 визволення	 України»	 (СВУ),	 який	 відбувся	 9	 березня		
і	 19	 квітня	 1930	 року	 в	 Харківському	 оперному	 театрі.	 Саме	
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Єфремова	оголосили	лідером	цієї	фантомної	організації,	до	членів	
якої	зарахували	45	представників	інтеліґенції	України.

Ось	 як	 описував	 у	 1930	 році	 складену	 «драматургами»	 з	 ҐПУ	
версію	 існування	 «СВУ»	 тодішній	 нарком	 освіти	 України	 Микола	
Скрипник.	 Існувало	 нібито	 два	 центри	 «СВУ»	 —	 «внутрішній»	 та	
«закордонний».	На	чолі	першого	стояла	«замкнута,	цілком	зіспіва-
на,	строго	законспірована	група	представників	колишніх	соціаліс-
тів-федералістів	 і	 соціал-демократів:	 Єфремов,	 колишній	 міністр	
закордонних	справ	петлюрівського	уряду	—	Ніковський,	письмен-
ниця	 Старицька-Черняхівська,	 соціал-демократ	 Гермайзе,	 педа-
гог	 Дурдуківський,	 колишній	 професор	 Чехівський	 —	 колишній	
голова	 петлюрівського	 уряду	 і	 член	 Центрального	 комітету	 укра-
їнської	соціал-демократії,	а	далі	керівник	української	православ-
ної	 автокефальної	 церкви,	 та	 інші.	 Спираючись	 на	 вплив	 Єфре-
мова	як	віце-президента	ВУАН,	«СВУ»	тримає	в	своїх	руках	цілу		
низку	наукових	установ	ВУАН	—	науково-педагогічне	товариство,	
інститут	 наукової	 мови,	 всенародну	 бібліотеку,	 медичне	 товари-
ство	тощо.

«СВУ»	організує	разом	з	тим	цілу	низку	філіалів-ґруп	по	бага-
тьох	 містах:	 в	 Одесі,	 Харкові,	 Дніпропетровську,	 Полтаві,	 Черні-
гові,	Вінниці,	охоплюючи	переважно	стару	буржуазну	українську	
інтеліґенцію..,	провадячи	вперту,	хоч	і	приховану	роботу	вихован-
ня	контрреволюційних	кадрів	з	числа	студентів	буржуазного,	кур-
кульського	походження.

Молоді	контрреволюційні	сили	були	об’єднані	у	додатковій	ор-
ганізації	 «СУМ»	 («Спілка	 української	 молоді»),	 що	 члени	 її	 по-
винні	 були	 бути	 за	 масових	 аґітаторів	 «СВУ»	 серед	 студентства		
й	куркульського	селянства».

В	1989	році,	ще	за	часів	існування	СРСР,	Єфремов	й	інші	«учас-
ники»	згаданої	«Спілки»	були	офіційно	реабілітовані.	З’ясувалося,	
що	 у	 процесі	 так	 званого	 попереднього	 слідства	 на	 них	 чинився	
психологічний	і	фізичний	тиск.	Саме	такий	тиск	був	застосований,	
зокрема,	 до	 племінника	 Миколи	 Павлушкова,	 який	 одним	 із	 пер-
ших	дав	свідчення	про	існування	«СВУ»	та	«СУМ».	

Для	 «викриття»	 одних	 обвинувачуваних	 активно	 використо-
вувалися	 свідчення	 інших.	 Зокрема,	 Йосип	 Гермайзе,	 який	 понад	
два	місяці	заперечував	на	слідстві	свою	провину,	переконував,	що	
ніколи	 не	 належав	 до	 «СВУ»,	 про	 яку	 вперше	 почув	 від	 слідчого,	
заявив:	 «Кінець	 кінцем	 мені	 було	 пред’явлено	 багато	 доказів	 про	
«СВУ»,	 її	 функціонерів	 і	 учасників.	 Ці	 особи,	 особливо	 Єфремов,	
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Дурдуківський,	 Чехівський	 і	 Гребенецький,	
чітко	 пригадують	 заснування	 «СВУ»	 і	 низку	
організаційних	моментів	її	 історії.	Залишаєть-
ся	припустити,	що	або	всі	вони	разом	помиля-
ються,	 або	 помиляюсь	 я	 і	 не	 можу	 пригадати	
того,	що	для	них	є	безумовною	реальністю.	Піс-
ля	цього	обдумування	я	можу	визнати	правдо-
подібність	другого	припущення,	а	саме,	що	по-
миляюсь	я».

Що	 ж	 примусило	 Єфремова	 говорити	 дур-
ниці	та	ще	й	деталізувати	їх?	Насамперед	ре-
жим	знищив	його	репутацію	в	очах	тодішнього	
суспільства.	Адже	ще	21	вересня	1928	року	політбюро	ЦК	КП(б)У	
розглянуло	питання	«Про	Єфремова»	та	ухвалило:	«У	зв’язку	з	ви-
ступом	Єфремова	в	газеті	“Діло”	(Йшлося	про	статтю	Єфремова	на	
захист	ВУАН.	—	Ю. Ш.)	підняти	громадську	думку	проти	контрре-
волюційної	діяльності	академіка	Єфремова».	

Наступні	 рішення	 стимулювали	 кампанію	 проти	 Єфремова	 в	
тодішніх	 засобах	 масової	 інформації,	 розпочалося	 проведення	
зборів	з	метою	засудження	«єфремовщини».	Єфремов	у	щоденни-
ку	 зафіксував	 враження	 від	 повідомлень	 про	 ці	 збори.	 13	 жовтня		
1928-го	він	записує:	«Загальні	збори	професорів,	студентів	і	служ-
бовців	ІНО	(Інститут	народної	освіти.	—	Ю. Ш.)	засуджують	проти-
радянську	шкідливу	українській	культурі	роботу	акад.	Єфремова,	
що	виявилася	у	низці	його	праць	і	виступів	у	“Ділі”,	що	дискреди-
тує	висококваліфікованого	робітника	української	культури.

Такий	 у	 повній	 пресі	 текст	 тієї	 анафеми,	 опублікований	 сьо-
годні,	 що	 прийнятий	 був	 тиждень	 тому.	 Давненько	 збирались…	
Думаю,	що	осуд	цей	падав,	власне,	на	авторів	його.	Бо	нехай	вони	
силкуються,	а	зробити	з	мене	ворога	української	культури	не	по-
щастить».	

Однак	організатори	«засуджень»	діяли	вперто	 і	послідовно.	На	
початку	1929	року	до	Харківського,	Київського,	Одеського,	Дніпро-
петровського	окружних	партійних	комітетів	було	надіслано	дирек-
тиву.	Ось	що	в	ній,	зокрема,	говорилося:	«Президія	ВУАН	розгля-
нула	й	засудила	відомий	виступ	академіка	Єфремова	С.	Постанова	
її	 з	 цього	 приводу	 оголошена	 в	 пресі	 (див.	 “Комуніст”	 №	 1	 (2687)	
від	 1	 січня).	 Вважаючи	 на	 стан	 Академії,	 радянська	 суспільність	
може	 визнати	 цю	 постанову	 Президії	 за	 задовільну.	 Ухвала	 Пре-
зидії	викликає	опір	з	боку	деяких	академіків…

соломон Брук.  
кінець 1920-х років
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Тому	ЦК	КП(б)У	пропонує	Вам	негайно	провести	постанови	со-
лідарності	з	резолюцією	серед	наукових	робітників	 і	студентства,	
закінчивши	10.11.	Постанови	треба	перевести	через	округові	бюро	
секцій	наукових	робітників,	правління	ВУЗів	(бажано	разом	із	на-
уково-дослідними	 кафедрами,	 що	 містяться	 при	 цих	 ВУЗах),	 за-
гальні	 студентські	 збори	 (1–2	 вузи),	 конференції	 наукових	 робіт-
ників,	що	скликатимуться	перед	всеукраїнським	з’їздом	наукових	
робітників,	а	також	і	ті	наукові	товариства	й	організації,	де	можна	
буде	провести	відповідні	резолюції.

Питання	 про	 академіка	 Єфремова	 треба	 ставити	 на	 чергових	
засіданнях	зазначених	вище	організацій,	аби	такі	засідання	не	на-
були	 характеру	 засідань,	 спеціально	 скликаних	 з	 цього	 приводу.	
Треба	досягти	того,	щоб	всі	ці	збори	й	засідання	ухвалили	резолю-
цію,	що	приєднуються	до	постанови	Президії	ВУАН».

До	 цієї	 директиви	 додавалися	 «орієнтовний	 календарний	 план		
і	зразок	резолюції,	що	його	можна	змінювати,	зберігаючи:	1)	засу-
дження	 виступу…	 Єфремова,	 2)	 приєднання	 до	 постанови	 ВУАН,	
3)	 засудження	 спроб	 виправдання	 або	 недооцінку	 виступу	 Єфре-
мова,	що	є	по	суті	солідаризація	з	ним».

У	1928	році	Єфремова,	за	рішенням	Президії	ВУАН,	було	усу-
нено	від	«усякої	організаційної	та	адміністративної	роботи	в	орга-
нах	ВУАН».	Наприкінці	цього	року	він	пише	в	щоденнику:	«Власне,	
зняття	 мене	 з	 посад	 (секретаря	 Відділу	 та	 з	 усяких	 комісій:	 ста-
туарної,	 господарчої,	 ювілейної	 і	 т.	 ін.)	 для	 мене	 не	 мінус,	 а	 плюс.	
Одбирають	вони	силу	часу,	а	все	без	потреби,	і	мені	це,	власне,	на	
руку…	 Підлішого	 часу	 не	 було	 і	 не	 буде,	 що	 ж,	 лишається	 пити	
отруєний	келих	до	дна».

* * *

Утім,	 втрата	 репутації	 не	 могла	 б	 примусити	 непримиренно-
го	академіка	«пити	отруєний	келих	до	дна».	Були	й	 інші	фактори.		
У	 1928	 році	 політбюро	 ЦК	 КП(б)У	 доручає	 ҐПУ	 «відновити	 спра-
ву	Єфремова».	18	травня	1929-го	заарештовують	студента	Миколу	
Павлушкова,	 який	 мешкав	 разом	 з	 Єфремовим	 в	 помешканні	 ди-
ректора	1-ї	Київської	трудової	школи	Володимира	Дурдуківсько-
го.	 Невдовзі	 Павлушков	 вказав	 на	 місце,	 у	 якому	 зберігався	 єф-
ремівський	 щоденник.	 Чекісти	 отримали	 найповніший	 (і	 єдиний!)	
незаперечний	доказ	справжніх	настроїв	академіка.	Існує	версія,	за	
якою	Єфремов	сказав	Всеволоду	Ганцову	після	винесення	вироку	
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у	справі	«СВУ»:	«Ніколи	не	прощу	Миколі,	Микола	для	мене	вмер.	
Я	йому	довіряв	більше	навіть,	ніж	Дурдуківському.	Він	один,	Ми-
кола,	 знав	 той	 потайник,	 де	 я	 ховав	 свої	 щоденники».	 (Минуть	
роки	 і	 вже	 з	 Соловків	 Павлушков	 писатиме	 листи	 до	 енкаведеш-
ного	начальства	з	проханням	звільнити	його,	як	йому	це	свого	часу	
пообіцяли	 за	 допомогу.	 Ясна	 річ,	 звільнення	 не	 буде	 і	 Павлушко-
ва	розстріляють	разом	з	великою	групою	в’язнів-українців	восени	
1937-го).

Єфремова	заарештували	21	липня	1929	року.	Він	рішуче	відки-
дає	всі	обвинувачення.	Його	«облога»	триває	до	10	вересня.	І	ось	фі-
нал:	він	визнає	«свою	вину	в	тому,	що	з	року	1926	заснував	контр-
революційну	 організацію	 “СВУ”	 (“Спілка	 визволення	 України”)	 і	
до	 року	 1929	 керував	 її	 діяльністю».	 Це	 була	 величезна	 перемога	
Соломона	 Соломоновича	 Брука,	 уповноваженого	 Київського	 ҐПУ,	
причому	 —	 зауважте,	 це	 офіційна	 посада!	 —	 «старшого	 уповно-
важеного	 з	 української	 контрреволюції».	 Брук	 майстерно	 «обро-
бляв»	академіка,	переконуючи	його	взяти	на	себе	неіснуючі	гріхи,	
аби	убезпечити	нові	покоління	українців,	в	першу	чергу	науковців,	
митців,	літераторів,	від	репресій,	від	того,	щоб	на	них	не	впала	тінь	
Єфремова	та	представників	його	ґенерації,	які	повинні	зійти	з	«іс-
торичної	сцени».	

Брук	запевняв:	якщо	Єфремов	не	«підіграє»	владі,	будуть	про-
литі	 ріки	 крові	 «свідомих	 українців».	 Отже,	 академік	 як	 символ	
старої	епохи,	мусить	увідомити	свою	високу	місію,	а	влада	обіцяє	
йому	та	його	колегам	«легкі»	вироки.	Тут	Єфремов	як	людина	по-
рядна	заколивався.	А	Брук	блискуче	закріпив	власний	успіх	натя-
ком	на	те,	що	в	разі	незгоди	жертвою	безжальної	чекістської	гіль-
йотини	 стане	 Онисія	 Дурдуківська,	 сестра	 згаданого	 педагога	 та	
фактична	дружина	Єфремова.	І	останній	капітулював,	написав,	що	
так,	очолював	«СВУ».	Пішов	на	компроміс.

Та	 він	 не	 знав,	 з	 ким	 має	 справу.	 Це	 був	 не	 компроміс,	 а	 лише	
його	початок.	Тепер	Брук	вимагав	деталей,	подробиць	контррево-
люційної	діяльності	Єфремова,	який	витратив	Монблан	паперу	на	
писання	того,	що	могло	хоч	якось	підпадати	під	поняття	«злочин».	
Збереглися	 свідчення	 інформатора,	 якого	 підсадили	 до	 камери,		
в	якій	тримали	академіка.	Останній	повертався	з	допитів	розгубле-
ним	і	розчавленим.	Це	був	вже	інший	Єфремов.	Він	пояснював,	що	
від	 нього	 вимагають	 нових	 зізнань,	 а	 головне	 деталізації.	 «Так	 не	
пишіть!»	—	поспівчував	сусід.	«Як	же	я	можу	не	писати,	—	відпо-
вів	Єфремов,	—	я	ж	дав	слово».	
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* * *
І	 наостанок	 ще	 раз	 про	 компроміс.	 Компромісом	 стало	 повер-

нення	 Михайла	 Грушевського	 в	 Україну	 в	 березні	 1924-го.	 Йому	
обіцяли	посаду	президента	ВУАН,	ґарантували	безпеку	та	умови	
для	 наукової	 роботи.	 Ці	 обіцянки	 не	 були	 виконані.	 Грушевського	
в	 1931	 році	 заарештують,	 а	 після	 звільнення	 фактично	 вишлють	
в	Росію;	його	донька	загине	в	концтаборі,	а	сам	вчений	помре	за	за-
гадкових	обставин	в	1934-му;	його	дружина	доживатиме	одна	в	пе-
чалі	 та	 спогадах.	 Єфремов	 ненавидів	 Грушевського	 за	 компроміс	
і	загравання	з	більшовиками.	Грушевський	ненавидів	Єфремова	за	
нібито	 його	 ігнорування	 «українськості»	 академії.	 Замість	 альян-
су	 вони	 створили	 в	 ВУАН	 два	 ворогуючі	 табори,	 роздерли	 ака-
демію,	 яку	 більшовики	 в	 1929	 році	 порівняно	 легко	 «комунізова-
ли».	Врешті-решт	і	з	Єфремовим	більшовики	досягли	компромісу.	
Це	 хоча	 б	 якось	 об’єднало	 двох	 типових	 українців,	 одного	 з	 яких	
(не	Єфремова)	нині	називають	«великим».

P. S. Докладних відомостей про фінал життя Єфремова немає. 
Засуджений до 10 років позбавлення волі, він нібито перші сім років 
провів в Ярославському політізоляторі. Продовжував наукову робо-
ту, складав словники до творів Тараса Шевченка та деяких інших 
письменників. 1937 року його переводять у Владимирський політич-
ний ізолятор. Помер він, за офіційними даними, 10 березня 1939 року 
в одному з таборів ҐУЛАҐу. 

До кінця днів він листувався з Онисією, яка під час Другої світо-
вої війни опинилася в Празі, де й померла. Розповідали, що вона запо-
віла покласти листи від Єфремова в свою труну. Там вони з нею до-
тепер. 

У нагородному списку Соломона Брука було відзначено: «У спра-
ві ліквідації «СВУ» тов. Брук відіграв видатну роль і своєю напо-
легливістю та рішучістю, застосовуючи складні аґентурно-опе-
ративні комбінації, він добився викриття центральних фігур  
у справі «СВУ», керівника «СВУ» — академіка Єфремова, члена 
цент ра «СВУ» — Дурдуківського, керівника терористичного бойово-
го загону молоді — Павлушкова та низки інших примітних учасни-
ків організації, внаслідок чого було розкрито повстанську сутність 
ліквідованої організації». За свою «видатну роль» Брук у 1929 році 
був представлений до ордену Червоного Прапора, а в 1938-му роз-
стріляний.



«красный день  
    календаря»

«Хотелось, чтобы будущая Россия не знала ни февральской 
слякоти, ни октябрьских туманов». 

Андрей Белый

«День	 седьмого	 ноября	 —	 красный	 день	 календаря».	 Такому	
віршику	 вчили	 моє	 покоління.	 І	 справді,	 в	 СССР	 це	 завжди	 був	
святковий	день,	день	Жовтневої	революції.	Хоча…	Хоча	самі	біль-
шовики,	починаючи	з	їхнього	вождя	Леніна,	вважали	цей	день	про-
сто	 річницею	 «жовтневого	 перевороту».	 Наприклад,	 7	 листопада	
1920	року	у	Москві	відбувся	«Вечір	спогадів	про	жовтневий	пере-
ворот».	І	це	слово	не	шокувало	ні	Троцького,	ні	Подвойського,	ні	Са-
довського,	ні	інших	більшовиків,	які	взяли	участь	у	цьому	вечорі.

Вони	 не	 були	 фальшивими	 ідеалістами:	 вони	 точно	 знали,	 що	
саме	 трапилось	 у	 1917-му.	 Зокрема,	 знали,	 що	 не	 було	 ніякого	
штурму	 Зимового	 палацу,	 який	 потім,	 «навздогін»,	 відзняли	 спо-
чатку	на	фото,	а	потім	розтиражували	у	художніх	фільмах,	ство-
рюючи	 міфологію,	 потрібну	 для	 леґітимізації	 нової	 влади.	 Та	 що	
там	штурм	Зимового!	У	Леніна	не	було	знаменитої	борідки,	оскіль-
ки	він	гримувався	і	поголив	її	перед	тим,	як	йти,	ризикуючи	жит-
тям,	до	Смольного	палацу	у	Петрограді.	

У	серпні	1917-го	перед	Росією	постала	проблема:	куди	і	як	йти?	
Заколот	 ґенерала	 Корнілова	 гранично	 загострив	 ситуацію.	 Лавр	
Корнілов	—	це	військова	диктатура.	Володимир	Ленін	—	це	також	
диктатура,	хоча	лівих	сил.	Олександр	Керенський	—	це	панування	
партій	 соціалістів-революціонерів	 і	 меншовиків,	 навряд	 чи	 здат-
них	забезпечити	порядок	у	країні.	І	сталося	так,	що	всі	проти	Кор-
нілова,	а	виграли	від	його	поразки	більшовики.

Ленін	 успішно	 тисне	 на	 ЦК	 Російської	 соціал-демократичної	
партії:	10	з	21	члена	ЦК	голосують	за	повстання,	себто	за	держав-
ний	переворот.	Сергій	Мельгунов	у	книзі	«Як	більшовики	захопили	
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владу»	 написав,	 що	 «восстание	 стано-
вится	 для	 Ленина	 навязчивой	 идеей».	
Чиста	правда.

Лев	Троцький,	один	із	ключових	про-
моуторів	 жовтневого	 перевороту,	 потім	
напише:	 як	 би	 Леніна	 не	 було	 у	 Петро-
ґраді,	перевороту	не	сталося	б.	У	своєму	
останньому	 перед	 переворотом	 листі	 до	
ЦК	 Ленін	 напише:	 «Уряд	 коливається.	
Треба	добити	його	за	будь-яку	ціну!».

І,	 як	 відомо,	 добили.	 Більшовики	 за-
хопили	вокзали,	телеграф,	мости,	зааре-
штували	 міністрів	 Тимчасового	 уряду.	
При	 цьому	 обстріляли	 Зимовий	 палац.	
Обстріл	 був	 по	 суті	 оперетковий:	 лише	
два	снаряди	досягли	мішені.	Проте	біль-

шовики	досягли	 мети.	 Вони	 захопили	владу	 безкровно,	щоб	 потім	
пролити	 море	 крові	 в	 ім’я	 соціального	 експерименту	 під	 назвою	
«Жовтнева	революція».	До	речі,	у	листопаді	1917-го	норвезькі	со-
ціал-демократи	висунули	Леніна	на	здобуття	Нобелівської	премії	
за	 зміцнення	 миру.	 Премію	 не	 дали,	 оскільки	 висунення	 відбуло-
ся	із	запізненням.	І	правильно	не	дали,	оскільки	невдозві	увесь	світ	
зрозумів:	 невелика	 купка	 підпільників	 трансформувалася	 в	 по-
тужну	політичну	силу	на	чолі	з	вождем,	який	добре	знав,	для	чого	
взяв	владу.	А	потім	розпочав	громадянську	війну	(про	що	відверто	
сам	писав)	із	«експлуататорськими	класами»,	хоча	жертвами	ста-
ли	мільйони	зовсім	неексплуататорів.

Завершувався	 важливий	 цикл	 історії	 —	 від	 лютого	 1917-го	
до	 жовтня	 того	 самого	 17-го.	 Та	 була	 різниця.	 У	 лютому,	 як	 пи-
сав	один	 із	сучасників	тих	подій,	народ	«ламав	тисячолітню	кліт-
ку	держави».	Сьогодні	про	лютий	пишуть	багато	дурниць	—	і	про	
невдаху-царя,	якого	зрадили	піддані,	які	не	хотіли	воювати.	І	про	
ґенералів,	які	не	вміли	воювати,	і	про	міністрів,	які	не	вміли	керу-
вати.	 Щоб	 там	 не	 писали	 чи	 не	 казали,	 але	 в	 тих	 подіях	 була	 за-
кономірність,	 продиктована	 перебігом	 подій	 у	 світі,	 починаючи	
від	 антимонархічної	 Великої	 французької	 революції.	 Тисячоліт-
тя	 державного	 деспотизму	 майже	 миттєво,	 вибухово	 витиска-
ється	 тисячолітнім	 інстинктом	 спротиву	 цьому	 деспотизмові.	 Ма-
ятник	 свободи	 сягає	 крайньої	 межі.	 Проте	 не	 зупиняється	 —	 йде		
у	 зворотньому	 напрямі.	 У	 напрямі	 нового	 деспотизму,	 тепер	 вже	
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червоного.	Отже,	лютий	і	жовтень	1917	року	—	два	контрапункти	
політичної	історії	намертво	зв’язані	між	собою.	

Не	випадково,	коли	7	листопада	(або	25	жовтня	за	старим	сти-
лем)	 1917-го	 до	 Києва	 долетіли	 відомості	 про	 петроградські	 події,		
з	 боку	 української	 більшості	 Української	 Центральної	 Ради	 не	
було	висловлено	жодного	слова	співчуття	Тимчасовому	уряду,	хоч	
не	виправдовувалися	і	дії	більшовиків.	Позиція	Центральної	Ради	
полягала	у	тому,	що,	на	її	думку,	відповідальність	за	події	у	Пет-
рограді	порівну	ділять	і	уряд,	і	більшовики.

Щоправда,	невдовзі	Рада	винесла	резолюцію	про	владу	в	краї-
ні.	У	ній	говорилося	про	необхідність	переходу	влади	«до	рук	всієї		
революційної	демократії»,	але	ніяк	не	до	рад	робітничих	і	солдат-
ських	депутатів,	які	«складають	тільки	частину	революційної	де-
мократії».	 У	 зв’язку	 з	 цим	 робився	 висновок:	 «Українська	 Ц.	 Р.	
висловлюється	проти	повстання	у	Петрограді	 і	буде	енергійно	бо-
ротись	з	усякими	спробами	піддержати	бунти	на	Україні».	І	як	це	
Рада	 думала	 боротися	 з	 бунтами,	 коли	 вони	 були	 суттю	 того,	 що	
сталося,	що	зрештою	визначить	долю	самої	Української	Централь-
ної	Ради?	

Ще	до	лютого	1917-го	на	поверхні	життя	лібералізм	у	Росії	по-
чав	відігравати	значну	роль	і	уряд	змушений	був	з	ним	рахувати-
ся.	Та	парадокс	полягав	у	тому,	що	ліберальні	ідеї,	ідеї	права,	соці-
ального	реформування	виявились	у	Росії	утопічними.	

Микола	 Бердяєв	 у	 зв’язку	 з	 цим	 напише:	 «А	 більшовизм	 ви-
явився	 найменш	 утопічним	 і	 найбільш	 реалістичним,	 найбільш	
відповідним	 всій	 ситуації,	 як	 вона	 склалася	 в	 Росії	 в	 1917	 році,		
і	найбільш	відданим	деяким	прадавнім	російським	традиціям,	і	ро-
сійським	пошукам	універсальної	соціальної	правди,	потрактованій	
максималістично,	 і	російським	методам	управління	і	владарюван-
ня	насиллям…	Комунізм	виявився	невідворотною	долею	Росії…».

До	 цих	 слів	 можна	 лише	 додати:	 «На	 жаль».	 Чи	 не	 тому	 і	 сьо-
годні	в	Росії	ми	спостерігаємо	рух	маятника	історії	зліва	направо?	
Щоправда,	спостерігаємо	і	дещо	інше,	зовсім	дивне.	У	Росії,	стало-
ся	немислиме:	там	перепоховали	діячів,	яких	колись	таврували	як	
«зрадників»	 і	«контрреволюціонерів».	Йдеться	про	перепоховання	
3	жовтня	2005	року	на	цвинтарі	Донського	монастиря	в	Москві	ро-
сійського	філософа	Івана	Ільїна	з	дружиною	Наталією,	а	також	ґе-
нерала	Антона	Денікіна	з	дружиною	Ксенією.

Провідні	 російські	 телеканали	 коментували	 це	 так:	 мовляв,	 це	
початок	 кінця	 громадянської	 війни,	 довгоочікуване	 примирення	
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червоних	і	білих,	пора	б	і	Леніна	з	Крас-
ної	 площі	 —	 з	 Мавзолею	 перепоховати	
на	кладовище.

Дещо	 іншу	оцінку	дав	один	з	москов-
ських	 політологів:	 «…Війна	 червоних		
і	 білих	 вже	 давно	 не	 є	 актуальною,	 хай	
навіть	 частина	 російського	 суспільства	
вважає	 блюзнірством	 саму	 думку	 про	
перепоховання	 Леніна,	 тоді	 як	 інша	 ще	
більшим	 блюзнірством	 вважає	 “анато-
мічний	 театр”	 у	 центрі	 великого	 міста.		
І	ніхто	з	сучасних	політичних	сил	—	ані	
комуністи,	 ані	 ліберали,	 ані	 консерва-
тори	 —	 не	 є	 одноосібним	 спадкоємцем	
ані	 червоних,	 ані	 білих…	 Я	 подумав:		
а	 що,	 може,	 повернення	 на	 батьківщину	

Ільїна	 і	 Денікіна,	 “верность	 Отчизне	 сохранивших	 и	 в	 рассеянии	
жизнь	 свою	 скончавших”,	 стане	 новою	 “точкою	 відліку”,	 “нульо-
вим	 меридіаном”	 для	 Росії?	 Для	 Росії	 справжньої,	 невіртуальної,	
для	Росії,	що	претендує	на	духовне	лідерство	хоча	б	на	пострадян-
ському	просторі».

Ось	 така	 трохи	 дивна	 думка	 політолога,	 який,	 до	 речі,	 із	 сим-
патією	ставиться	до	України.	Тепер	запитання:	а	хто	такі,	власне,		
і	 Денікін,	 і	 Ільїн?	 Денікін,	 вихованець	 Драгомирівської	 Київської	
військової	округи,	поміркований,	недурний	і	дуже	консервативний	
ґенерал.	Його	політичні	ідеали	не	виходили	за	межі	горизонту	роз-
мов	 у	 офіцерському	 зібранні.	 Ільїн,	 великий	 знавець	 Геґеля,	 ви-
сокий	інтелектуал.	Однак	є	те,	що	об’єднує	його	з	Денікіним:	вони	
обидва	 виступали	 за	 великую	 Россию.	 Денікін	 під	 час	 2-ї	 світової	
просив	прийняти	його	допомогу	для	захисту	Росії.

Це	було	вирішальним	фактором	для	нинішньої	російської	вла-
ди	при	прийнятті	рішення	про	перепоховання.	І	ще	одна	річ.	Згада-
ний	політолог	пише:	«І,	стоячи	між	старовинних	могил,	я	подумав,	
що,	напевно,	сумно	перебувати	вдалині	від	України	“українському	
Ільїну”	—	Дмитру	Донцову,	що	не	менше	Денікіна	хотів	би	повер-
нутися	 із	 закордонного	 “рассеяния”	 на	 батьківщину	 його	 “візаві”	
часів	громадянської	війни	Симон	Петлюра.	І	що,	може,	таке	пере-
поховання	могло	б	стати	“моментом	істини”	для	нової	України?».

Не	думаю,	що	для	нинішньої	Росії	згадане	перепоховання	ста-
не	 «моментом	 істини».	 І	 як	 можна	 змішувати	 ці	 «моменти»	 для	
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України	 і	 для	 Росії?	 Росія	 Денікіна	 та	 Ільїна	 впритул	 не	 бачила	
України	 незалежної,	 в	 той	 час,	 як	 Донцов	 і	 Петлюра	 не	 уявля-
ли	 собі	 життя	 без	 такої	 України.	 I,	 до	 речі,	 ніколи	 не	 обстоювали	
якусь	 «месіанську»	 роль	 України,	 як	 це	 робили	 Денікін	 і	 Ільїн.	 Їх	
повернення	 в	 Росію	 скоріше	 можна	 назвати	 посмертним	 взяттям	
під	 варту.	 Коли	 Донцов	 і	 Петлюра	 повернуться	 в	 Україну,	 так	 не	
скаже	ніхто.

* * *

А	 я	 ще	 раз	 повернусь	 до	 Троцького.	 У	 цього	 «червоного	 Лева	
революції»,	 як	 його	 називали,	 день	 народження	 саме	 7	 листо-
пада.	 Фактичний	 творець	 Червоної	 армії,	 нарком	 у	 закордон-
них	 справах,	 голова	 Реввійськради	 у	 роки	 громадянської	 війни,	
він	після	смерті	Леніна	програє	Сталіну	битву	за	владу.	Його	вб’є	
у	1940	році	у	вигнанні,	у	Мексиці	аґент	НКВД.	

Так	 ось,	 Лев	 Троцький	 якось	 написав:	 «Военную	 хитрость	
Ильич	 любил	 вообще,	 обмануть	 врага,	 оставить	 его	 в	 дураках	 —	
разве	это	не	самое	разлюбезное	дело!	Лишь	бы	взять	власть!».

То	 ж	 не	 дамо	 себе	 обдурити	 сьогодні	 тим,	 хто	 базікає	 про	 без-
смертя	Жовтневої	революції,	а	насправді	прагне	влади	і	реваншу,	
цензури	 і	 дефіциту,	 єдинодумства	 та	 концтаборів,	 залізної	 завіси	
і	«авторитету»,	підкріпленого	зброєю.	У	1917-му	супільство	все	це	
почало	 переживати.	 А	 для	 нинішніх	 керманичів	 України	 ще	 і	 ще	
раз	повторю:	взявши	владу,	треба	бути	владою,	інакше	спадкоємці	
харизматичного	Ілліча	повторять	його	інфернальний	досвід.	



історичні Передумови 
й чинники виникнення 
мовного Питання  
        в україні

Так	зване	мовне	питання	є	важливою	складовою	ширшої	проб-
леми	 —	 проблеми	 української	 ідентичності	 (дехто	 вважає	 мову	
підґрунтям	цієї	 ідентичності).	Саме	тому	це	питання	в	ретроспек-
тивному	плані	«намертво»	вплетене,	вмонтоване	в	історію	пошуків,	
обстоювання	 та	 відстоювання	 згаданої	 ідентичності/тожсамості	
українців.

1. від XVII століття до 1917 року

Вважається,	що	сучасна	мовна	ситуація	в	Україні	є	насамперед	
результатом	 тривалої	 війни	 проти	 української	 мови,	 української	
ідентичності	 й	 української	 державності,	 яку	 Росія	 розпочала	 піс-
ля	1654	року.	Наслідки	багатовікового	ставлення	та	дій	російського	
царату	стосовно	української	мови	вельми	лаконічно	сформулював	
свого	часу	відомий	російський	критик	Вісаріон	Бєлінський.	Він,	як	
відомо,	 не	 мав	 особливого	 пієтету	 до	 України,	 а	 тому	 висловлю-
вався	 достатньо	 відверто.	 У	 1841	 році	 в	 журналі	 «Отечественные	
записки»	він	заявив,	що	«теперь	уже	нет	малороссийского	языка,		
а	 есть	 областное	 малороссийское	 наречие,	 как	 есть	 белорусское,	
сибирское	и	другие	подобные	наречия»1.	

Щоправда,	 у	 нині	 часто	 згадуваному	 указі	 міністра	 внутріш-
ніх	 справ	 Павла	 Валуєва	 від	 18	 липня	 1863	 року	 це	 твердження	
довелося	 повторити,	 оскільки,	 незважаючи	 на	 перешкоди,	 мова	
існувала	 та	 розвивалася.	 За	 словами	 Валуєва,	 самі	 «малороси»	
неодноразово	 висловлювалися	 з	 обуренням	 проти	 тверджень	 про	

1	 Цит.	за:	Ільєнко І. В	пазурах	двоглавого.	Українство	під	царським	гнітом	
(1654–1917).	К.,	ТОВ	«РИФ»,	1998,	с.	77.
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існування	 «малоросійської	 мови»,	 що	 вони	 самі	 «весьма	 основа-
тельно	доказывают,	что	никакого	малороссийского	языка	не	было,	
нет	 и	 не	 может	 быть	 и	 что	 наречие	 их,	 употребляемое	 простона-
родьем,	 есть	 тот	 же	 русский	 язык,	 только	 испорченый	 влиянием	
в	него	россиян,	и	даже	гораздо	понятнее,	чем	теперь	сочиняемый	
для	 них	 некоторыми	 малороссиянами	 и	 в	 особенности	 поляками	
так	называемый	украинский	язык.	Лиц	того	кружка,	который	уси-
ливается	 доказать	 противное,	 большинство	 малороссов	 упрекает	
в	 сепаратистских	 замыслах,	 враждебных	 к	 России	 и	 гибельных	
для	 Малороссии.	 Явление	 это	 тем	 более	 прискорбно	 и	 заслужи-
вает	 внимания,	 что	 оно	 совпадает	 с	 политическими	 замыслами	
поляков…»2.

Отже,	 мовне	 питання	 тісно	 ув’язувалося	 з	 політичним,	 з	 тими	
«сепаратистськими»	 задумами,	 що	 їх	 нібито	 завжди	 плекали	
українці,	 підбурювані	 (на	 переконання	 багатьох	 поколінь	 москов-
ських	 політиків,	 чиновників	 і	 аналітиків)	 поляками,	 австрійцями	
і	 німцями	 з	 ворожими	 намірами	 щодо	 Росії.	 17	 березня	 1863	 року	
Київський	 ґенерал-губернатор	 Анненков,	 відповідаючи	 на	 запит		
у	 зв’язку	 з	 підготовкою	 Валуєвим	 циркуляра,	 доводив,	 що	 вжи-
вання	української	мови	у	друці	«не	может	быть	оправдано	ни	свой-
ствами	 языка,	 ни	 потребностью	 народа	 и	 имеет	 характер	 исклю-
чительно	 политический.	 Сторонники	 малороссийской	 истории,	
достигнув	 признания	 самостоятельности	 малороссийского	 языка,	
конечно,	на	этом	не	остановятся,	а	опираясь	на	отдельности	языка,	
станут	 притязать	 на	 автономность	 Малороссии…	 Из	 праха	 Шев-
ченка	выродилась	целая	шайка	самых	рьяных	сепаратистов»3.

Примітним	 етапом	 у	 розвитку	 антиукраїнської	 політики	 ста-
ла	 поява	 у	 1876	 році	 Емського	 указу.	 Цим	 документом,	 підписа-
ним	 царем	 Олександром	 ІІ	 у	 німецькому	 місті	 Емсі,	 вимагало-
ся:	 «1)	 не	 допускать	 ввоза	 в	 пределы	 Империи	 без	 особого	 на	 то	
разрешения	 Гл.	 Упр.	 по	 Дел.	 Печ.	 каких	 бы	 то	 ни	 было	 брошюр,	
издаваемых	 за	 границею	 на	 малорусском	 наречии;	 2)	 печатание		
и	издание	в	Империии	оригинальных	произведений	на	том	же	на-
речии	 запретить,	 за	 исключением	 лишь:	 а)	 исторических	 доку-
ментов	 и	 памятников	 и	 б)	 произведений	 изящной	 словесности,	 но	
с	тем,	чтобы	при	печатании	исторических	памятников	безусловно	
удерживалось	 правописание	 подлинников;	 в	 произведениях	 же	

2	 Там	само,	с.	87–88.
3	 Цит.	за:	Там	само,	с.	88.
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изящной	 словестности	 не	 было	 допускаемо	 никаних	 отступлении	
от	общепринятого	русского	правописания,	и	чтобы	разрешение	на	
печатание	 произведений	 изящной	 словестности	 давалось	 не	 ина-
че,	 как	 по	 рассмотрению	 рукописей	 в	 Глав.	 Упр.	 по	 Д.	 П.;	 воспре-
тить	 также	 различные	 сценические	 представлення	 и	 чтения	 на	
малорусском	 наречии,	 а	 равно	 и	 печатание	 на	 таком	 же	 текстов		
к	 музыкальным	 нотам;	 прекратить	 дальнейшее	 издание	 газеты	
«Киевский	Телеграф»4.

У	 1881	 році	 царський	 уряд	 дещо	 модифікував	 Емський	 указ,	
зробив	певне	полегшення,	дозволивши	друкувати	українські	слов-
ники,	тексти	до	нот,	давати	українські	театральні	вистави.	Остан-
нє	було	особливо	важливо,	оскільки	український	театр	по	суті	був	
єдиною	національною	трибуною,	з	якої	у	той	час	можна	було	почу-
ти	українське	слово.	

Утиски	 українського	 слова	 продовжились	 і	 у	 ХХ	 столітті.	 На-
віть	«ліберальний»	царський	маніфест	17	жовтня	1905	року	і	«Тим-
часові	правила	про	періодичну	пресу»	від	24	листопада	того	самого	
року	 не	 змінили	 ситуацію.	 Емський	 указ	 офіційно	 не	 був	 скасо-
ваний,	 посадовців	 переслідували	 за	 вживання	 української	 мови		
і	 передплату	 українських	 видань,	 уможливлених	 згаданим	 мані-
фестом.	Тим	не	менш	і	після	1907	року	українці	мали	можливість	
видавати	твори,	журнали	і	газети	українською	мовою.	Під	час	ре-
волюційних	 подій	 українці	 виступили	 з	 вимогами	 щодо	 розвитку	
шкільництва	 та	 викладання	 рідною	 мовою.	 У	 деяких	 вузах	 було	
відкрито	українознавчі	кафедри.	

Проте	все	це	тривало	недовго.	Вже	1908	року	заборона	Сенатом	
діяльності	 Полтавської	 «Просвіти»	 ознаменувала	 початок	 ново-
го	 туру	 антиукраїнських	 акцій.	 2	 лютого	 1910	 року	 Міністерство	
внут	рішніх	 справ	 видало	 циркуляр,	 яким	 губернаторам	 наказу-
валось	 не	 дозволяти	 заснування	 українських	 і	 єврейських	 това-
риств,	незалежно	від	того,	яку	мету	вони	перед	собою	ставлять.	На	
початку	 1911	 року	 згадане	 Міністерство	 у	 доповіді	 Сенатові	 під-
креслило,	що	метою	державної	політики	є	недопустити	національ-
ного	 відрідження	 українців5.	 Закриття	 реґіональних	 «Просвіт»,	
заборона	 україномовних	 видань,	 конфіскація	 українських	 кни-
жок,	 заборона	 урочистостей	 (як,	 наприклад,	 скандальна	 заборона	

4	 Цит.	за:	Там	само,	с.	93–94.
5	 Див.:	Гунчак Т.	Україна:	перша	половина	ХХ	століття.	Нариси	полі	тич-

ної	історії.	Київ,	Либідь,	1993,	с.	52.	
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відзначення	у	1911	році	50-річчя	смерті	Тараса	Шевченка)	—	та-
кими	були	прояви	антиукраїнської	політики.

З	початком	1-ї	світової	війни	утиски	української	мови	були	про-
довжені.	В	цілому	між	1798	 і	1916	роком	включно	в	Російській	 ім-
перії	було	видано	3	214	наіменувань	україномовних	книжок	і	бро-
шур.	 Майже	 дві	 третини	 з	 них	 були	 надруковані	 після	 революції	
1905	 року.	 Цензурні	 закони	 утримували	 при	 цьому	 україномовні	
публікації	в	межах	белетристики:	близько	трьох	чвертей	всіх	ви-
дань,	що	з’явилися	до	1917	року,	належали	до	цієї	категорії6.

Лютнева	 революція	 1917	 року	 кардинально	 змінила	 окресле-
ну	вище	ситуацію.	Її	зазвичай	(і	дотепер)	описують,	за	дефініцією	
Вадима	 Скуратівського,	 як	 своєрідний	 кадастр,	 каталог,	 номен-
клатуру	національного	болю,	травм,	недуг,	шоків,	нарешті,	марних	
ілюзій	і	потому	тяжких	розчарувань,	завданих	Україні	її	могутнім	
сусідом7.

2. мова За умов «україніЗації»  
в унр і усрр (1917–1933)

Виникнення	 Укранської	 Центральної	 Ради	 (УЦР),	 а	 згодом		
і	Української	Народної	Республіки	(УНР),	відкрило	нові	можливос-
ті	для	зміни	статусу	української	мови.	Ця	мова	починає	вживатися	
як	 державна	 (хоча	 формально	 такого	 статусу	 вона	 не	 отримала),	
нею	 писалися	 всі	 державні	 та	 урядові	 акти.	 7	 березня	 1918	 року	
з’вився	циркуляр	Ради	Народних	Міністрів	 губернським	 і	повіто-
вим	комісарам	про	застосування	української	мови.	Він	вимагав	пе-
рекласти	українською	мовою	ті	постанови	Тимчасового	уряду,	які	
не	 скасовані	 урядом	 УНР	 і	 наголошував:	 «Всякі	 написи	 і	 вивіски	
повинні	 бути	 негайно	 зробленими	 на	 українській	 мові…	 Винуваті		
в	невиконанні	будуть	усуватися	з	посад	і	віддаватися	під	суд»8.

Історія	відвела	УЦР	не	так	багато	часу,	але	ситуація	не	зміни-
лася	кардинально	з	постанням	гетьманату	Павла	Скоропадського.	
Українською	 мовою	 друкувався	 «Державний	 вісник»,	 видавали-
ся	 закони	 тощо.	 Відчутною	 стала	 «українізація»	 книговидавничої	

6	 Див.:	 Кравченко Б.	 Соціальні	 зміни	 і	 національна	 свідомість	 в	 Україні		
ХХ	ст.	Пер.	з	англ.	—	К.,	Основи,	1997,	с.	48.

7	 Див.:	Скуратівський В.	Історія	і	культура.	К.,	Українсько-американське	
бюро	захисту	прав	людини,	1996,	с.	85.

8	 Цит.	за:	Українська	Ценральна	Рада.	Документи	і	матеріали.	У	двох	то-
мах.	Том	2.	10	грудня	1917	р.	—	29	квітня	1918	р.	К.,	Наукова	думка,	1997.	
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справи.	 Всього	 у	 1917–1918	 роках	 з’явилася	 1	 831	 назва	 україно-
мовних	 книжок	 загальним	 накладом	 16,2	 мільйона	 примірників,		
що	 становило	 70	 %	 усієї	 книжкової	 продукції9.	 В	 Українській	 На-
родній	 Республіці	 вийшли	 «Найголовніші	 правила	 українського	
правопису»	(це	було	в	1918	році),	потім	«Головніші	правила	укра-
їнського	правопису»	(в	1919	році).	Обидва	видання	підписав	міністр	
освіти	 УНР	 Іван	 Огієнко,	 мовознавець,	 церковний	 та	 культурно-
освітній	діяч.	

Проте	і	в	короткий	час	існування	гетьманату	виявилася	задав-
нена	тендеція.	Її	виразно	сформулював	у	своїй	записці	до	прем’єр-
міністра	 Федора	 Лизогуба	 у	 вересні	 1918	 року	 правник,	 педагог,	
письменник	(за	гетьманату	—	член	Державного	сенату)	Сергій	Ше-
лухін.	Він	констатував,	що	з	деякого	часу	проти	української	мови	
«почалися	 всякі	 підкопи,	 як	 проти	 видомої10	 національної	 озна-
ки	 української	 державної	 самостійности	 і	 окремішности	 од	 Росії.	
Не	можна	не	завважити,	що	похід	проти	української	мови	зростає	
одночасно	 з	 ростом	 походу	 проти	 української	 державности…»11.	
До	учасників	цього	«походу»	Шелухін	відносив	більшовиків,	а	та-
кож	 російських	 централістів,	 шовіністів,	 русифікаторів,	 тих,	 хто	
прагне	 «знищити	 українську	 державність	 і	 утворити	 знову	 ними	
ж	 розваляну	 “єдину	 неділиму”	 Росію	 з	 поневоленням	 України»12.	
За	 таких	 умов	 життя	 «безперечно	 треба	 видати	 закон	 про	 те,	 що	
в	 українській	 державі	 державна	 мова	 українська	 і	 тілько	 одна	
українська»13.	 Тим	 не	 менш	 Сенат	 більшістю	 голосів	 надав	 росій-
ській	мові	статус	державної.

Події	 того	 самого	 1918	 року	 продемонстрували,	 якій	 мові	 на-
справді	міг	би	бути	наданий	пріорітет,	коли	б	гетьманська	Україна	
проіснувала	довше.	14	листопада	1918	року	з’явилася	грамота	Ско-
ропадського,	 яка	 дістала	 назву	 федераційної.	 В	 ній	 зазначалося,	
що	після	закінчення	найкривавішої	війни,	після	пережитих	Росією	
великих	заворушень	умови	її	майбутнього	існування	мають	зміни-
тися,	повинні	бути	відновлені	давня	могутність	і	сила	всеросійської	
держави.	 Що	 ж	 до	 України,	 то	 «їй	 першій	 належить	 виступити		

9	 Див.:	 Кравченко Б.	 Соціальні	 зміни	 і	 національна	 свідомість	 в	 Україні		
ХХ	ст.,	с.	127.	

10	 Збережено	правописні	особливості	оригіналу.	—	Ю. Ш.
11	 «Похід	проти	української	мови	зростає	одночасно	з	ростом	походу	проти	

української	державности…»	//	Віче,	1994,	№	2,	с.	150.
12	 Там	само,	с.	151.
13	 Там	само,	с.	155.
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у	 справі	 утворення	 всеросійської	 федерації,	 якої	 конечною	 ме-
тою	 буде	 відновлення	 великої	 Росії»14.	 Грамота	 означала	 фактич-
не	зречення	Скоропадського	від	державної	незалежності	України,		
а	відтак	і	від	усіх	її	неодмінних	атрибутів	включно	з	мовою.

На	 відміну	 від	 «українізації»	 доби	 гетьманату	 і	 від	 спроб	 Ди-
ректорії	 відродити	 УНР,	 більшовицька	 «українізація»	 тривати-
ме	 довше.	 Понад	 те,	 саме	 більшовикам/комуністам	 судитиметь-
ся	 зробити	 українську	 мову	 державною	 (це	 станеться	 1989	 року).	
Аналізуючи	катастрофу	УНР,	Микита	Шаповал	визначав	як	голо-
вну	причину	поразки	відсутність	кваліфікованих	українських	ка-
дрів	в	усіх	галузях	державницької,	освітньої	та	військової	роботи.	
При	цьому	слово	«український»	для	нього,	як	точно	зауважив	Ми-
рослав	 Попович,	 означало	 «етнічно	 український»,	 не	 лише	 украї-
номовний,	 а	 й	 орієнтований	 політично	 на	 самостійність	 України15.	
УНР	 справді	 зазнала	 поразки,	 але	 самим	 фактом	 свого	 існуван-
ня	 вона	 демонструвала	 прагнення	 українців	 до	 державності.	 Це	
не	 змогли	 проіґнорувати	 більшовицькі	 лідери,	 які	 пішли	 на	 ство-
рення	формально	незалежної	УСРР/УССР.	Вони	запровадили	по-
літику	«коренізації»,	а	відтак	і	«українізації»,	за	якої	мовне	питан-
ня	неминуче	мало	постати	знов.

Розпочалася	 ця	 політика	 офіційно	 з	 ХІІ	 з’їзду	 РКП(б)	 у	 квітні	
1923	 року.	 Ця	 політика,	 як	 невдовзі	 стало	 зрозуміло,	 була	 прире-
чена	на	те,	щоб	виступити	свого	роду	дестабілізаційним	фактором.	
Так,	 її	 основним	 завданням	 було	 «вкорінення»	 влади	 на	 місцях,	
підготовка,	виховання	і	висування	кадрів	корінної	національності,	
врахування	національних	факторів	при	формуванні	партійно-дер-
жавного	апарату.	Виконання	вже	цього	завдання	потенційно	несло	
в	собі	загрозу	унітарній	державній	структурі,	оскільки	здійснюва-
лось	під	гаслом	подолання	великодержавного	шовінізму,	а	насам-
перед	мало	призвести	до	формування	місцевих	етноліт.	Вони	мали	
з	часом	«забронювати»	адміністративно-управлінські	посади	і	пре-
стижні	 соціальні	 ніші,	 а	 відтак	 неминуче	 повинна	 була	 змінитися	
парадигма	їхніх	стосунків	із	центром.	Змінитися	не	в	бік	відвертого	
протистояння,	 але	 —	 точно	 —	 в	 бік	 бодай	 формального	 визнання	
свого	статусу,	вимог	певної	автономії	 і	респекту	з	боку	централь-
них	управлінських	структур	ієрархії	локальних	владних	відносин.	
Спостерігався	свого	роду	парадокс	—	з	одного	боку,	тривав	процес	

14	 Дорошенко Д. Історія	України	1917–1923	рр.,	т.	2,	с.	286.
15	 Див.:	Попович М.	Нарис	історії	культури	України.	К.,	АртЕк,	1998,	с.	567.
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партійно-бюрократичної	 централізації,	 а	 з	 іншого	 —	 збільшува-
лася	 кількість	 національно-теріторіальних	 утворень	 і	 до	 певного		
періоду	підвищувався	їхній	формальний	статус.

Ще	 більш	 небезпечним	 для	 режиму	 було	 те,	 що	 для	 неросій-
ських	народів	тодішнього	СССР	«коренізація»	на	практиці	означа-
ла	дерусифікацію,	вивільнення	різніпланових	можливостей	пред-
ставників	 того	 або	 іншого	 народа.	 Організація	 мережі	 шкіл	 всіх	
ступенів,	 закладів	 культури,	 газет	 і	 журналів,	 книговидавничої	
справи	мовами	корінних	національностей	—	це	лише	деякі	ключові	
проблеми,	що	їх	належало	тепер	вирішувати	за	офіційної	держав-
ної	підтримки	на	місцях.	КП(б)У	здійснювала	цю	політику	по	двох	
напрямах,	 додержуючись	 лінії	 на	 «українізацію»	 і	 одночасно	 на	
максимальне	сприяння	розвиткові	національних	меншостей.	Прак-
тично	цю	лінію	реалізував,	насамперед,	наркомат	освіти	УСРР.

Незважаючи	на	те,	що	«українізація»	була	неоднозначним	і	до-
волі	 специфічним	 явищем,	 вона	 була	 сприйнята	 представниками	
інтеліґенції.	Зрозуміло,	в	першу	чергу	прокомуністично	налашто-
ваними,	 але	 також	 і	 тими,	 хто	 прагнув	 у	 рамках	 тодішньої	 дер-
жавності	 підтримувати	 національні	 традиції.	 Невипадково	 завдя-
ки	зусиллям	таких	діячів,	як	академік	Михайло	Грушевський	(він	
повернувся	 в	 Україну	 у	 березні	 1924	 року)	 та	 інших,	 історичний	
та	культурний	процеси	в	Україні	почали	розглядатись	як	такі,	що	
розвивалися	поряд	з	 історією	Росіїї,	а	не	як	регіональний	варіант	
останньої.	Панас	Феденко	у	своїй	праці	«Український	рух	у	20-му	
столітті»	 констатує:	 «Політика	 українізації…	 дала	 деякі	 корисні	
наслідки	українській	культурі.	В	народних	школах	України	запа-
нувала	українська	мова.	Українська	Академія	наук,	після	поворо-
ту	 М.	 Грушевського	 в	 Україну	 з	 еміграції	 1924	 р.,	 розвинула	 ши-
року	діяльність.	Протягом	кількох	років	пильної	культурної	праці	
створено	нові	кадри	української	інтеліґенції»16.

Оцінюючі	 цю	 добу,	 Григорій	 Грабович	 зауважує:	 «З	 багатьох	
джерел	видно,	що	в	очах	широкої	публіки	такі	інституції,	як	Укра-
їнська	 Академія	 наук,	 набули	 надзвичайно	 високого	 авторитету.	
Таке	 ставлення	 до	 гуманістики	 могло	 в	 принципі	 стати	 парадиг-
мою	 національного	 відродження	 в	 цілому,	 бо	 ж	 тогочасний	 гума-
нітарний	дискурс,	хоч	 і	перевантажений	авторитарною,	волюнта-
ристською	 риторикою,	 міг	 бути	 (принаймі	 за	 своєю	 зовнішньою	

16	 Феденко П. Український	 рух	 у	 20-му	 столітті.	 Лондон,	 «Наше	 слово»,	
1959,	с.	221).	
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формою)	 дискурсом	 хай	 не	 відкритого,	 а	 все	 ж	 нетоталітарного	
суспільства.	Попри	всі	труднощі	цієї	доби,	ми	бачимо	в	ній	справ-
жнє	громадянське	суспільство	(інша	річ,	в	совєтській	державі	воно	
не	 мало	 жодного	 шансу	 на	 виживання)	 —	 суспільство,	 заснова-
не	 на	 справді	 патріотичному,	 україноцентричному	 консенсусі,	 де	
формальна	 ідеологія	 підпорядкована	 ширшому	 усвідомленню	 на-
ціональних	завдань…»17.	

Не	варто	переоцінювати	наслідки	офіційно	започаткованої	«ук-
ра	їнізації»,	 але	 не	 слід	 водночас	 ігнорувати	 її	 здобутки,	 до	 яких	
можна	 віднести	 розвиток	 мистецтв,	 особливо	 літератури,	 театру,	
музики,	кінематографу,	поширення	писемності	та	освіти	всіх	рівнів,	
утворення	профільних	установ	з	вивчення	гуманітарних,	природни-
чих	та	технічних	наук.	З	кінця	1921	року	на	основі	об’єд	нання	Пра-
вописно-термінологічної	комісії	Української	академії	наук	і	Термі-
нологічної	комісії	Українського	наукового	товариства	в	Києві	почав	
працювати	 Інститут	 української	 наукової	 мови	 (ІУНМ),	 який	 очо-
лив	 академік	 Агатангел	 Кримський.	 У	 1920-х	 роках	 співробітники	
Інституту	підготували	кілька	термінологічних	словників	(з	геології,	
хімії,	математики,	педагогіки	й	психології	та	ін.).	Всього	було	вида-
но	 15	 термінологічних	 із	 різних	 галузей	 науки.	 Важливою	 подією	
стало	видання	2-го	й	3-го	томів	академічного	словника	живої	мови,	
підготовленого	 колективом	 упорядників	 під	 керівництвом	 Сергія	
Єфремова,	Всеволода	Ганцова,	Григорія	Голоскевича,	Миколи	Грін-
ченка,	 Андрія	 Ніковського.	 Крім	 того,	 розгорнули	 роботу	 Комісія	
для	 складання	 словника	 української	 мови,	 Комісія	 для	 складання	
історії	словника	української	мови,	Комісія	етимологічного	словника	
української	мови,	Комісія	нормативної	граматики	української	мови,	
Діалектична	комісія	ВУАН,	Комісія	історії	української	мови.

У	 1925	 році,	 за	 сталінською	 рекомендацією,	 ЦК	 КП(б)У	 очо-
лив	 Лазар	 Каганович,	 який	 з	 притаманним	 йому	 адміністратив-
ним	 тиском	 заходився	 «українізувати»	 партійно-державні	 кадри,	
оскільки	саме	такою	була	лінія	Москви.	Як	зауважував	очевидець	
і	 дослідник	 подій	 Іван	 Майстренко,	 Каганович	 «сам	 вивчив	 укра-
їнську	літературну	мову	і	змушував	це	саме	робити	керівні	кадри	
КП(б)У,	які	були	у	великій	частині	єврейськими	кадрами»18.

17	 Грабович Г.	Совєтизація	української	гуманістики	//	Критика,	1997,	№	1,	
с.	19.

18	 Майстренко І.	Історія	мого	покоління.	Спогади	учасника	революційних	
подій	 в	 Україні.	 Едмонтон,	 Канадський	 Інститут	 Українських	 Студій,	 1985,		
с.	222.
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І	 справді,	 під	 час	 перебування	 Кагановича	 на	 посаді	 генсека	
ЦК	КП(б)У	у	1925–1928	роках	у	справі	«українізації»	було	досяг-
нуто	 помітних	 зрушень.	 У	 листопаді	 1927	 року	 відбувся	 Х	 з’їзд	
КП(б)У.	 У	 доданих	 до	 стенограми	 з’їзду	 матеріалах	 є	 і	 такий:	
«Національна	 політика	 та	 українізація.	 Постановка	 національ-
ного	 питання	 партією	 та	 досягнення	 в	 цій	 галузі».	 Тут,	 зокрема,	
сказано,	що	у	1924	році	тираж	усіх	українських	газет	дорівнював	
90	 тис.,	 а	 у	 1927	 —	 500	 тис.	 примірників19.	 У	 складі	 КП(б)У	 укра-
їнці	становили:	у	1924	році	—	33	%,	у	1925	р.	—	38	%,	у	1926	р.	—	
49	 %20.	 Тут	 варто	 нагадати,	 що	 україномовна	 більшовицька	 преса	
не	 існувала	до	1918	року;	у	1920–1921	роках	на	всю	Україну	було	
7–10	україномовних	газет,	причому	більшість	з	них	мала	полови-
ну	сторінок,	надрукованих	російською	мовою.	У	1929	році	в	УСРР	
виходило	 54	 українські	 газети	 (20	 російських	 і	 11	 мовами	 націо-
нальних	 меншин).	 Українські	 газети	 становили	 65	 %	 загального		
накладу21.

Слово	Кагановича	на	захист	«українізації»	і	навіть	його	спотво-
рена,	 але	 все-таки	 українська	 мова,	 якою	 він	 старався	 виступати	
і	 спілкуватись	 —	 все	 це	 мало	 «знаковий»	 характер.	 Разом	 з	 тим	
ситуація	 не	 була	 аж	 такою	 однолінійною.	 Зрозуміло,	 Каганович	
приїхав	в	УСРР	не	для	того,	щоб	стимулювати	всебічний	розвиток	
української	самосвідомості,	мови,	культури.	Він	насамперед	вико-
нував	 місію	 забезбечення	 підтримки	 Україною	 Сталіна	 в	 його	 бо-
ротьбі	проти	суперників.	І	це	йому	в	цілому	вдалося.	

Не	випадково	гостро	Каганович	відреаґував	на	критику	на	свою	
адресу,	особливо	з	боку	наркома	освіти	УСРР	у	1924–1927	роках,	
послідовного	 адепта	 «українізації»	 та	 колишнього	 «боротьбіс-
та»	 Олександра	 Шумського.	 Офіційна	 трактовка	 конфлікту	 між	
Шумським	 і	 Кагановичем	 була	 такою:	 йшлося	 про	 «шумськизм»,	
який	нібито	вів	до	відокремлення	України	від	СССР,	а	тому	уособ-
лював	 «націонал-ухильництво».	 Поштовхом	 до	 розгортанням	
кампанії	 проти	 «націонал-ухильництва»	 був	 лист	 Сталіна	 від		
26	 квітня	 1926	 рoку	 «Тов.	 Кагановичу	 та	 іншим	 членам	 ПБ	 ЦК	
КП(б)У».	 У	 листі	 вказувалося	 на	 дві	 помилки	 Шумського:	 на	 те,	
що	він	плутає	«українізацію»	апарату	партійних	та	інших	органів		

19	 Х	з’їзд	КП(б)У.	20–29	листопада	1927	р.	Стенограф.	звіт.	Харків,	Партій-
не	видавництво	ЦК	КПБ(б)У,	1928,	с.	526.

20	 Там	само.
21	 Див.:	 Кравченко Б.	 Соціальні	 зміни	 і	 національна	 свідомість	 в	 Україні	

ХХ	ст.,	с.	130.	
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з	 «українізацією»	 пролетаріату,	 а	 також,	 що	 «цілком	 правиль-
но	підкреслюючи	позитивний	характер	нового	руху	на	Україні	за	
українську	культуру	і	громадськість,	Шумський	не	бачить,	однак,	
тіньових	сторін	цього	руху»22.	

Сталінський	 лист	 містив	 ще	 один	 дуже	 важливий	 для	 подаль-
ших	подій	момент:	«Шумський	не	бачить,	що	при	слабкості	корін-
них	комуністичних	кадрів	на	Україні	цей	рух	(тобто	рух	за	україн-
ську	культуру	і	громадськість.	—	Ю. Ш.),	очолюваний	часто-густо	
некомуністичною	інтелігенцією,	може	набрати	місцями	характеру	
боротьби	проти	«Москви»	взагалі,	проти	росіян	взагалі,	проти	ро-
сійської	 культури	 та	 її	 найвищого	 досягнення	 —	 ленінізму.	 Я	 не	
буду	 доводити,	 що	 така	 небезпека	 стає	 все	 більш	 і	 більш	 реаль-
ною	на	Україні.	Я	хотів	би	тільки	сказати,	що	від	таких	дефектів	не	
вільні	навіть	деякі	українські	комуністи»23.

Є	підстави	розглядати	боротьбу	проти	«націонал-ухильництва»	
у	лавах	КП(б)У	не	як	епізод,	а	як	закономірну	фазу	у	діях,	що	їх	
спрямував	Сталін	і	його	прибічники,	які	мали	на	меті	відхід	від	по-
літики	 «коренізації».	 Поступово	 кампанія	 цькування	 переростає	
на	 розгортання	 терору	 проти	 представників	 інтелігенції	 (справа	
«харківського	 філіалу»	 шахтинського	 «заколоту»,	 справи	 «Спіл-
ки	 визволення	 України»,	 —	 «СВУ»,	 арешти	 членів	 керівництва	
Компартії	 Західної	 України,	 які	 підтримали	 Шумського	 тощо).	
З	 1930	 року,	 навесні	 якого	 відбувся	 процес	 «СВУ»	 (вже	 на	 цьому	
процесі	були	обвинувачені	співробітники	ВУАН,	а	також	Інститу-
ту	 української	 наукової	 мови	 —	 ІУНМ,	 комісії	 «Словника	 живої	
мови»),	можна	говорити	про	ще	офіційно	недекларований,	але	ціл-
ком	 зрозумілий	 поворот	 у	 політиці	 «українізації».	 Влада	 починає	
вбачати	у	її	прибічниках	«п’яту	колону».

Проте	усунення	Олександра	Шумського	з	посади	наркома	осві-
ти	(який	de	facto	відав	сферою	культури,	 ідеології	 і	національних	
відносин)	не	призвело	до	повної	русифікації,	оскільки	«україніза-
ція»	підірвала	рівновагу	сил,	що	склалася	на	початку	1920-х	років	
між	 комуністичним	 режимом	 і	 українським	 національним	 рухом:	
«Перехід	 частини	 коммуністів	 на	 національні	 позиції,	 витворен-
ня	 українського	 пролетаріату,	 збільшення	 частки	 міського	 насе-
лення	 та	 активна	 освітня,	 культурна	 і	 наукова	 діяльність	 старої		

22	 Сталін Й. В.	Тов.	Кагановичу	та	іншим	членам	ПБ	ЦК	КП(б)У	//	Твори,	
том	8,	с.	152.

23	 Там	само.
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і	молодої	української	еліти	створювали	серйозну	загрозу	контролю	
Москви	над	УСРР»24.

Важливий	 етап	 мовної	 політики	 пов’язаний	 з	 діяльністю	 нар-
кома	 освіти	 УСРР	 у	 1927–1933	 роках,	 одного	 з	 найвідоміших	 лі-
дерів	 українського	 «націонал-більшовизму»	 Миколи	 Скрипника,	
який	виступав	активним	захисником	української	культури,	вірячи		
у	 можливість	 синтезу	 просякнутих	 інтернаціоналізмом	 комуніс-
тичних	ідей	з	національним	відродженням25.	

Він	 твердо	 обстоює	 власну	 позицію:	 «…Коли	 справа	 йде	 про	
шляхи	 розвитку	 мови	 і	 коли	 говорять,	 зокрема	 тепер,	 на	 тепе-
рішньому	 відтинку	 часу,	 про	 протиставлення	 української	 мови	
російській,	 то	 ми	 на	 це	 відповідаємо	 —	 старі	 спогади	 про	 «мало-
російськеє	наречие	русского	языка»	на	радянський	терен	тягнути	
нічого.	У	нас	немає	сумніву	щодо	самостійності	української	мови»26.

Надзвичайну	 активність	 виявив	 Скрипник	 під	 час	 підготовки	
та	затвердження	українського	правопису.	Новий	правопис	був	за-
тверджений	постановою	Раднаркому	УСРР	від	4	вересня	1928	року	
і	дістав	назву	«скрипниківського».	Він	був	запроваджений	у	прак-
тику	 з	 1	 січня	 1929	 року.	 Авторами	 цього	 правопису	 були	 мовоз-
навці	—	Агатангел	Кримський,	Олекса	Синявський,	Олена	Курило,	
Євген	 Тимченко,	 Григорій	 Голоскевич,	 Всеволод	 Ганцов,	 Степан	
Смаль-Стоцький,	Василь	Сімович,	Володимир	Гнатюк,	Леонід	Бу-
лаховський	та	інші.	Підписав	правопис	до	друку	Микола	Скрипник.

Зокрема,	 за	 нормами	 цього	 правопису,	 утверджувалася	 захід-
ноукраїнська	 традиція	 відтворення	 слів,	 запозичених	 або	 безпо-
середньо	 з	 німецької	 та	 інших	 європейських	 мов,	 або	 за	 посеред-
ництвом	польської	мови,	у	фонетичних	і	граматичних	формах,	що	
відрізнялися	 від	 форм	 відповідних	 слів	 у	 східноукраїнському	 ва-
ріанті	 літературної	 мови,	 де	 їх	 написання	 відтворювалося	 згідно	
з	російською	традицією.	У	словах	іншомовного	походження	(аеро-
плян,	баляда,	плятформа	та	ін.)	було	запроваджено	м’яке	«л»,	а	та-
кож	літера	«ґ».	

24	 Грицак Я. Й.	Нарис	 історії	України:	формування	модерної	української	
нації	ХІХ–ХХ	ст.	К.,	Генеза,	1996,	с.	175.	

25	 Докладніше	 див:	 Кошелівець Іван.	 Микола	 Скрипник.	 Мuenchen,	 Ви-
давництво	«Сучасність»,	1972;	Солдатенко В. Ф.	Незламний.	Життя	і	смерть	
Миколи	Скрипника.	К.,	Пошуково-видавниче	агентство	«Книга	Пам’яті	Укра-
їни»,	2002.

26	 Скрипник М. О.	Нариси	підсумків	українцзації	та	обслуговування	куль-
турних	потреб	нацменшостей	УСРР	з	14.02.1933	р.	—	Харків,	1933.	—	С.	34.
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Діяв	цей	правопис	до	1933	року,	тобто	до	року	загибелі	Скрип-
ника.	Нарком	освіти	УСРР	постійно	викликав	роздратування	цент-
ру	своєю	увагою	до	українців	за	межами	України.	Його	старання-
ми	 вдалося	 на	 території	 Російської	 Федерації	 створити	 близько	
500	українських	шкіл	та	два	технічні	вузи	(хоча	в	цьому	було	чи-
мало	 формалізму	 і,	 безперечно,	 спротиву).	 Гостро	 відреагував	 він	
на	збірник	«Власть	советов	за	10	лет»,	що	вийшов	друком	у	Ленін-
граді	 в	 1927	 р.	 Скрипник	 наполягав	 на	 тому,	 що	 українська	 літе-
ратура	й	мистецтво	мають	не	менші	успіхи,	ніж	російські.	Можна	
було	 б	 наводити	 й	 деякі	 інші	 приклади,	 що	 підтверджують:	 для	
Скрипника	 не	 було	 сумніву	 в	 тому,	 що	 Україна	 повинна	 і	 в	 змозі	
мати	 свою	 власну	 мову,	 літературу,	 мистецтво,	 які	 є	 не	 гірші	 від	
мов,	літератури	й	мистецтва	інших	народів.

Форсовано-примусова	 колективізація,	 придушення	 критич-
ного	 мислення	 серед	 комуністів,	 кристалізація	 владно-каральних	
структур	 на	 тлі	 загострення	 соціально-економічної	 ситуації	 й	 ви-
никнення	голоду	—	все	це	було	ув’язане	сталінським	керівництвом	
з	 черговим	 наступом	 на	 «націоналізм».	 Радикальна	 зміна	 партій-
ної	 лінії	 на	 «коренізацію»	 відбулася	 між	 XVI	 (1930)	 і	 ХVII	 (1934)	
з’їздами	 ВКП(б).	 Протягом	 1930–1934	 років	 в	 усіх	 неросійських	
республіках	було	розгорнуто	чистку	місцевих	комуністів	і	безпар-
тійної	інтеліґенції	,	знищено	значну	частину	кадрів,	які	виховува-
лись	 під	 час	 «коренізації».	 Було	 санкціоновано	 боротьбу	 з	 різного	
роду	«національними	ухилами»	та	проявами	«буржуазного	націо-
налізму«,	 під	 які	 неважко	 було	 підвести	 навіть	 ортодоксальних	
більшовиків,	 які	 сповідували	 відданість	 національним	 традиціям		
і	патріотизм.	

В	 Україні	 тепер	 Сталін	 не	 довіряв	 не	 лише	 окремим	 керівни-
кам	 (скажімо,	 він	 критикував	 Станіслава	 Косіора,	 який	 очолював		
ЦК	 КП(б)У	 з	 1928	 року),	 а	 й	 цілій	 партійній	 організації	 УСРР.		
Це	 засвідчив	 його	 лист	 до	 Кагановича,	 написаний	 11	 серпня	
1932	року.	Майже	70	років	цей	лист	пролежав	в	архіві.	Ніким	(крім	
партійних	 керівників	 ще	 у	 30-ті	 роки)	 не	 був	 згаданий.	 Вперше	
лист	 надрукувала	 московська	 «Независимая	 газета»	 у	 2000	 році.	
Тим	часом	це	—	дуже	важливий	документ.	

Сталін	писав	про	погану	роботу	партійних	і	державних	праців-
ників,	про	незадовільну	роботу	ҐПУ	УСРР	по	боротьбі	із	«контрре-
волюцією».	Однак	унікальним	у	цьому	листі	було	не	те,	що	він	з	не-
довірою	поставився	до	українського	селянства.	Безпрецендентним	
було	те,	що	Сталін	поставив	під	сумнів	лояльність	всієї	партійної	
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організації	України,	в	якій,	за	його	твердженням,	домінували	«пет-
люрівці»	і	аґенти	Пілсудського.	«Як	тільки	справи	погіршаться,	—		
писав	Сталін,	—	ці	елементи	не	забаряться	відкрити	фронт	всере-
дині	(і	ззовні)	партії,	проти	партії».	Понад	те,	лист	містив	конкрет-
ні	вказівки:	«Якщо	не	візьмемось	нині	за	виправлення	становища	
на	Україні,	Україну	можемо	втратити…	Поставити	собі	за	мету	пе-
ретворити	Україну	у	найкоротший	термін	на	справжню	фортецю	
СССР;	на	справжню	зразкову	республіку»27.	

Це	 був	 виразний	 антиукраїнський	 сигнал.	 Таких	 оцінок	 Ста-
лін	 не	 давав	 щодо	 жодного	 з	 тодішніх	 регіонів	 СРСР.	 Зрозуміло,	
евфемізми	 щодо	 «справжньої	 фортеці»	 і	 «зразкової	 республіки»	
мали	перетворитися	на	низку	політичних	і	господарських	заходів.	
Їх	комбінація	мала	на	меті:

1)	вичавити	з	України	максимальну	кількість	хліба	(що	мотиву-
валось	потребами	модернізації	і	необхідністю	годувати	міста);

2)	здійснити	репресивну	«чистку»	всіх	суспільних	сфер	(що	мо-
тивувалось	засиллям	латентних	«українських	націоналістів»	та	ін-
ших	ворогів).

То	 ж	 невипадково	 Україні	 голод	 перетворився	 не	 лише	 на	 ін-
струмент	терору,	а	й	на	інструмент	національної	політики.	Це	ра-
дикально	 відрізняло	 ситуацію	 в	 Україні	 від	 того,	 що	 відбувалося,	
скажімо,	в	Росії	або	Казахстані.	14	грудня	1932	року	Сталін	разом	
з	 Молотовим	 підписав	 постанову	 ЦК	 ВКП(б)	 і	 Раднаркому	 СРСР		
у	зв’язку	з	проведенням	хлібозаготівель.	Цей	документ,	крім	іншо-
го,	вимагав	«правильного	проведення	українізації»	в	Україні	і	за	її	
межами,	 в	 регіонах,	 де	 компактно	 проживали	 українці.	 Документ	
також	містив	категоричну	вимогу	боротися	з	петлюрівськими	й	ін-
шими	«контрреволюційними»	елементами28.

Це	 означало	 не	 тільки	 кінець,	 хоча	 і	 контрольованої,	 але	 все-
таки	 «українізації».	 Це	 була	 вирішальна	 фаза	 приборкування	
«ук	раїнізованої»	 самими	 більшовиками	 України,	 ліквідація	 того	
«націоналістичного»	 потенціалу,	 який	 вже	 ніколи	 не	 повинен	 був	
відродитися.	Ось	чому	сам	голод	і	брехливі	версії	про	його	винуват-
ців	стали	для	сталінського	режиму	бажаним	і	конкретним	приводом	
для	зміни	лінії	в	національному	питанні,	для	могутніх	репресивних	

27	 Сталин	и	Каганович.	Неизданная	переписка.	1931–1936.	М.,	Российская	
политическая	энциклопедия	(РОСПЭН),	2001,	с.	290.

28	 Голод	 1932–1933	 років	 на	 Україні:	 очима	 істориків,	 мовою	 документів.	
К.,	Видавництво	політичної	літератури	України,	1990,	с.	291–294.
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кампаній,	що	згодом	органічно	«вписалися»	в	єжовський	«великий	
терор»	1936–1938	років29.	Все	це	вплинуло	і	на	мовну	політику,	зо-
крема,	призвело	до	«сталінізації»	української	мови.

3. «контрукраїніЗація»  
(1933–1941)

Важливим	 етапом	 у	 мовній	 політиці	 стало	 зняття	 Миколи	
Скрипника	з	посади	наркома	освіти	УСРР.	23	лютого	1933	року	по-
літбюро	ЦК	КП(б)У	ухвалило	рішення	про	призначення	Скрипни-
ка	 головою	 Держплану	 УСРР	 та	 заступником	 голови	 Раднаркому	
УСРР30.	Наркомом	освіти	був	призначений	Володимир	Затонський,	
який	 невдовзі	 став	 членом	 політбюро	 ЦК	 КП(б)У.	 Рішенням	 від		
23	лютого	1933	року	першим	заступником	наркома	освіти	було	при-
значено	Андрія	Хвилю,	відомого	по	боротьбі	з	«націонал-ухильни-
ками»	у	середині	1920-х	років.	

З	 6	 квітня	 почала	 діяти	 очолювана	 ним	 комісія	 для	 перевірки	
стану	на	«мовному	фронті».	24	квітня	1933	року	Хвиля	надіслав	до	
політбюро	 ЦК	 КП(б)У	 доповідну	 записку	 з	 питань	 мовознавства,		
в	 якій	 Скрипника	 було	 звинувачено	 у	 тому,	 що	 він	 «не	 тільки	 не	
вів	боротьбу	проти…	буржуазно-націоналістичної	лінії	у	питаннях	
створення	української	наукової	термінології,	а	й	сприяв	цьому	ви-
кривленню	партійної	лінії	на	фронті	мовознавства».

Згодом	 журнал	 «Більшовик	 України»	 вмістив	 велику	 статтю	
Хвилі	«Викорінити,	знищити	націоналістичне	коріння	на	мовному	
фронті».	 Основним	 її	 пафосом	 стало	 обвинувачення	 в	 нібито	 сві-
домо	насаджуваному	протиставленні	української	мови	російській.	
Ця	відверто	погромна	публікація	містила	такі	висновки:	«1.	На	мов-
ному	фронті	ми	маємо	проведену	націоналістичними	українськими	
елементами	шкідницьку	роботу.

2.	Ця	робота	йшла	по	лінії	відгороджування	української	мови	від	
російської	мови,	відгороджування	термінології,	спрямування	укра-
їнської	термінології	на	буржуазно-націоналістичничні	шляхи.

3.	 В	 Українському	 правописі,	 особливо	 3-й	 розділ,	 це	 відго-
роджування	 української	 мови,	 термінології	 від	 російської	 мови	

29	 Див.:	Шаповал Ю. І. Україна	20–50-х	років:	сторінки	ненаписаної	історії.	
К.,	 Наукова	 думка,	 1993,	 с.	 98–114;	 «Українізація»	 1920–30-х	 років:	 переду-
мови,	здобутки,	уроки.	За	ред.	В.	А.	Смолія.	К.,	Інститут	історії	України	НАН	
України,	2003	та	ін.

30	 ЦДАГОУ,	ф.	1,	оп.	6,	спр.	281,	арк.	191.
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продовжено	 вже	 в	 правописній	 формі	 та	 при	 запозиченні	 чужо-
земних	слів.

4.	Проти	цієї	роботи	Наркомос	України	не	вів	будь-якої	бороть-
би,	а	навпаки,	сприяв	цьому.

5.	Отже,	потрібно.
а)	припинити	негайно	видання	всіх	словників,
б)	переглянути	словники	і	всю	термінологію,
в)	провести	уніфікацію	технічної	термінології	з	тою	терміноло-

гією,	що	є	в	Радянському	Союзі	і	вживана	й	на	Україні,
г)	переглянути	кадри	на	мовному	фронті	і	вигнати	з	цього	фрон-

ту	буржуазно-націоналістичні	елементи,
д)	переглянути	український	правопис,
е)	змінити	настанову	щодо	мовного	оформлення	УРЕ,
ж)	видати	спеціального	документа,	який	би	всі	ці	питання	все-

бічно	 охопив	 і	 забезпечив	 цілковитий	 дальший	 розвиток	 україн-
ської	радянської	культури	на	мовному	фронті	дійсно	більшовиць-
кими	 шляхами,	 так	 як	 цьому	 вчив	 нас	 Ленін,	 як	 цьому	 вчить	 нас	
тов.	Сталін»31.

Наслідком	 цих	 інвектив	 стало	 створення	 спеціальних	 груп,	 що	
мали	 переглядати	 заборонені	 термінологічні	 словники	 і	 заміни-
ти	 «націоналістичні»	 терміни	 «інтернаціональними».	 Результатом	
цих	мовних	ревізій	стала	низка	виданих	у	1934–1935	роках	термі-
нологічних	бюлетенів,	що	визначили	нові	засади	українського	тер-
мінотворення	 на	 весь	 наступний	 радянський	 період.	 Авторитарно	
впроваджена	зміна	низки	інших	норм	Харківського	правопису	за-
грожувала	розвитку	української	літературної	мови	як	незалежно-
го	мовного	утворення32.

Проте	йшлося	не	лише	про	саму	мову,	а	й	про	її	носіїв.	27	черв-
ня	1933	року	у	харківському	будинку	працівників	освіти	відбули-
ся	збори.	З	промовою	«Стан	на	мовному	фронті»	виступив	Хвиля.	
«Протягом	 кількох	 років,	 —	 говорилося,	 зокрема,	 у	 доповіді,	 —		
Інститут	 наукової	 мови	 при	 ВУАН	 провадив	 свою	 корисну	 для	
петлюрівців	 і	 шкідливу	 для	 українських	 робітників	 і	 селян	
контрреволюційну	 роботу.	 А	 наш	 Наркомос	 не	 тільки	 не	 викрив		

31	 Хвиля А.	 Викорінити,	 знищити	 націоналістичне	 коріння	 на	 мовному	
фронті	//	Більшовик	України,	1933,	№	7–8,	с.55.

32	 Докладніше	 див.:	 Українська	 мова	 у	 ХХ	 сторіччі:	 історія	 лінгвоциду.	
Упор.:	 Л.	 Масенко	 та	 ін.	 К.,	 Вид.	 дім	 «Києво-Могилянська	 академія»,	 2005,		
с.	5–12.
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шкідництва,	 а	 навпаки	 —	 потурав	 шкідницьким	 елементам	 при-
криватися	його	виступами	в	питаннях	мовознавства»33.

Скрипник	 зрозумів,	 що	 його	 загнали	 у	 глухий	 кут,	 а	 тому		
7	 липня	 1933	 року,	 коли	 на	 політбюро	 ЦК	 КП(б)У	 почалося	 об-
говорення	 його	 листа,	 пішов	 із	 засідання	 і	 застрелився	 у	 своєму	
робочому	кабінеті.	Це	був	знаковий	акт	у	контексті	згортання	по-
літики	«коренізації»	(а	відтак	«українізації»).	Це,	зокрема,	засвід-
чила	 робота	 об’єднаного	 пленуму	 ЦК	 і	 ЦКК	 КП(б)У,	 що	 відбувся		
18–22	листопада	1933	року.	Цей	пленум	став	не	тільки	апофеозом	
політичної	кампанії	проти	«скрипниківщини»,	а	й	однозначно	кон-
статував	в	резолюції,	що	«в	даний	момент	головна	небезпека	є	міс-
цевий	 український	 націоналізм,	 що	 поєднується	 з	 імперіалістич-
ними	інтервентами»34.

У	 виступі	 на	 пленумі	 Андрій	 Хвиля	 підкреслював:	 «…Коли	 ми	
звертаємо	 увагу	 на	 характеристику	 тих	 основних	 ліній,	 якими	
йшов	 український	 націоналістичний	 ухил	 на	 чолі	 з	 Скрипником,		
в	 питаннях	 української	 культури,	 літератури,	 то	 ми	 повинні	 ска-
зати,	що	націоналістичний	ухил	Скрипника	полягав	в	тому,	що	він:	
ставив	бар’єр	між	російською	та	українською	культурою,	розвиток	
української	мови	він	орієнтував	на	буржуазну	Польщу	та	Чехосло-
ваччину.	В	літературі	він	по	суті	підтримував	націоналістичні	орга-
нізації	 «ВАПЛІТЕ»,	 «Березіль»,	 «Авангард».	 Провадив,	 обґрунто-
вував	примусову	українізацію	національних	меншостей»35.

Об’єктом	атаки	під	час	проведення	кампанії	боротьби	із	«скрип-
никівщиною»	 став	 насамперед	 наркомат	 освіти	 та	 вся	 система	
культури,	 освіти	 та	 науки.	 За	 повідомленням	 Постишева,	 було	
«вичищено»	понад	2000	осіб	«націоналістичних	елементів»	з	систе-
ми	Наркомосу,	понад	300	наукових	та	редакторських	працівників36.

Протягом	 лише	 1933	 р.	 в	 обласних	 управліннях	 народної	 осві-
ти	за	політичними	мотивами	замінено	100	%	керівництва,	у	район-	
них	—	90	%.	Всі	вони	були	піддані	різним	формам	репресій.	Чоти-
ри	тисячі	вчителів	були	увільнені	із	шкіл	України,	як	«класово	во-
рожі	елементи».	Розширювалася	мережа	російських	шкіл	і	класів.	

33	 Стан	на	мовному	фронті.	Доповідь	тов.	Хвилі	//	Комуніст,	1933,	29	червня.	
34	 Підсумки	 і	 найближчі	 завдання	 проведення	 національної	 політики	 на	

Україні.	 Резолюція	 об’єднаного	 Пленуму	 ЦК	 і	 ЦКК	 КП(б)У	 на	 доповідь	 тов.	
С.	В.	Косіора,	ухвалена	22	листопада	1933	р.	//	Червоний	шлях,	1933,	№	8–9,	
с.	267–268.	

35	 ЦДАГОУ,	ф.	1,	оп.	1,	спр.	421,	арк.	49.	
36	 Там	само,	спр.	420,	арк.	141–142.	
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З	29	директорів	педагогічних	вузів	звільнили	18,	роботу	втратили	
також	210	викладачів37.

За	 неповними	 підрахунками,	 лише	 за	 період	 з	 грудня	 1932	 по	
травень	 1937	 р.	 було	 репресовано	 71	 українського	 письменника38. 
Загалом	 під	 час	 сталінських	 беззаконь	 було	 піддано	 репресіям	
близько	500	письменників,	які	жили	і	працювали	на	Україні39.	На-
гадаємо,	що	в	цілому	у	1920-ті	—	50-ті	роки	в	СССР	репресій	за-
знали	2000	літераторів,	близько	1500	з	них	загинули	у	тюрмах	і	та-
борах,	так	і	не	дочекавшись	свободи40.

Справа	не	обмежилася	лише	сферою	освіти.	Як	уже	було	зазна-
чено,	 у	 1933	 р.	 було	 прийнято	 новий	 «Український	 правопис».	 Це	
прийняття	супроводжувалось	пошуками	націоналістів	у	Інституті	
мовознавства	при	ВУАН	(його	створили	в	1930	році	на	базі	 ІУНМ	
та	інших	мовознавчих	установ	ВУАН),	а	висновки	термінологічних	
комісій	 і	 відповідні	 резолюції	 Народного	 комісаріату	 освіти	 УСРР	
у	 1933–1934	 роках	 забороняли	 впроваджувати	 в	 українську	 тер-
мінологію	 будь-які	 нові	 терміни	 поза	 посередництвом	 російської	
мови.	 «Загалом,	 як	 теорія,	 так	 і	 практика,	 що	 виходила	 останнім	
часом	 з	 стін	 ІУНМ	 і	 НДІМ	 (Науково-дослідний	 інститут	 мови.	 —	
Ю. Ш.),	 —	 наголошував	 журнал	 «Мовознавство»	 у	 1934	 році,	 —	
була	 не	 чим	 іншим,	 як	 войовничою	 програмою	 українського	 фа-
шизму	 в	 мовознавстві,	 спрямованою	 на	 те,	 щоб	 спинити	 буйний	
розвиток	української	мови,	втиснути	цей	розвиток	в	рамки	XVIII–
XIX	 століття,	 скерувати	 його	 на	 шлях	 буржуазного	 Заходу,	 віді-
рвати	 від	 культурного	 й	 мовного	 розвитку	 наших	 братніх	 респу-
блік,	зокрема	РСФР»41.

Комісія	 по	 перевірці	 роботи	 на	 «мовному	 фронті»	 ухвалила	
спеціальну	 резолюцію	 в	 питанні	 термінології.	 У	 цьому	 докумен-
ті	було	визначено	«правильні	методологічні	засади	укладання	ро-
сійсько-українських	 словників»,	 які	 полягали	 у	 вимозі	 «у	 жодно-
му	разі	штучно	й	тенденційно	не	обминати	спільних	для	обох	мов	

37	 Див.:	Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм	 і	українська	 інтеліген-
ція.	(20–30-ті	роки).	К.,	Наукова	думка,	1991,	с.	83–85.	

38	 Підрахунок	 здійснено	 за	 виданням:	 З	 порога	 смерті:	 Письменники	
України	—	жертви	сталінських	репресій.	К.,	Український	письменник,	1991.	

39	 Дзюба И.	Пятьдесят	лет	спустя	//	Дружба	народов,	1989,	№	4,	с.	214.	
40	 Они	вернутся	из	небытия	//	Литературная	газета,	1988,	№	52.	
41	 Цит.	 за:	 Українська	 мова	 у	 ХХ	 сторіччі:	 історія	 лінгвоциду.	 Упор.:	

Л.	Масенко	та	ін.,	с.	15.
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елементів	(слів),	зокрема	й	слів	інтернаціонального	походження»42.	
Резолюції	 проголошували,	 що	 відтепер	 дотримання	 «правильних	
методологічних	 засад»	 діяльності	 мовознавчих	 інститутів	 контро-
люватиме	 партійний	 провід,	 під	 керівництвом	 якого	 буде	 пере-
глянуто	 й	 перебудовано	 плани	 науково-дослідної	 роботи	 «на	 базі	
глибокого	 опрацювання	 і	 усвідомлення	 їх	 в	 світлі	 марксистсько-
ленінської	 методології»,	 переглянуто	 склад	 науково-дослідних	 ін-
ститутів,	 курсів	 українізаторів,	 перекладачів,	 літредакторів	 і	 ін-
шого	мовно-літературного	персоналу	видавництв	та	«очищено	його	
від	 націоналістичних	 класово-ворожих	 елементів»,	 посилено	 «по-
літичне	виховання	мовних	робітників»43.

Таке	виховання	продовжилось	і	після	того,	як	у	січні	1938	року	
в	 Україні	 (на	 заміну	 репресованому	 Станіславу	 Косіору)	 з’явився	
новий	лідер	КП(б)У	—	Микита	Хрущов.	З	його	приїздом	політика	
«коренізації»	зійшла	нанівець.	Зокрема,	постановою	політбюро	ЦК	
КП(б)У	 від	 10	 квітня	 1938	 року	 «Про	 реорганізацію	 національних	
шкіл	на	Україні»	утворення	навчальних	закладів,	в	яких	навчання	
провадилось	мовами	національних	меншостей,	кваліфікувалось	як	
«насадження	 особливих	 національних	 шкіл»,	 що	 були	 вогнищами	
«буржуазно-націоналістичного,	антирадянського	впливу	на	дітей»,	
а	 їхнє	 функціонування	 визнавалось	 «недоцільним	 і	 шкідливим».	
Такі	школи	та	інші	навчальні	заклади	ліквідувалися,	а	учні	пере-
водилися	в	школи	з	українською	і	російською	мовами	навчання44.	

Провину	 за	 «шкідництво»	 у	 сфері	 народної	 освіти	 було	 покла-
дено	 насамперед	 на	 колишнього	 наркома	 освіти	 Володимира	 За-
тонського	(у	1933	році	він	змінив	Миколу	Скрипника,	а	заарешту-
ваний	 був	 у	 листопаді	 1937	 року)	 та	 на	 апарат	 наркомату	 освіти	
УССР.	«Ворог	народу	Затонський,	—	зазначав	Хрущов	у	доповіді	
на	 XIV	 з’їзді	 КП(б)У,	 —	 у	 своїх	 свідченнях	 говорить,	 як	 вони	 за-
плутували	 навчальні	 плани…	 Затонський	 говорить,	 що	 переатес-
тація	 вчителів,	 яка	 здійснюється	 за	 рішенням	 уряду,	 проводила-
ся	так,	щоб	чесних	вчителів	скомпрометувати	та	вибити	із	школи	
з	 тим,	 щоб	 залишити	 петлюрівські,	 троцькістсько-бухаринські	 та	
буржуазно-націоналістичні	 шпигунські	 банди»45.	 Згадавши	 про	
колишнього	 голову	 Раднаркому	 УСРР/УССР	 Панаса	 Любченка		

42	 Там	само,	с.	17.
43	 Там	само.
44	 ЦДАГОУ,	ф.	1,	оп.	6,	спр.	463,	арк.	2–4.	
45	 Там	само,	оп.	1,	спр.	548,	арк.	61.
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(він	 покінчив	 життя	 самогубством	 у	 серпні	 1937	 року),	 Хрущов	
стверджував:	 «Любченко	 та	 інша	 сволота	 все	 зробила	 для	 того,	
щоб	вибити	російську	мову	з	українських	шкіл»46.

Масштаби	 антиукраїнського	 терору	 виразно	 засвідчує	 той	
факт,	 що	 уже	 в	 другій	 половині	 1930-х	 років	 молоде	 покоління	
українців	 було	 майже	 цілком	 позбавлене	 навчальної	 літератури		
з	української	мови.	Були	заборонені	й	шкільні	підручники,	зокре-
ма	популярна	«Початкова	граматика	української	мови»	Олени	Ку-
рило,	і	посібники	для	вищої	школи	—	«Нариси	історії	української	
мови»	П.	Бузука,	«Курс	історії	української	мови.	Вступ	і	фонетика»	
Є.	 Тимченка,	 колективний	 «Підвищений	 курс	 української	 мови»	
за	 редакцією	 Л.	 Булаховського,	 «Норми	 української	 літературної	
мови»	О.	Синявського.	Внаслідок	цього	студенти	філологічних	фа-
культетів	залишилися	без	будь-яких	посібників	як	з	історії	україн-
ської	мови,	так	і	з	сучасної	літературної	мови47.

20	квітня	1938	року	було	ухвалено	спільну	постанову	Раднарко-
му	СССР	і	ЦК	КП(б)У	«Про	обов’язкове	вивчення	російської	мови		
в	неросійських	школах	України»48.	Ця	постанова	виникла	у	розви-
ток	рішення	Раднаркому	СССР	і	ЦК	ВКП(б)	«Про	обов’язкове	ви-
вчення	російської	мови	у	школах	національних	республік	 і	облас-
тей».	8	травня	1938	року	політбюро	ЦК	КП(б)У	прийняло	рішення	
«Про	 складання	 нового	 українського	 правопису»49,	 а	 у	 жовтні	
1938	року	розглядається	питання	про	роботу	реорганізованих	на-
ціональних	шкіл.	Було	зазначено,	що	«багато	шкіл	не	забезпечені	
вчителями,	 значно	 гірше	 за	 російські	 та	 українські	 школи	 забез-
печені	 підручниками,	 не	 мають	 методичного	 керівництва	 і	 тому	
працюють	 незадовільно»50.	 У	 квітні	 1940	 року	 спеціальною	 поста-
новою	 реґулювалося	 викладання	 російської	 мови	 у	 національних	
школах	 УССР51.	 Характерно,	 що	 на	 черговому,	 XV	 з’їзді	 КП(б)У		
у	1940	році	ні	у	доповіді	Хрущова,	ні	у	виступах	делегатів	не	зга-
дуватимуться	навіть	самі	терміни	«коренізація»	і	«українізація».	

Після	 розгрому	 мовознавчих	 інституцій,	 що	 плідно	 працювали	
з	1920-х	років,	фізичного	знищення	або	довготривалого	ув’язнення	

46	 Там	само,	арк.	62.
47	 Див.:	 Жовтобрюх М. А.	 Нарис	 історії	 українського	 радянського	 мово-

знавства	(1918–1941).	—	К.,	Наукова	думка,	1991,	с.	216.	
48	 ЦДАГОУ,	оп.	1,	спр.	548,	арк.	77,	93–97.
49	 Там	само,	арк.	117–118.
50	 Там	само,	спр.	467,	арк.	19.	
51	 Там	само,	спр.	578,	арк.	199.
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мовознавців,	заборони	створених	у	ті	роки	лексикографічних,	тер-
мінологічних	 та	 інших	 праць	 як	 «ворожих»	 і	 «націоналістичних»	
партійно-державне	 керівництво	 запровадило	 в	 УСРР/УССР	 ви-
роблену	 у	 Москві	 мовну	 політику.	 Вона,	 хоч	 і	 з	 тимчасовими	 по-
слабленнями,	лишалася	чинною	до	кінця	1980-х	років.	Тоді	ж	було	
усталено	ідеологічну	базу	діяльності	 інституцій,	призначених	для	
відстежування	 і	 спрямовування	 мовних	 процесів.	 Напрям	 мовоз-
навчих	 досліджень	 в	 УССР	 надалі	 мали	 визначати	 такі	 головні	
постулати:	 теза	 про	 «благотворність»	 впливу	 російської	 мови	 на	
українську,	 потребу	 зближення	 двох	 «братніх»	 мов	 і	 «гармоній-
ність»	 українсько-російської	 двомовності;	 теза	 про	 необхідність	
формування	спільного	лексичного	фонду	мов	народів	СССР;	вимо-
га	 широкого	 впровадження	 інтернаціоналізмів.	 При	 цьому	 всі	 три	
постулати	 було	 підпорядковано	 завданню	 уніфікації	 національ-
них	 мов	 за	 російським	 зразком,	 оскільки	 в	 процесах	 формування	
спільного	лексичного	фонду	мов	народів	СССР	і	запозичення	з	ін-
ших	мов	роль	мови-посередника	відводилася	російській52.

Змінилася	 ситуація	 і	 в	 книговидавничій	 справі.	 У	 1930	 році	
українською	 мовою	 було	 видано	 6	 394	 назви,	 у	 1933	 —	 3	 472,		
у	 1937	 —	 2	 566,	 у	 1938	 —	 2	 159,	 у	 1939	 —	 1	 89553.	 Поза	 сумнівом,		
у	 цій	 ситуації	 першорядну	 роль	 відігравала	 політика,	 спрямо-
вана	 на	 підрив	 ролі	 української	 мови	 в	 житті	 суспільства,	 Проте,		
з	іншого	боку,	як	зауважує	Юрій	Шевельов,	це	відбивало	певні	на-
строї	 серед	 україномовної	 частини	 населення:	 люди	 вважали	 не-
практичним	 триматися	 мови,	 комунікативні	 функції	 якої	 дедалі	
вужчали,	соціальний	престиж	якої	невпинно	падав54.

4. війна, мир і мовна війна БеЗ миру  
(1941–1959)

Під	час	2-ї	світової	війни	сталінський	режим	пішов	на	певні	по-
ступки,	санкціонувавши	апелювання	пропаґандистів	до	патріотич-
них	 почуттів	 різних	 народів	 СРСР.	 Це	 мало	 насамперед	 мобіліза-
ційне	 значення.	 У	 листопаді	 1941	 року	 в	 Саратові	 було	 скликано	
перший	мітинґ	представників	українського	народу,	який	прийняв	

52	 Див.:	 Українська	 мова	 у	 ХХ	 сторіччі:	 історія	 лінгвоциду.	 Упор.:	 Л.	 Ма-
сенко	та	ін.,	с.	16.

53	 Див.:	Шевельов Ю. Українська	мова	в	першій	половині	двадцятого	сто-
ліття	(1900–1941).	Стан	і	статус.	Мюнхен,	Сучасність,	1987,	с.	183.

54	 Там	само,	с.	184.
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звернення	 «До	 українського	 народу».	 У	 ньому	 йшлося	 про	 «свя-
щенну	землю	українську»55.	Тут	містився	заклик	до	боротьби	про-
ти	 німецького	 рабства,	 адресований	 до	 «вільнолюбних	 українців,	
нащадків	 славних	 борців	 за	 рідний	 край	 —	 Данила	 Галицького		
і	Сагайдачного,	Богдана	Хмельницького	і	Богуна,	Тараса	Шевчен-
ка	 і	 Івана	 Франка,	 Боженка	 і	 Миколи	 Щорса»56.	 Другий	 (серпень		
1942	 року)	 та	 третій	 (травень	 1943	 року)	 мітинґи	 представників	
українського	народу	посилили	українську	патріотичну	пропаґанду.	

Українська	інтеліґенція	та	партійно-державне	керівництво	ско-
ристалися	 цим,	 підкреслюючи	 історичну	 цілісність	 українського	
народу,	 самобутність	 його	 історії,	 культури,	 мови.	 Українців	 за-
кликали	боротися	проти	нацистів,	відстоюючи	ці	цінності,	зокрема,	
«свою	рідну	культуру,	свою	рідну	мову»57.	

Дозволяючи	цю	риторику,	московські	керівники	насправді	від-
давали	 перевагу	 зовсім	 іншим	 цінностям.	 Мілован	 Джилас,	 тоді	
один	 з	 керівників	 Югославії	 (в	 майбітньому	 —	 всесвітньовідомий	
дисидент	і	критик	комуністичного	режиму),	згадує,	що	Сталін	за-
мість	СССР	завжди	вживав	поняття	«Росія».	У	1945	році,	поверта-
ючись	з	Москви,	де	він	був	у	складі	офіційної	югославської	деле-
ґації,	 Джилас	 заїхав	 до	 Києва.	 Згодом	 він	 записав	 свої	 враження	
від	 зустрічі	 з	 Хрущовим:	 «Ми	 десь	 чули,	 що	 за	 народженням	 він	
не	був	українцем,	а	росіянином.	Хоча	про	це	нічого	не	говорилося,	
сам	 він	 уникав	 згадки	 про	 це,	 оскільки	 було	 незручно,	 що	 навіть	
прем’єр	українського	уряду	—	не	українець!	Це	було	незвично	на-
віть	 для	 нас,	 комуністів,	 які	 могли	 виправдати	 і	 пояснити	 все,	 що	
здатне	 затьмарити	 наш	 ідеальний	 образ,	 що	 серед	 українців,	 на-
ції	такої	самої	численної,	як	французи,	і	в	багатьох	аспектах	куль-
турнішої,	 ніж	 росіяни,	 не	 знайшлося	 жодної	 людини,	 спроможної	
бути	прем’єром	уряду»58.	

Під	час	війни	влада	знов	загострює	увагу	на	питанні	реформу-
вання	 українського	 правопису.	 На	 думку	 дослідників,	 це,	 зокре-
ма,	 було	 пов’язано	 з	 тим,	 що	 нацисти	 мали	 наміри	 замінити	 усі	
алфавіти	 неросійських	 народів	 латинськими.	 Зокрема,	 28	 січня	
1943	року	до	Києва	з	Берліна	надійшла	вказівка	подати	терміново	

55	 Докладніше	див.:	Єкельчик С. Імперія	пам’яті.	Російсько-українські	сто-
сунки	в	радянській	історичній	уяві.	К.,	Критика,	2008,	с.	59.

56	 Там	само.
57	 Цит.	за:	Кравченко Б.	Соціальні	зміни	і	національна	свідомість	в	Україні	

ХХ	ст.,	с.	219.
58	 Джилас М.	Беседы	со	Сталиным.	М.,	Центрполиграф,	2002,	с.	138.
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проєкт	 латинізованої	 української	 абетки.	 Цю	 абетку	 розробля-
ла	 спеціальна	 Правописна	 комісія	 на	 чолі	 з	 відомим	 мовознавцем	
В.	Завітневичем.	Абетка	робилася	за	зразком	чеської59.

Своєрідною	альтернативою	цим	намірам	стало	обговорення	про-
єкту	чергової	версії	українського	правопису	з	основами	граматики,	
що	 відбулося	 26	 квітня	 1943	 року	 в	 Уфі.	 Редактором	 проєкту	 був	
академік	Л.	Булаховський,	який	так	мотивував	проведену	роботу:	

«1)	щоб	правопис	був	простий	і	пристуний	для	народу;
2)	щоб	правопис	відбивав	ті	зміни	у	житті	мови	і	народу,	як	івід-

булися	і	які	видбуваються	зараз…
3)	 щоб	 український	 правопис	 в	 основному	 далеко	 не	 відходив	

від	правопису	російського»60.
До	 речі,	 нову	 версію	 російського	 правопису	 було	 прийнято		

у	 1941	 році,	 але	 ритуальну	 фразу	 про	 чергове	 зближення	 з	 ним	
слід	сприймати	обережно.	Наприклад,	творці	українського	проєк-
ту	правопису	пропонували	відновити	(частково,	але	тим	не	менш)	
«втрачену»	букву	«ґ»,	поверталися	до	традицій	української	фоне-
тики,	 пропонуючи	 писати	 «ї»,	 а	 не	 «і»	 (наприклад,	 героїчний,	 ар-
хаїчний),	писати	в	деяких	словах	«і»,	а	не	«и»	 (народній,	східній),	
писати	«Европа»,	а	не	«Європа»	тощо.	

Не	 всі	 з	 цих	 пропозицій	 були	 зреалізовані,	 а	 сам	 проєкт	 пра-
вопису	 так	 і	 не	 було	 затверджено	 під	 час	 війни.	 У	 листопа-
ді	 1944	 року	 лідер	 комуністів	 і	 одночасно	 голова	 Ради	 Міністрів	
УССР	 Микита	 Хрущов	 в	 одному	 із	 своїх	 виступів	 оголосив	 війну	
українському	 «мовному	 націоналізму»,	 вважаючи	 ворогами	 всіх,	
«хто	не	любить	російської	мови»61.

Проте	своєрідна	«війна»	за	правопис	все-таки	тривала.	Напри-
клад,	міністр	освіти	УССР	Павло	Тичина	до	останньої	хвилини	не	
хотів	підписувати	правопис	без	поновлення	букви	«ґ»,	яка	так	і	не	
повернулася	після	її	«знищення»	в	1933	році.	Лише	після	того,	як	
президент	 АН	 УССР	 О.	 Богомолець	 натякнув	 Тичині,	 що	 стосов-
но	 «ґ»	 є	 казівка	 самого	 Сталіна,	 Тичина	 таки	 підписав	 «вдоскона-
лений»	 український	 правопис,	 що	 набрав	 чинності	 в	 1946	 році62.	
Передмова	 до	 нього	 вказує,	 що	 ставив	 собі	 за	 мету	 «забезпечити	

59	 Див.:	 Гриневич В. А.	 Суспільно-політичні	 настрої	 населення	 України		
в	 роки	 Другої	 світової	 війни	 (1939–1945	 рр.)	 К.,	 Інститут	 політичних	 і	
етнонаціональних	досліджень	НАН	України,	2007,	с.	463.

60	 Цит.	за:	там	само,	с.	464.
61	 Там	само,	с.	465.
62	 Див.:	там	само.
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єдність	 з	 правописами	 братніх	 народів	 Радянського	 Союзу,	 особ-
ливо	—	російського».

Після	смерті	Сталіна	в	березні	1953	року	в	Україні	спостеріга-
ється	посилення	руху	на	захист	української	мови.	Хрущовська	—	
нехай	і	обмежена,	але	все-таки	«лібералізація»	принесла	обнадій-
ливі	 зміни,	 що	 торкнулися	 і	 мовної	 сфери.	 В	 УССР	 збільшується	
кількість	 видань	 українською	 мовою.	 Починають	 виходити	 жур-
нали	 «Прапор»,	 «Мистецтво»,	 «Український	 фізичний	 журнал»,	
«Прикладна	механіка»,	«Фізіологічний	журнал»,	«Український	іс-
торичний	журнал»,	«Радянське	право»,	«Народна	творчість	та	ет-
нографія»,	«Радянське	літературознавтво»,	«Економіка	радянської	
України».	За	оцінкою	Івана	Дзюби,	такого	поповнення,	як	у	другій	
половині	1950-х	років,	«україномовна	періодика	не	знала	з	20-х	рр.	
і	не	знатиме	більше	майже	до	кінця	ХХ	ст.»63.

За	 оцінками	 фахівців,	 дещо	 поліпшився	 стан	 української	 лек-
сикографії	у	1950-х	роках.	Більший	за	обсягом	порівняно	з	«Росій-
сько-українським	словником»	1948	року	фонд	питомої	української	
лексики	 ввійшов	 до	 6-томового	 «Українсько-російського	 словни-
ка»,	який	вийшов	у	Києві	в	1953–1963	роки,	проте	словник	зафік-
сував	 і	 велику	 кількість	 прямих	 запозичень	 і	 кальок	 з	 російської	
мови64.

У	 1956	 році	 в	 журналі	 «Комуніст	 України»	 з’явилася	 стат-
тя,	 автор	 якої	 наполягав	 на	 розширенні	 прав	 української	 мови,	 її	
впровадження	 у	 всі	 сфери	 «державної,	 партійної	 та	 економічної	
структури	 республіки»65.	 Понад	 те,	 саме	 під	 час	 «відлиги»	 було	
зафіксовано	 найвищу	 вимогу	 щодо	 статусу	 української	 мови.		
10–15	лютого	1963	року	в	Києві	відбулася	Всеукраїнська	наукова	
конференція	 з	 питань	 української	 мови,	 за	 участі	 багатьох	 пред-
ставників	української	інтеліґенції.	Саме	цей	форум	висунув	вимо-
гу	 надати	 українській	 мові	 статусу	 державної.	 Проте	 влада	 на	 це	
не	пішла.

Ще	 у	 хрущовську	 добу	 партійні	 ідеологи,	 підкреслюючи	 необ-
хідність	«розквіту»	націй,	водночас	обстоювали	тезу	про	їхнє	злит-
тя	 у	 єдину	 національність.	 Новою	 історичною	 спільнотою	 буде	

63	 Дзюба І. М.	 Україна	 у	 пошуках	 нової	 ідентичності.	 Статті,	 виступи,	
інтерв’ю,	памфлети.	К.,	Україна,	2006,	с.	268.

64	 Див.:	 Українська	 мова	 у	 ХХ	 сторіччі:	 історія	 лінгвоциду.	 Упор.:	 Л.	 Ма-
сенко	та	ін.,	с.	18.

65	 Ємельяненко Г. Ленінські	принципи	національної	політики	КПРС	//	Ко-
муніст	України,	1956,	№	8,	с.	59.
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оголошено	 «радянський	 народ».	 Крім	 іншого,	 це	 сприяло	 камуф-
люванню	того,	що	реальну	владу	в	СРСР	було	сконцентровано	на-
самперед	російським	керівництвом.		

5. мовне Питання  
до Початку «ПереБудови»  

(1960-ті роки — 1985)

Реальне	 становище	 мов	 не	 надто	 узгоджувалося	 з	 декларова-
ним	 плюралізмом	 і	 «розквітом»	 націй.	 Реформа	 освіти,	 проведена	
у	 1958	 році,	 ввела	 в	 законодавство	 положення	 про	 вільний	 вибір	
мови	навчання	 і	вільний	вибір	вивчення	другої	мови	у	російських	
школах,	що	закріпило	панівне	становище	російської	мови	в	систе-
мі	 шкільної	 освіти.	 1960	 року	 виходить	 іще	 одне	 видання	 «Укра-
їнського	 правопису».	 Спричинене	 воно	 тим,	 що	 в	 1956	 році	 вида-
но	«Правила	русской	орфографии	и	пунктуации».	Знов	належало	
зближувати	мови	російську	та	українську.

У	 цей	 же	 час	 з	 московського	 центру	 надходить	 вказівка	 про		
поширення	 нової	 тези,	 згідно	 з	 якою	 функції	 російської	 мови		
в	СССР	уже	не	обмежується	роллю	засобу	міжнаціонального	спіл-
кування	 —	 вона	 проголошується	 другою	 рідною	 мовою	 неросій-
ських	народів	СССР.	Спершу	ця	теза	поширюється	в	лінґвістичній	
літературі	й	публіцистиці,	а	в	1961	році	її	канонізує	Микита	Хру-
щов,	увівши	в	текст	своєї	доповіді	на	XXII	з’їзді	КПСС.

На	 початку	 1960-х	 років	 у	 системі	 Академії	 наук	 СССР	 було	
створено	 Наукову	 раду	 з	 проблеми	 «Закономірності	 розвитку	 на-
ціональних	 мов	 у	 зв’язку	 з	 розвитком	 соціалістичних	 націй».	
Своїм	 головним	 завданням	 Наукова	 рада	 проголошувала	 коор-
динацію	соціолінгвістичних	досліджень	в	СССР.	Однак	наукове	ви-
вчення	 різних	 аспектів	 відносин	 мови	 й	 суспільства	 стосувалося	
лише	російської	мови.	У	1960-х	роках	в	російському	мовознавстві	
з’явилася	низка	праць,	присвячених	дослідженню	змін,	що	відбу-
лися	в	російській	мові	після	1917	року,	вивченню	некодифікованих	
форм	 мовлення	 —	 жарґонів,	 арґо,	 просторіччя.	 На	 базі	 масового	
соціолінґвістичного	опитування	у	1968	році	була	створена	чотири-
томна	праця	«Русский	язык	и	советское	общество»,	яку	вважають	
основоположною	 для	 виникнення	 Московської	 школи	 функціо-
нальної	 соціолінґвістики.	 Натомість	 у	 національних	 республіках,	
зокрема	 в	 УССР,	 опрацювання	 соціолінґвістичної	 проблемати-
ки	 було	 підпорядковано	 політичним	 цілям	 подальшого	 зміцнення	
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позицій	 російської	 мови	 і	 звуження	 функцій	 місцевих	 національ-
них	мов66.

Відповідну	 спрямованість	 завдань	 Наукової	 ради	 «Закономір-
ності	 розвитку	 національних	 мов	 у	 зв’язку	 з	 розвитком	 соціаліс-
тичних	 націй»	 виразно	 ілюструвала	 її	 програма,	 опублікована		
в	 передовій	 статті	 першого	 числа	 журналу	 «Вопросы	 языко	зна-
ния»	 за	 1962	 рік.	 Як	 засвідчував	 текст	 програми,	 головне	 завдан-
ня	 ради	 полягало	 у	 створенні	 теоретичної	 бази	 для	 форсованої	
русифікації	 ряду	 республік.	 Після	 загальної	 фрази	 про	 «повне	
рівноправ’я	всіх	народів	і	мов	в	СССР»	у	програмі	далі	доводилося,	
що	насправді	«рівноправ’я»	не	для	всіх	рівне.	Існують	мови	більш	
рівноправні	 й	 менш	 рівноправні,	 оскільки	 «сфера	 їх	 подальшого	
функціонування	далеко	не	однакова».	На	цій	підставі	мови	народів	
СССР	 розподілялись	 на	 перспективні	 й	 неперспективні.	 До	 пер-
ших	 було	 зараховано,	 крім,	 звичайно,	 «великої	 російської	 мови»,	
вірменську,	 грузинську,	 латиську,	 литовську	 і	 естонську	 мови.	
Решта	 мов	 потрапляли	 в	 розряд	 неперспективних.	 Таким	 чином,	
українська	 й	 білоруська	 мови,	 а	 також	 азербайджанська	 і	 мови	
республік	Середньої	Азії	були	виключені	з	групи	перспективних,	
а	 низка	 наступних	 пунктів	 програми,	 зокрема	 перелік	 її	 завдань,	
свідчив,	що	для	«близькоспоріднених	мов»	сплановано	завершаль-
ний	етап	влиття	у	«велику	російську»	мову67.

Це	 стало	 найбільш	 помітно	 із	 середини	 1960-х	 років,	 особливо	
після	зміщення	Микити	Хрущова.	Українцям	та	білорусам	відвели	
аванґардну	роль	у	процесах	поглинання,	що	називалося	зближен-
ням,	 а	 також	 в	 утворенні	 «радянського	 народу»,	 себто	 цілковитої	
русифікації.

Саме	 тоді	 великий	 суспільний	 резонанс	 мали	 виступи	 пись-
менника	 Бориса	 Антоненка-Давидовича	 з	 різкою	 критикою	 мов-
ної	політики	1930–1940-х	років.	Зокрема,	у	статті	«Літера,	за	якою	
тужать»,	 опублікованій	 в	 «Літературній	 Україні»	 4	 листопада	
1969	 року,	 Антоненко-Давидович	 висунув	 пропозицію	 повернути	
до	української	абетки	вилучену	з	неї	у	1933	році	літеру	ґ.	

У	 середині	 1960-х	 років	 з’явився	 памфлет	 «Інтернаціоналізм	
чи	русифікація?»,	який	написав	літературний	критик	Іван	Дзюба.	
Він	 заходився	 переконувати	 партійно-державних	 владоможців,	

66	 Див.:	 Українська	 мова	 у	 ХХ	 сторіччі:	 історія	 лінгвоциду.	 Упор.:	 Л.	 Ма-
сенко	та	ін.,	с.	20.

67	 Див.:	Там	само,	с.	20–21.
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що	 «сьогодні	 українець,	 відданий	 справі	 комуністичного	 будівни-
цтва,	 має	 всі	 підстави	 бути	 неспокійним	 за	 долю	 своєї	 національ-
ності,	 а	 раз	 так	 —	 ніхто	 в	 світі	 не	 в	 силі	 заборонити	 йому	 про	 це	
говорити»68.	Дзюба	апелював	до	частини	російського	і	русифікова-
ного	 населення	 в	 Україні,	 насамперед	 з	 числа	 інтеліґенції,	 яка	 не	
бачила	 справжнього	 стану	 справ	 у	 національній	 сфері	 в	 Україні		
й	 слугувала	 режимові	 у	 здійсненні	 русифікаторської	 політики.	
(Недаремно	у	праці	багато	уваги	приділено	аналізу	тези	«Кто	этим	
украинцам	запрещает	говорить	по-украински?!»).

Працю	 Дзюби	 читали	 у	 найвищих	 інстанціях.	 Наприклад,	 мо-
лодший	 син	 Петра	 Шелеста	 (очолював	 ЦК	 Компартії	 України	
у	1963–1972	роках,	період,	який	згодом	назвуть	«доба	контрольо-
ваного	 автономізму»)	 Віталій	 згадував:	 «Цікава	 ситуація	 з	 кни-
гою	 Івана	 Дзюби	 “Інтернаціоналізм	 чи	 русифікація?”.	 Вона	 була	
у	батька	майже	настільною.	Він	її	читав,	плювався,	говорив,	що	так	
неможна,	я	відповідав,	що	є	факти,	їх	треба	осмислити.	Його	пози-
ція	 щодо	 Дзюби	 у	 наших	 розмовах	 багаторазово	 прокручувалась	
і	поступово	формувалась»69.	

Зрозуміло,	 працю	 Дзюби	 прочитав	 не	 лише	 Петро	 Шелест,	 її	
скорочений	 варіант	 було	 розіслано	 у	 обкоми	 партії	 для	 ознайом-
лення.	 «Інтернаціоналізм…»	 прочитали	 у	 найвищих	 керівних	 ін-
станціях	 у	 Москві.	 Її	 читала	 російськомовна	 інтеліґенція	 та	 учас-
ники	руху	боротьби	за	права	людини	в	СССР.	Нарешті,	в	Україні	
праця	пішла	«в	народ»,	її	передруковували,	розповсюджували,	пе-
редавали	з	рук	в	руки,	вона	була	популярна,	зокрема,	серед	сту-
дентства.	Повною	мірою	це	з’ясувалось,	коли	на	початку	1972	року	
розпочалися	арешти	в	Україні,	що	супроводжувалися	неодмінним	
вилученням	Дзюбиної	праці.	

Дзюба	 добре	 вдокументував	 свою	 працю,	 звертаючи,	 зокре-
ма,	 увагу	 на	 те,	 що	 у	 1963	 році	 в	 СССР	 друк	 російською	 мовою	
ста	новив	 75	 %	 назв	 і	 81,4	 %	 тиражу,	 а	 мовами	 всіх	 неросійських	
народів	 —	 лише	 25	 %	 і	 18,6	 %	 тиражу70.	 «Маємо,	 —	 доводилося		
у	 праці,	 —	 вимушену,	 під	 тиском	 обставин	 і	 дією	 серйозних	

68	 Дзюба І.	 Інтернаціоналізм	 чи	 русифікація?	 К.,	 Видавничий	 дім	 «КМ	
Academia»,	1998,	с.	26.

69	 Цит.	 за:	 Петро Шелест. «Справжній	 суд	 історії	 ще	 попереду…»	 Спо-
гади,	щоденники,	документи,	матеріали.	К.,	Генеза,	2003,	с.	748.

70	 Дзюба І.	 Інтернаціоналізм	 чи	 русифікація?	 К.,	 Видавничий	 дім	 «КМ	
Academia»,	2005,	с.	141.	
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причин	 відмову	 частини	 українців	 від	 своєї	 мови	 і	 всі	 пов’язані		
з	цим	ненормальні	наслідки	для	суспільства»71.	

У	період	перебування	на	посаді	першого	секретаря	ЦК	КПУ	Пе-
тра	 Шелеста	 влада	 балансувала	 між	 деклараціями	 про	 повагу	 до	
національної	культури,	мови	і	каноном	«пролетарського	інтернаціо-
налізму».	 Часом	 це	 породжувало	 несподівані	 ситуації.	 Так,	 перед	
масовими	арештами	українських	інакодумців	восени	1965	році	ве-
ликого	розголосу	набув	 інструктивний	лист	міністра	освіти	УССР	
В.	 Даденкова	 про	 переведення	 викладання	 у	 вузах	 на	 українську	
мову.	На	думку	Івана	Дзюби,	це	було	політичне	рішення,	що	мало	
заспокоїти	 українську	 інтеліґенцію	 щодо	 справжніх	 намірів	 вла-
ди72.	Проте	вже	за	тиждень	«на	вимогу	трудящих»,	які	звернулись	
особисто	до	Леоніда	Брежнєва,	дивний	експеримент	припинили.

Новий	 етап	 наступу	 на	 українську	 мову	 розпочався	 з	 прихо-
дом	 до	 влади	 у	 травні	 1972	 року	 Володимира	 Щербицького,	 який	
ціною	 вдалих	 інтриг	 сприяв	 зміщенню	 з	 посади	 Петра	 Шелеста.	
Симптоматично,	що	у	своїх	численних	статтях,	книгах	 і	виступах	
Щербицький	завжди	уникав	вживати	вислів	«український	народ»,	
використовуючи	евфемізм	«народ	України».	Та	й	українську	мову	
підкреслено	 іґнорував,	 що	 (оскільки	 для	 місцевої	 номенклатури	
був	 приклад	 за	 номером	 1)	 вкрай	 неґативно	 впливало	 не	 тільки	
на	мовну	ситуацію,	а	й	на	національну	політику	в	УССР	в	цілому.		
В	 одному	 з	 виступів	 Щербицький	 стверджував:	 «Сьогодні	 в	 про-
цесі	культурного	будівництва,	як	ніколи,	підвищується	роль	і	зна-
чення	російської	мови,	яка	по	праву	є	другою	рідною	мовою	у	нас	
в	республіці	і	яка	стала	загальновизнаним	засобом	взаємного	спіл-
кування	всіх	націй	і	народностей	СССР»73.

У	 червні	 1978	 року	 ЦК	 КПСС	 прийняв	 постанову	 «Про	 по-
дальше	 вдосконалення	 вивчення	 і	 викладання	 російської	 мови	
в	 союзних	 республіках».	 Вона	 стала	 плацдармом	 у	 наступі	 на	 на-
ціональну	 школу.	 Його	 посилила	 Всесоюзна	 науково-практична	
конференція	на	тему	«Російська	мова	—	мова	дружби	і	співробіт-
ництва	 народів	 СССР»	 (Ташкент,	 22–24	 травня	 1979	 року).	 Реко-
мендації	конференції	були	обов’язковими	для	виконання	в	систе-
мі	 народної	 освіти	 і	 культури.	 Згідно	 з	 ними,	 запроваджувалося	

71	 Там	само,	с.	173.
72	 Дзюба І. М.	 Україна	 у	 пошуках	 нової	 ідентичності.	 Статті,	 виступи,	 ін-

терв’ю,	памфлети,	с.	285.
73	 Щербицкий В. Воспитывать	 сознательных,	 активних	 строителей	 ком-

мунизма.	М.,	Политиздат,	1974,	с.	118.
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тотальне,	 розпочинаючи	 з	 дошкільних	 закладів,	 вивчення	 росій-
ської	мови.	Викладачам,	які	переходили	на	російську,	підвищува-
ли	 заробітну	 плату.	 Їх	 заохочували,	 пропаґували,	 нагороджували	
як	вчителів-новаторів.	За	два	десятиріччя	після	початку	хрущов-
ської	реформи	кількість	україномовних	шкіл	в	УССР	зменшилась.	
А	у	Кримській	області	й	в	Донецьку	не	залишилося	жодної	укра-
їномовної	школи.

Щербицький	та	його	оточення	неухильно	виконували	рекомен-
дації	центру.	Кількість	книжок,	що	видавалися	наприкінці	1970-х	
років	 українською	 мовою,	 впала	 до	 рівня	 середини	 1920-х	 років,	
тобто	 до	 рівня	 переддня	 «українізації»,	 а	 співвідношення	 росій-
ських	і	українських	книжок,	виданих	в	УССР,	становило	3:174.	Пе-
реважна	 більшість	 газет	 і	 книг,	 які	 читали	 в	 Україні,	 надходила		
з	 Росії.	 Серед	 книг,	 що	 друкувалися	 в	 УССР,	 більшість	 була	 ро-
сійськомовною.	 Перевага	 національної	 мови	 була	 безсумнівною		
в	газетній	справі	(за	кількістю	назв),	проте	більшість	періодичних	
видань	 українською	 мовою	 становили	 малотиражні	 районки.	 За 
кількістю	примірників	щоденні	російськомовні	газети	мали	велику	
перевагу.

Розширювався	 випуск	 якісної	 навчальної	 літератури	 росій-
ською	 мовою.	 Розгорталася	 перепідготовка	 викладачів	 для	 всіх	
форм	і	типів	навчальних	закладів,	спроможних	провадити	заняття	
російською	мовою.	У	середині	1980-х	років	у	класах	з	українською	
мовою	навчання	перебувала	тільки	п’ята	частина	київських	учнів.	
У	 педагогічних	 училищах	 столиці	 до	 70	 %	 лекцій	 читалося	 росій-
ською	 мовою.	 У	 Київському	 університеті	 імені	 Тараса	 Шевченка	
національною	 мовою	 викладалося	 менше	 третини	 природничих		
і	менше	половини	суспільних	та	гуманітарних	дисциплін.

Отже,	 мовна	 політика,	 що	 провадилась	 в	 УССР	 у	 1970–1980-х	
роках,	була	спрямована	не	тільки	на	обмеження	сфер	використан-
ня	української	мови,	а	й	на	руйнацію	її	основ	—	лексичних,	фра-
зеологічних,	 граматичних.	 Далекосяжною	 метою	 такої	 політики	
було	зведення	української	мови	до	стану	говірки	російської	мови.	
Юрій	 Шевельов	 до	 ознак,	 що	 позбавляли	 українську	 літератур-
ну	 мову	 самостійності,	 відносив	 такі,	 як	 «широка	 відкритість	 для	
російських	 вкраплень	 і	 структур;	 накинення	 російської	 шка-
ли	 со	ціальних	 вартостей	 у	 мові;	 закритість	 до	 позик	 поза	 тими,	

74	 Див.:	Грицак Я. Й.	Нарис	історії	України:	формування	модерної	україн-
ської	нації	ХІХ–ХХ	ст.,	с.	290–291.	
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що	 йдуть	 з	 або	 через	 російську	 мову;	 недорозвиненість	 технічної		
й	наукової	термінології;	відсутність	міського	сленгу;	явище	суржи-
ка	й	суржикізації»75.

6. інструменталіЗація мовного Питання  
на останньому етаПі існування усср  

та мовна Політика неЗалежної україни  
(1985–1991)

Уже	у	1986	році	починає	розгортатись	дискусія	про	стан	укра-
їнської	 мови.	 При	 цьому	 у	 різних	 реґіонах	 УССР	 шанувальники	
мови	 починають	 оформлюватись	 організаційно.	 Виникають	 різно-
го	 роду	 громадські	 структури,	 а	 з-поміж	 них	 Товариство	 «Рідна	
мова»	 у	 Львові,	 Товариство	 української	 мови	 імені	 Дмитра	 Явор-
ницького	у	Дніпропетровську,	Товариство	«Рідне	слово»	у	Полтаві,	
осередки	в	Одесі,	Рівному,	Чернігові,	Харкові,	клуб	шанувальників	
української	мови	при	Спілці	письменників	України	та	інші.	З	кінця	
1980-х	років	проблема	української	мови	поступово	починає	вклю-
чатись	у	політичний	дискурс.	

11	 лютого	 1989	 року	 у	 Києві	 відбулася	 установча	 конференція	
Товариства	 української	 мови	 імені	 Тараса	 Шевченка.	 На	 її	 від-
критті	 виступив	 Олесь	 Гончар.	 Він	 оцінив	 стан	 української	 мови	
як	 «мовний	 Чорнобиль»76.	 У	 наступних	 виступах	 на	 конференції	
лунала	критика	політики	денаціоналізації,	внаслідок	якої	україн-
ська	 мова	 втратила	 державну,	 об’єднувальну	 та	 суспільну	 функ-
ції,	висувались	вимоги	конституційного	захисту	української	мови,	
надання	їй	статусу	державної77.

Болісно	 реагуючи	 на	 занедбаний	 стан	 української	 мови,	 Гон-
чар,	 за	 точним	 спостереженням	 Олі	 Гнатюк,	 водночас	 зайнявся	
своєрідною	та	свідомою	віктимізацією:	Україна	постала	у	ролі	не-
винної	 жертви	 ворожої	 змови	 та	 злої	 долі78.	 Приблизно	 у	 такому	
самому	ключі	діяв	ще	один	відомий	письменник,	Юрій	Мушкетик.	

75	 Цит.	 за:	 Українська	 мова	 у	 ХХ	 сторіччі:	 історія	 лінгвоциду.	 Упор.:	
Л.	Ма	сенко	та	ін.,	с.	23.

76	 Цит.	за:	Бойко О.	Україна	в	1985–1991	рр.	Основні	тенденції	суспільного	
розвитку.	К.,	Інститут	політичних	і	етнонаціональних	досліджень	НАН	Укра-
їни,	2002,	с.	59.

77	 Див.:	там	само.
78	 Див.:	Гнатюк О.	Прощання	з	імперією.	Українські	дискусії	про	ідентич-

ність.	Авторизований	переклад	з	польської.	К.,	Критика,	2005,	с.	147.
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На	думку	Гнатюк	 (з	якою	можна	погодитись),	у,	сказати	б,	вікти-
мізації,	 доповненій	 нікому	 конкретно	 не	 адресованими	 звинува-
ченнями,	крилася	причина	знецінення	дискурсу	цього	типу,	адже	
обидва	 письменники	 не	 готові	 були	 прийняти	 виклик	 дійсності	 —	
усвідомити,	 що	 і	 русифікація,	 і	 репресії,	 і	 нищення	 національної	
пам’яті	відбувалися	за	активної	участі	самих	українців.	Згадані	ві-
домі	літератори	не	готові	були	також	оцінити	українську	трагедію	
в	ширшому	контексті79.	У	такій	тональності	висловлювалася	біль-
шість	письменників	і	діячів	культури,	які	займали	ключові	посади	
у	творчих	спілках.	

У	1988	році	розгорнулася	широка	дискусія	з	приводу	небхіднос-
ті	надання	українській	мові	статусу	державної,	а	згадане	Товари-
ство	української	мови	запропонувало	зробити	цю	мову	офіційною.	
10	 червня	 1989	 року	 відбулася	 наукова	 конференція	 «Розвиток	
національних	мов	 і	питання	двомовності»,	на	якій	точилися	гострі	
дискусії	навколо	мовного	питання	в	Україні.

1	липня	1989	року	в	Києві	відбулась	установча	конференція	На-
родного	Руху	України	(НРУ)	за	перебудову,	а	8–10	вересня	того	са-
мого	року	—	установчий	з’їзд	НРУ.	Ці	події	надали	нового	імпуль-
су	 у	 дискусіях	 навколо	 мовної	 проблеми.	 Одначе	 вже	 в	 рішеннях	
згаданого	 установчого	 з’їзду	 НРУ	 можна	 було	 помітити,	 що	 тен-
денція	 до	 одновимірного	 трактування	 мови	 поступається	 реаліс-
тичному	розумінню	того,	що	мовна	однорідність	не	є	найважливі-
шою	умовою	для	цілісної	національної	ідентичності.	Програма	НРУ	
вимагала	 вести	 боротьбу	 проти	 політики	 денаціоналізації,	 спри-
яти	 духовному	 відродженню	 української	 нації,	 але	 водночас	 —		
сприяти	 всебічному	 розвиткові	 мов	 і	 культур	 національних	 мен-
шостей	і	етнічних	груп,	що	проживають	на	території	УССР80.

23	 вересня	 1989	 року	 працював	 об’єднаний	 пленум	 правлінь	
Спілки	письменників	України	і	Товариства	української	мови	з	по-
рядком	денним	«Українська	мова:	реальність	і	перспективи».	Робо-
та	цього	форуму	не	лише	ще	раз	засвідчила	наростання	дискусій	
про	 статус	 і	 становище	 української	 мови,	 а	 й	 передувала	 важли-
вій	 політичній	 події.	 28	 вересня	 1989	 року	 пленум	 ЦК	 Компартії	
України	увільнив	від	обов’язків	першого	секретаря	і	члена	політ-
бюро	 ЦК	 КПУ	 Володимира	 Щербицького.	 Рівно	 за	 місяць,	 тобто		

79	 Див.:	там	само,	с.	148.
80	 Див.:	Програма	Народного	Руху	за	перебудову	//	Літературна	Україна,	

1989,	28	вересня.
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28	жовтня,	Верховна	Рада	УССР	прийняла	закон	УССР	«Про	мови	
в	Українській	РСР».	У	цьому	документі	підкреслювалося,	що	УССР	
«забезпечує	українській	мові	статус	державної	з	метою	сприяння	
всебічному	розвиткові	духовних	творчих	сил	українського	народу,	
ґарантування	 його	 суверенної	 національної	 майбутності»81.	 Разом		
з	тим	закон	підтверджував	статус	російської	мови	«як	мови	міжна-
ціонального	спілкування	народів	Союзу	РСР»82.

Невдовзі	 СССР	 потерпить	 крах,	 замість	 УССР	 постане	 само-
стійна	 Україна,	 яка	 візьме	 у	 майбутнє	 не	 лише	 плани	 і	 сподіван-
ня	 на	 реальні	 (а	 не	 лише	 декларовані)	 зміни	 статусу	 української	
мови,	а	й	успадкує	тягар	втрат,	перешкод,	недоліків,	детермінова-
них	 її	 довготривалим	 нерівноправним	 становищем	 у	 русифікова-
ному	культурному	просторі.

81	 Цит.	 за:	 Національні	 відносини	 в	 Україні	 у	 ХХ	 ст.	 Збірник	 документів		
і	матеріалів.	К.,	Наукова	думка,	1994,	с.	445.

82	 Там	само.



винниченко  
    (без брому)

У березні 1951 року, у маленькому містечку Мужен на Пів-
дні франції, відійшов у вічність Володимир Винниченко. Відій-
шов тихо. І згадок про це майже не було. У Мужені його могила. 
І могила його дружини Розалії Яківни. Мало хто знав і звертав 
увагу на цих еміґрантів з якоїсь України. Не дуже знають про 
них тут і нині. 

А колись ім’я Винниченка знали. І не лише в Україні. Його 
романи і п’єси перекладалися іноземними мовами. У 1920-х ро-
ках німці навіть екранізували його п’єсу «Чорна Пантера і Білий 
Ведмідь»… Навіть у підкомуністичній Україні, вже після остаточ-
ного від’їзду Винниченка за кордон, його книжки друкували, 
продавали і — що головне — купували і читали…

Володимир	 Винниченко	 народився	 у	 1880	 році.	 У	 20	 років	 став	
членом	Революційної	української	партії	 (РУП).	У	1902-му,	навча-
ючись	у	Київському	університеті,	дебютував	як	літератор	повістю	
«Сила	 і	 краса»,	 здобув	 надзвичайну	 популярність.	 Після	 Лютне-
вої	 революції	 1917-го	 був	 першим	 Головою	 першого	 національно-
го	уряду	України	у	XX	столітті	—	Ґенерального	секретаріату.	Був	
автором	 трьох	 універсалів	 Української	 Центральної	 Ради.	 З	 лис-
топада	 1918-го	 до	 лютого	 1919-го	 очолював	 Директорію	 УНР,	 що	
відіграла	 ключову	 роль	 у	 поваленні	 гетьмана	 Скоропадського.		
У	 1919-му	 еміґрує,	 займається	 літературною	 та	 публіцистичною	
діяльністю.	 Написав	 понад	 100	 оповідань,	 п’єс,	 сценаріїв,	 статей		
і	 памфлетів,	 історико-політичний	 трактат	 «Відродження	 нації»,	
двотомну	етико-філософську	працю	«Конкордизм»,	14	романів.

«Пройдено	 більшу	 частину	 путі	 життя.	 Пройдено.	 Вже	 не	 хвилю-
ють	ті	молоді	радісті,	що	в	двадцять	літ.	Так	мусить	бути.	Кохання?	Всі	
тайни	 його	 розчинились	 переді	 мною,	 я	 пройшов	 через	 усі	 таємні	 за-
кутки	його,	сотні	жіночих	рук	обіймали	мене	 і	сотні	уст	говорили	про	
те	саме…	Слава?	Я	пройшов	ступені	 її	в	різних	напрямках,	я	вийшов	
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на	 саму	 гору	 її.	 І	 нема	 ні	 гордости,	 ні	 насолоди,	 ні	
піднесення,	 ні	 навіть	 простого	 обивательського	
вдоволення.	 Учти,	 оплески,	 овації	 чомусь	 не	 дохо-
дять	 до	 серця	 душі	 моєї,	 наче	 ватою	 обкутаний	 я.	
Моя	мудра,	з	скептичною	посмішкою	логіка	обкла-
ла	мене	ватою…	Я	почуваю,	що	тільки,	що	повинен	
стояти	 на	 цій	 горі,	 бо	 так	 треба	 для	 добра	 чогось	
більшого	за	мене.	Мені	трудно	й	нудно	стояти	там,	
мені	смішно	дивитися	на	заздрісні	погляди	тих,	що	
стоять	 нижче,	 мені	 жаль	 тих,	 що	 кидають	 у	 мене	
камінням	за	те,	що	я	стою	на	горі.	Я	жду	моменту,	

коли	 щось	 більше	 за	 мене	 дозволить	 мені	 зійти	 до	 тихого	 зеленкува-
того	моря,	щоб	я	міг	лежати	біля	вічних	хвиль	його	і	мирити	душу	мою		
з	неминучим».

У	 каламутному	 туманному	 січневому	 київському	 ранку	 були	
написані	ці	дивні	слова.	Написані	у	несамовитому	1919	році.	Напи-
сані	 людиною,	 якої	 немає	 на	 землі	 вже	 шість	 десятиріч,	 але	 яка		
і	 давніми	 діями	 своїми,	 і	 написаним	 нею	 все	 ще	 викликає	 супе-
речки,	приваблює	і	відштовхує,	провокує	і	бере	у	полон	своєю	па-
радоксальністю.	 Парадоксом	 є	 і	 його	 слова,	 написані	 туманним	
київським	ранком	1919-го.	Він,	голова	Директорії	Української	На-
родної	 Республіки,	 напередодні	 проголошення	 Акту	 соборності,	
єднання	Західної	та	Східної	України	пише	про	якесь	«тихе	зелен-
кувате	 море».	 Але	 ж	 море	 буде.	 Буде	 море	 на	 Півдні	 Франції,	 де	
йому	доведеться	таки	«мирити	душу	з	неминучим».	Так,	як	майже	
все	свідоме	життя	він	мирив	у	собі	письменника	і	політика…

* * *

Леся	 Українка	 зазначала,	 що	 з	 ім’ям	 Винниченка	 національна	
література	отримала	новий	напрям	—	неоромантизм.	Проте	оціни-
ла	Леся	не	лише	це.	Вона	знаходила	у	Винниченкові	талант	вели-
кого	артиста.	Відкинемо	 іронію.	Він	 і	направду	був	артистом.	Що-
найменше	дві	ролі	він	намагався	грати	професійно	—	літератора	і	
політика.	У	велику	літературу	він	буквально	увірвався	у	1902-му.	
Проте	у	політику	ще	раніше,	у	1900-му,	коли	став	членом	Револю-
ційної	 української	 партії	 (РУП).	 Потім	 дехто	 дорікатиме:	 мовляв,	
хороший	літератор,	але	поганий	політик.	І	взагалі,	чи	потрібно	лі-
тераторам	йти	у	політику?

Винниченко	 був	 автором	 універсалів	 Української	 Центральної	
Ради,	очолював	її	виконавчий	орган,	перший	Уряд,	отже	історично	
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був	першим	українським	прем’єр-міністром.	Він,	здавалося,	наза-
вжди	 «перетнув	 Рубікон»	 у	 протистоянні	 з	 більшовиками.	 Він	 не	
забув,	як	під	час	своїх	приходів	до	Києва	у	лютому–березні	1918-го	
і	у	лютому–серпні	1919-го	більшовики	могли	просто	розстріляти	за	
українську	мову,	почуту	на	вулицях,	а	одним	з	популярних	гасел	
на	плакатах	було	таке:	«Смерть буржуям и украинцам!».	Але…	

У	тому	самому	1919-му	в	листі	до	Євгена	Чикаленка	Винничен-
ко	 напише:	 «Найшвидше	 й	 найлегче	 може	 істнувати	 така	 наша	
державність,	яка	відповідає	основі	нашої	нації	—	селянству	й	ро-
бітництву	 —	 себто	 селянсько-робітнича	 державність,	 інчими	 сло-
вами	—	большевицька,	совітська».

У	 травні	 1920-го	 Винниченко	 з	 дружиною	 пускається	 у	 подо-
рож.	І	не	кудись,	а	до	Петрограда	і	Москви.	Він	їде	як	представник	
Закордонної	групи	Української	комуністичної	партії.	Він	 їде,	щоб	
повернутись	у	політику.	Їде	за	згодою	Леніна	і	найвищого	більшо-
вицького	керівництва.

І	ось,	здавалось	би,	успіх.	Не	дивлячись	на	початковий	не	дуже	
люб’язний	прийом	у	Москві,	більшовики	пропонують	Винниченкові	
одразу	дві	посади	в	Україні:	наркома	закордонних	справ	 (тоді	ще	
існував	 такий	 наркомат)	 і	 заступника	 Голови	 Ради	 Народних	 Ко-
місарів	України,	себто	заступника	голови	Уряду.	Для	себе	записує:

«Чому	моя	участь	в	ураді	вважається	бажаною?	Головним	чином,	оче-
видно,	тому,	що	моє	ім’я	може	привернути	симпатії	певних	національ-
них	 елементів	 до	 цього	 уряду.	 Але	 ж	 не	 одним	 ім’ям	 привертаються	
симпатії.	 Ім’я	 необхідне	 для	 позначення	 відомого	 напрямку	 політики.	
Політика	ж	отримує	симпатії	не	іменами	і	заявами,	а	справами,	факта-
ми,	якщо	ж	факти	будуть	суперечити	заявам	“імен”,	то	від	цього	вийде	
не	користь	справі,	а	лише	шкода».

Ленін	 не	 хоче	 з	 ним	 зустрічатися.	 Натомість	 зустрічаються	
Троцький,	 Каменєв,	 Радек,	 інші	 більшовицькі	 бонзи.	 Винничен-
ко	 близько	 спілкується	 із	 Сталіним.	 Справа	 в	 тім,	 що	 наприкінці	
червня	1920	року	Винниченко	з	дружиною	поїхав	до	Харкова	для	
спілкування	 з	 тодішніми	 керівниками	 України.	 Спілкування	 було	
неприємним,	 оскільки	 згадані	 керівники	 просто	 не	 знали,	 як	 себе	
поводити,	про	що	без	санкції	Москви	говорити.	А	повертався	Вин-
ниченко	 до	 Москви	 в	 одному	 вагоні	 із	 Сталіним.	 Була	 довга	 нічна	
розмова,	хоча	співрозмовник	у	Володимира	Кириловича	був	мало-
слівний,	не	дуже	контактний…	

Винниченко	 боровся	 не	 за	 посади.	 Точніше,	 не	 лише	 за	 них.		
А	як	без	них,	і	що	тоді	політика?	Політика	—	це	боротьба	за	статуси	
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і	 ресурси.	 Так	 ось	 дуже	 швидко	
йому	 стало	 зрозуміло:	 ні	 статусу	
відповідного,	 ні	 ресурсів	 впливу		
в	нього	не	буде.	А	знаєте,	хто	йому	
це	 пояснив	 краще	 за	 всіх	 вождів?	
Простий	 клерк,	 референт	 в	 укра-
їнських	 справах	 наркомату	 закор-

донних	 справ	 Російської	 Федерації.	 Він	 сказав:	 «Ніякої	 України	
не	було	і	немає;	на	Україні	всі	чудесно	говорять	по-руськи	і	все	це	
українське	питання	є	вигадка».

Ну	 хто	 ж	 повірить	 якомусь	 там	 дрібному	 чиновнику?	 Винни-
ченко,	не	дивлячись	на	те,	що	з	ним	не	дуже	хочуть	спілкуватись,	
пише	листи,	якісь	програмні	документи,	в	яких	викладає	своє	ба-
чення	 ситуації	 в	 Україні	 на	 користь	 України,	 пропонує	 кадрові	
зміни,	звісно	ж,	на	користь	українських	кадрів.	Хоче	навіть	всту-
пити	 до	 компартії.	 Більшовики	 погоджуються,	 але	 тепер	 вже	 не	
хочуть	давати	йому	ніяких	посад,	а	спочатку	воліють	випробувати	
його	«на	діловій	роботі».

Одне	 слово,	 гра.	 Зрештою	 все	 залагоджено.	 Йому	 ще	 раз	 про-
понують	стати	наркомом	закордонних	справ	і	заступником	Голови	
Ради	 Народних	 Комісарів	 України.	 Винниченко	 вагається.	 Відчу-
ваючи,	 що	 доведеться	 бути	 більше	 маріонеткою,	 ніж	 керівником,	
наполягає	 на	 ґарантії	 реальних	 впливів:	 введення	 його	 до	 складу	
політбюро	ЦК	КП(б)У.	І	тут	наштовхується	на	стіну.	Ось	як	він	ко-
ментує	це	у	щоденнику:

«Питання	 про	 вступ	 у	 Політбюро	 явилось	 останнім	 пробним	 каменем	
їхньої	щирості.	 І	ця	проба	остаточно	виявила	 їхню	дійсну	фізіономію.	
На	ньому	й	кінчаються	мої	відносини	з	ними.	А	цим	закінчується	й	моя	
політична	діяльність…	Шукав	гармонії,	знайшов	найбільшу	дисгармо-
нію,	нечесність	із	собою.	Не	приймаю	її,	не	можу	прийняти».

Звісно,	 всю	 цю	 московсько-харківську	 історію	 1920	 року	 мож-
на	потрактувати	як	те,	що	Винниченко	принизливо	«романсував»	
з	більшовиками,	виторговуючи	для	себе	гарантії	і	пільги,	яких	для	
нього,	 «українського	 націоналіста»,	 просто	 бути	 не	 могло.	 А	 мож-
на	подивитись	на	все	це	по-іншому.	Він	хотів	бути	з	Україною,	він	
вірив,	 що	 його	 соціалістичні	 і	 комуністичні	 переконання	 дадуть	

Микола глущенко і Володимир 
Винниченко. Берлін, 1923 рік
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змогу	зреалізовувати	український	проект.	Він,	по	суті,	солідаризу-
вався	з	місцевими	«націонал-комуністами»:

«Провадити	 справу	 большевизму?	 Одягти	 його	 в	 українську	 оде-
жу?	Згармонізувати,	нарешті,	ці	дві	великі	сили	в	одну?	О,	коли	б	це	
вдалося	і	коли	б	я	хоч	вірив	у	те,	що	вдасться…

А	з	другого	боку,	коли	той	лад,	народження	якого	я	з	захватом	ві-
таю	в	душі,	переможе,	а	ми,	а	я	стоятиму	осторонь,	вижидатиму,	а	по-
тім	прийду	на	готове,	—	чи	не	програємо	ми,	чи	не	перегородимо	шлях	
своїй	нації?..

Не	випускати	ініціятиви	влади	з	українських	рук.	
Хай	большевизм,	хай	реакція,	хай	поміркованість,	хай	усяка	форма	

влади,	аби	наша,	національна».

* * *

У	 вересні	 1920	 року	 Винниченко	 з	 дружиною	 знов	 перетинає	
радянський	 кордон.	 Перетинає,	 щоб	 ніколи	 вже	 більше	 не	 повер-
нутись	до	України.	У	щоденнику	він	записує:

«…Обтрусюю	 з	 себе	 всякий	 порох	 політики,	 обгороджуюсь	 книжка-
ми	й	поринаю	в	своє	справжнє,	єдине	діло	—	літературу.	Ці	два	місяці	
Голгофи	навіть	вилічують	мене	від	роздвоювання.	Тут	у	соціалістичній	
совєтській	Росії	я	ховаю	свою	18-літню	соціалістичну	політичну	діяль-
ність.	Я	їду	як	письменник,	а	як	політик	я	всією	душею	хочу	померти.	
Хай	 ідуть	 на	 цю	 роботу	 ті,	 яким	 не	 треба	 відривати	 себе	 від	 любішої	
роботи,	які	всією	істотою	можуть	оддатися	їй,	нехай	ідуть	ті,	які	ще	не	
переходили	Голгоф».

Спочатку	 подружжя	 Винниченків	 мешкало	 в	 Німеччині,	 а	 з	
1925	 року	 —	 у	 Парижі,	 а	 з	 1934-го	 і	 до	 кінця	 своїх	 днів	 спочатку	
у	селі,	а	потім	містечку	Мужен	поблизу	Канна.

З	 серединою	 1920-х	 років	 пов’язана	 ще	 одна	 особливість:	 саме	
тоді	 Винниченко	 припинив	 кампанію	 проти	 СССР,	 яку	 активно	
розпочав	після	невдалої	подорожі	до	Москви	та	Харкова.	За	ті	його	
виступи	5-й	Всеукраїнський	з’їзд	рад	оголосив	його	поза	законом	
як	«ворога	народу».	Проте	1926	року	з’явилась	його	брошюра	«По-
ворот	 на	 Україну».	 Тим,	 хто	 її	 прочитав,	 стало	 зрозуміло:	 більше	
боятися	Винниченка	не	варто.	

Ні,	 це	 не	 означало,	 що	 Винниченко	 остаточно	 втратить	 прита-
манний	 йому	 критичний	 потенціал	 і	 темперамент.	 Упродовж	 на-
ступних	 років	 ще	 буде	 критика	 Леніна,	 Сталіна,	 особливо	 їхньої	
національної	політики.	Буде	попередження	про	те,	що	з	«червоного	
яйця»	 вилуплюється	 фашизм,	 болючі	 рефлексії	 на	 голод	 початку	
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1930-х,	 на	 самогубства	 Хвильового	 і	 Скрипника,	 на	 припинення	
офіційної	політики	«українізації».	Але…

Але	 будуть	 і	 прохання	 до	 сталінського	 уряду	 дозволити	 по-
вернутись	 додому,	 в	 Україну.	 Останнього,	 ясна	 річ,	 Винниченкові	
не	дозволять,	твори	його	в	СССР	заборонять.	А	на	решту	його	дій	і	
заяв	просто	вже	не	звертатимуть	уваги.	Можливо,	тому	він	і	помре	
своєю	смертю.	На	відміну,	наприклад,	від	Симона	Петлюри…

«Єдина	 ціль,	 зміст	 і	 рація	 існування	 всього	 сущого,	 а	 найпаче	 жи-	
вого,	 —	 це	 почування	 повноти	 і	 гармонії	 всіх	 сил,	 прагнення	 жити		
і	в	самому	процесі	життя	мати	найвищу,	вичерпну	сатисфакцію…».

У	 1927	 році	 з’явились	 три	 томи	 наймасштабнішого	 твору	 Вин-
ниченка	 —	 «Соняшна	 машина».	 І	 що	 за	 дивина!	 Знов	 купують		
і	читають.	Лають	часом,	іронізують,	але	читають.	Винниченко	нази-
вав	цей	твір	«візитовою	карткою	української	літератури	в	Европі».

«Соняшній	 машині»	 він	 надавав	 особливого	 значення,	 мало	 не	
світорятувального.	Можливо	через	те	і	тиражували	(та	ще	й	як	по-
тужно!)	 у	 зкомунізованій	 Україні.	 Тепер	 чимало	 критиків	 вказує	
на	 те,	 що	 тут,	 мовляв,	 суперечність	 простежується.	 Суперечність	
між	претензією	автора	вказувати	людству	шлях	до	доброго	і	спра-
ведливого	суспільства	і	некондиційністю	його	моральних	суджень.	
Мовляв,	не	постає	персона	автора	як	моральний	авторитет…

У	 аморалізмі	 його	 обвинувачували	 часто.	 У	 велику	 літературу	
він	увійшов	не	лише	під	здивований	і	схвальний	вигук	самого	Іва-
на	Франка	«І	звідки	ти	такий	взявся?!»,	а	й	під	заяву	Івана	Нечуя-
Левицького	про	«еротомана»	Винниченка.

Революція	 і	 секс,	 сексуальні	 збочення	 у	 середовищі	 революці-
онерів	 і	міщан	доби	революції,	сексуальне	забарвлення	їхньої	по-
ведінки…	 І	 ширше	 —	 моральні	 «новації»	 в	 атмосфері	 суспільного	
збурення	 —	 все	 це	 було	 присутнім	 у	 літературі	 початку	 ХХ	 сто-
ліття.	 Все	 виринуло	 й	 у	 Винниченка.	 Виринуло,	 як	 дехто	 вважає,	
аж	занадто…

Дорікав	 дехто	 Винниченкові	 й	 тим,	 що	 буцімто	 займався	 дис-
кредитацією	революціонерів.	Дурниці.	Він	сам	був	революціонером		
і	 просто	 знав	 чимало	 такого,	 про	 що	 його	 критики	 навіть	 не	 здо-
гадувались.	 Наприклад,	 про	 те,	 що	 таке	 царські	 тюрми,	 що	 таке	
методи	 боротьби	 з	 політичними	 супротивниками.	 Знав,	 що	 серед	
представників	різних	політичних	партій	і	течій	було	чимало	людей	
з	понівеченою	психікою,	індивідуалістів,	честолюбців,	натур	деспо-
тичного	складу.	Він	просто	писав	про	них.	Писав,	ніби	застерігаючи.	
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Як	же	він	схожий	з	«націонал-комуністами»…	Наприклад,	Ми-
кола	 Хвильовий	 використовував	 такого	 Винниченкового	 персона-
жа	на	 ім’я	Гаркун-Задунайський.	Але	у	нього	це	була	не	реальна	
постать	з	«малоросійських»	театральних	труп	кінця	ХІХ	—	почат-
ку	ХХ	століття.	Це	був	узагальнений	образ	претензійної	безкуль-
турності	й	провінційності.	

Власне,	український	«націонал-комунізм»	в	особі	наркома	осві-
ти	Миколи	Скрипника,	рятуючи	Винниченка-письменника,	вряту-
вав	власне	Винниченка.	Скрипник	наполіг	на	виплаті	частини	гоно-
рару	за	видання	в	Радянській	Україні	і	Винниченко	зміг	придбати	
собі	будинок	в	Мужені.	«Закуток»,	як	вони	його	з	дружиною	імену-
вали.	Ось	що	записав	він	у	зв’язку	з	цим:

«Яке	щастя	все	ж	таки,	що	колись	Скрипник	вислав	мені	частину	мого	
гонорару,	 що	 я	 не	 професькав	 його	 на	 Монмартрах	 та	 Монпарнас,		
і	що	тепер	ми	маємо	змогу	не	зовсім	померти	з	голоду».

Подружжя	Винниченків	у	Мужені	з	голоду	не	помирало,	але	го-
лодувало.	

Перестав писать книжки,
І поклонів більш не б’є,
Зелениною торгує,
Нищить гусінь, ловить миші
Сіє моркву, буряки,
І гніздечко собі в’є.
На базарі репетує
Вітер вивіску колише:
Так, що заздрять торговки.
«Хоч маленьке, та своє».

Знаєте,	хто	це	написав?	Великий	український	лірик	Олександр	
Олесь.	Негарно,	в’їдливо,	роздратовано.	Не	подобалось	Олесю	«мі-
щанське	 здрібнення»	 Винниченка.	 А	 той	 просто	 виживав.	 Борг	 за	
будинок	 тяжів	 над	 ним	 до	 самої	 смерті.	 Винниченко	 працював	 на	
городі,	 вирощував	 картоплю	 і	 продавав.	 І	 не	 лише	 картоплю.	 Про	
це	він	напише	так:	

«Найбільший	 письменник,	 автор	 універсалів	 визволеної	 України,	 го-
лова	 урядів	 її…	 замість	 продукувати	 щонебудь	 цінне	 для	 тої	 самої	
України	продукує	картоплю	для	провансальських	міщан».

Так,	була	картопля,	злидні,	страждання.	Проте	в	Мужені	було	
не	 лише	 це.	 Винниченко	 розпрощався	 з	 «націонал-комунізмом»	
і	навіть	з	марксизмом.	
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Але	 залишилася	 не	 одна	 картопля…	
Вин	ниченко	 винаходить	 нову	 утопію	 —	
конкордизм.	 Так	 називалась	 Винниченко-
ва	 праця	 початку	 1930-х,	 а	 суть	 полягала	
в	 тому,	 що	 має	 панувати	 «колектократія».	
Тобто	 колективне	 володіння	 засобами	 ви-
робництва,	 соціальний	 лад	 (не	 капіталізм	
і	 не	 соціалізм!),	 що	 дозволив	 би	 покінчити	
з	багатьма	бідами,	зокрема	з	найманою	пра-
цею.	 Отже,	 уявімо	 «планету	 без	 наймитів»,	
де	 панує	 людське	 прагнення	 до	 щастя	 та	
гармонії	суспільного	буття.

Уява	 завжди	 відігравала	 в	 житті	 Винниченка	 неабияку	 роль.	
І	 допомагала,	 і	 шкодила,	 і	 відкривала	 у	 ньому	 нові	 грані.	 Одне	 із	
свідчень	цього	—	живописні	твори	Винниченка.	Один	час	він	вчив-
ся	малювати.	Вчився	у	живописця,	якого	називали	«першим	укра-
їнським	імпресіоністом»,	а	сам	себе	він	називав	«естетом	до	мізку	
кісток».	 Між	 іншим,	 у	 Берліні	 йому	 подарував	 свої	 акварелі	 не-
вдаха-художник	на	ім’я	Адольф	Гітлер.	

Майбутній	 фюрер	 не	 знав,	 що	 вручив	 подарунок	 художнику,	
який	був	водночас	і	радянським	розвідником,	а	звали	його	Микола	
Глущенко.	В	Парижі,	на	вулиці	Волонтерів,	23,	він	мав	майстерню.	
Там	бував	і	Винниченко.	Познайомились	вони	у	1922-му	в	Берліні.	
І	тоді	матеріально	Глущенкові	допоміг	саме	Винниченко,	який	був	
ще	при	грошах,	а	еміґрант	Глущенко	ще	не	був	завербований	че-
кістами.	

Глущенко	виконував	свою	секретну	місію	до	1941-го.	Потім	по-
вернувся	до	Москви,	а	у	1944-му	приїхав	до	рідного	Києва,	де	пра-
цював	 до	 смерті	 у	 1977	 році.	 Він	 ставився	 до	 своїх	 праць	 з	 чисто	
французьким	легкодумством.	Картину	могли	винести	з	майстерні,	
вкрасти	з	виставки,	а	він	посміхався.	Посміхався	і	на	будь-яке	не-
вдоволення	відповідав:	«непотрібні речі не крадуть». На	відміну	
від	Глущенка,	Винниченко	не	повернувся	в	Україну,	але	поверну-
лись	його	картини.	Завдяки	зусиллям	таких	ентузіастів-дослідни-
ків,	як	Сергій	Гальченко,	ці	картини	нині	можна	бачити.	

Автопортрет Володимира Винниченка. 1929 рік
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* * *

«Він	 —	 алхімік,	 сухий,	 нещирий,	 дисгармонічний,	 а	 не	 революціонер.	
Тим	 паче,	 що	 й	 об’єктивно	 його	 революційність	 дала	 не	 революцію,		
а	жорстоку	реакцію».

Це	 слова	 Винниченка	 про	 лідера	 більшовиків	 Володимира	 Ле-
ніна.	 Алхіміком,	 сухим,	 нещирим,	 дисгармонічним	 самого	 Винни-
ченка	 не	 назвеш.	 Так	 ким	 же	 він	 був	 насправді?	 Поза	 сумнівом,	
щирим.	Наприклад,	одного	разу	Винниченко	запропонував	по	всій	
Україні	 в	 одну	 ніч	 підпалити	 всі	 поміщицькі	 маєтки,	 і	 був	 дуже	
засмучений,	 коли	 друзі	 відкинули	 цей	 план.	 Недаремно	 один	 до-
тепник	 назвав	 Винниченка	 «нешлюбною	 дитиною	 Карла	 Маркса		
з	вродливою	і	темпераментною	українською	молодицею»…

До	 речі,	 про	 темперамент.	 Іван	 Лисяк-Рудницький	 стверджу-
вав,	 що	 Винниченко-політик	 мав	 великі	 недоліки,	 що	 корінилися	
почасти	в	його	характері,	а	почасти	в	 інтелекті.	До	хиб	характеру	
Рудницький	 зараховував	 Винниченків	 «невгамовний,	 “степовий”	
темперамент,	 що	 кидав	 його	 в	 екстреми».	 Проте	 сам	 Винниченко	
зовсім	інакше	трактував	«степовий»	темперамент:

«…Я	родився	в	степах…	Там,	перш	усього,	немає	хапливості.	Там	люди,	
наприклад,	 їздять	волами.	Запряжуть	у	широкий,	поважний	віз	пару	
волів,	 покладуть	 надію	 на	 бога	 і	 їдуть.	 Воли	 собі	 ступають,	 земля	 хо-
дить	круг	сонця,	планети	творять	свою	путь,	а	чоловік	лежить	на	возі	і	
їде…

А	навкруги	теплий	степ	та	могили,	усе	степ	та	могили…	Там	немає	
хапливості.	 Там	 кожний	 знає,	 що	 скільки	 не	 хапайся,	 а	 все	 тобі	 буде	
небо,	та	степ,	та	могили.	І	тому	чоловік	собі	їде,	не	псуючи	крові	хапли-
вістю,	і,	нарешті,	приїжджає	туди,	куди	йому	треба».

Колись	 Винниченко	 написав,	 що	 українську	 історію	 не	 можна	
читати	без	брому.	Хоча	нині,	на	початку	ХХІ	століття,	стало	мож-
ливим	читати	про	наше	минуле	і	з	«Мартелем»,	і	з	«Джонні	Уоке-
ром»,	схоже,	що	на	самого	Винниченка	все	не	навчились	дивитись	
із	справжнім	«степовим»	темпераментом.	Без	«хапливості»,	як	він	
колись	сам	написав.

Як	і	раніше	хтось	його	або	беззастережно	лає,	а	хтось	так	само	
беззастережно	вихваляє,	зображує	одним	з	«батьків	нації»,	покри-
ває	бронзовою	фарбою.	Це	не	просто	неправильно.	Це	—	злочинно,	
оскільки	реальний	Винниченко	не	вкладався	в	прості	схеми.	Отже,	
волів,	щоб	його	сприймали	«без	брому».	Таким	його	і	треба	сприй-
мати.	Без	брому	і	ретуші.



124 сЮжЕти тА хАРАктЕРи

«Хочеться	 тиші,	 тужних	 думок,	 червоних	 заходів	 на	 неосяжному	 не-
бозводі.	Хочеться	погрузити	душу	в	вічний	хід	явищ,	схилити	голову	
перед	ними	й	умиротворити	гіркий	сум	і	огиду	смерти.	Десь	на	березі	
зеленкуватого	моря	лежати	на	шершавій	скелі,	слухати	вічний	плес-
кіт	 хвиль,	 дивитися,	 як	 тануть	 хмарини	 в	 хвилюючій,	 незрозуміло		
ваблячій	блакиті	неба,	і	мирити	душу	з	неминучим».

…Винниченко мав рідкісний талант не лише бачити, а й 
ЧУТИ. І людина, і подія розкриваються у нього в експресивному 
слові. Тепер, здається, треба просто ПОЧУТИ Володимира Вин-
ниченка з усіма його парадоксами, а вже потім формулювати  
судження про нього. 



ґенеральний секретар  
міжнародних сПрав

кілька штрихів до портрета 
олександра Шульгіна

«Україні	 довелося	 вести	 своє	 державне	 будівництво	 серед	 не-
чуваних	 обставин,	 на	 руїнах	 знесиленої	 Росії,	 на	 руїнах	 світової	
війни.	 Звичайно,	 більш	 висока	 культура	 народу	 могла	 б	 йому	 до-
помогти	 в	 цей	 час…	 Але	 довгими	 заходами	 старого	 режиму	 наш	
народ	був	якраз	кинутий	у	темноту	безмірну…».

Це	—	слова	Олександра	Яковича	Шульгіна.	Слова	точні,	навіть	
безжальні.	 Вони	 часто	 пригадуються	 мені	 і	 сьогодні,	 коли	 дово-
диться	стикатися	з	тими,	хто	ніяк	не	зрозуміє	потребу	для	Укра-
їни	 нинішньої	 і	 більш	 високої	 культури,	 і	 подолання	 «темноти	
безмірної»	стереотипних	уявлень,	особливо	коли	йдеться	про	між-
народні	 відносини,	 про	 самоідентифікацію	 України	 у	 колі	 інших	
держав	і	народів.

Шульгін	 все	 це	 добре	 розумів.	 Недаремно	 саме	 його	 вважа-
ють	 тим,	 хто	 започаткував	 українську	 дипломатію	 ХХ	 століття.	
До	 речі,	 в	 дипломатію	 його,	 відомого	 вже	 юриста,	 історика	 і	 гро-
мадського	 діяча,	 привело	 життя.	 Втім,	 спочатку	 кілька	 слів	 про	
його	 біографію.	 Він	 народився	 30	 липня	 1889	 року	 у	 селі	 Сохви-
не	 Хорольського	 повіту	 Полтавської	 губернії.	 Походив	 з	 козаць-
ко-старшинського	 роду,	 що	 мав	 родинні	 зв’язки	 з	 Полуботками,	
Скоропадськими,	 Самойловичами,	 Апостолами,	 Устимовичами.		
У	 1908-му	 вступив	 на	 природничий,	 а	 в	 1910	 році	 —	 на	 історико-
філологічний	 факультет	 Петербурзького	 університету.	 Після	 за-
кінчення	у	1915-му	студій	залишився	в	університеті	для	підготов-
ки	 до	 професури.	 Одночасно	 викладав	 у	 педагогічних	 училищах		
і	гімназіях	Петербурга.

Вже	тоді	він	відчув	смак	до	громадської	діяльності,	був	актив-
ним	 діячем	 українського	земляцтва,	 ініціатором	створення	 Союзу	
українських	студентських	земляцтв	у	Росії.	Шульгін	став	членом	
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Української	 радикально-демо-
кратичної	 партії,	 яка	 з	 вересня	
1917	 року	 трансформувалася	 в	
Українську	 партію	 соціалістів-
федералістів	 (УПСФ).	 Тоді	 ж,		
у	 1917-му,	 Шульгін	 був	 делеґо-
ваний	 Українською	 Національ-
ною	 Радою	 до	 Петроградської	
Ради	 робітничих	 і	 солдатських	
депутатів	 і	 Української	 Цент-
ральної	 Ради	 (УЦР).	 З	 липня	
1917	 року	 Шульгін	 став	 членом	
Малої	Ради.

А	при	чому	тут	дипломатія?	—	запитаєте	ви.	Справа	в	тім,	що	
в	 липні	 1917-го	 саме	 Шульгіна	 призначили	 ґенеральним	 секре-
тарем	 міжнаціональних	 (себто	 міжнародних)	 справ.	 Життя	 ніби	
«заштовхнуло»	 його	 у	 геополітичні	 контексти.	 Пізніше,	 у	 грудні,	
було	прийнято	рішення	про	створення	Ґенерального	секретарства	
міжнародних	 справ	 Української	 Народної	 Республіки	 —	 першого	
українського	 зовнішньополітичного	 відомства	 часів	 УЦР.	 Саме	 це	
відомство	 ініціювало	 формування	 дипломатичної	 і	 консульської	
мережі,	створення	Українського	прес-бюро	за	кордоном.

Діяльність	 Шульгіна	 на	 чолі	 зовнішньополітичного	 відомства	
УНР	 сприяла	 міжнародному	 визнанню	 України	 як	 незалежної	
держави.	У	січні-лютому	1918	року	входив	до	складу	української	
делегації	 на	 переговорах	 з	 представниками	 країн	 Четверного	 со-
юзу	 у	 Бресті.	 Підписання	 Брестської	 угоди,	 яка	 власне	 закінчила	
останню	фазу	Першої	світової	війни,	вивело	Українську	Народну	
Республіку	на	міжнародну	арену	і	поставила	її	в	один	ряд	з	таки-
ми	країнами,	як	Німеччина,	Австрія,	Туреччина,	Болгарія	і	Вели-
кобританія.	 Україна	 вперше	 виступила	 на	 дипломатичній	 арені		
і	 дуже	 вдало.	 Вона	 була	 визнана	 всіма	 країнами	 Європи	 і	 Сполу-
ченими	Штатами.	І	це	дало	поштовх	для	розбудови	дипломатичної	
служби,	 організації	 роботи	 посольств,	 консульств,	 які	 з’являлися		
у	більшості	країн	Європи	і	за	океаном.

Дуже	 значущими	 для	 України	 були	 посольства	 у	 Франції	 (по-
заяк	Франція	на	той	час	вважалася	центром	політичної	активності		
у	світі),	у	Німеччині,	в	Туреччині	(для	врегулювання	церковних	пи-
тань,	які	в	той	час	відігравали	більш	значну	роль	у	житті	держави		
і	народу,	ніж	зараз,	і	тому	вимагали	більше	уваги)	і	в	Греції.

дипломатична місія УнР  
у Болгарії. У центрі голова місії 
олександр Шульгін. 
Фото надане автором
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В	 добу	 гетьмана	 Скоропадського	 (Шульгін	 був	 тоді	 членом	 мі-
ністерства	закордонних	справ,	послом	Української	Держави	в	Бол-
гарії,	 головою	 політичної	 комісії	 української	 делеґації	 на	 мирних	
переговорах	 з	 радянською	 Росією),	 а	 потім	 —	 Директорії,	 розши-
рилася	мережа	посольств,	була	розроблена	відповідна	документа-
ція.	Посольства	України	існували	повноправно,	як	і	всі	інші	посоль-
ства.	Так	само	і	в	Україні	почали	з’являтися	і	діяти	представництва		
і	 дипломатичні	 місії	 інших	 країн,	 що	 не	 менш	 важливо,	 ніж	 ді-
яльність	українців	за	кордоном,	позаяк	це	свідчило	не	тільки	про	
сприйняття	України	іноземцями,	а	й	про	їх	бажання	ввійти	у	без-
посередній	контакт	з	Україною.	

Що	було	далі	—	відомо.	«Щасливі	чехи,	що	у	грізний	і	славний	
час,	 коли	 мала	 творитися	 їхня	 держава,	 серед	 них	 був	 Масарик.	
Щасливі	 чехи,	 що	 великі	 події	 прийшли	 до	 них	 у	 той	 час,	 коли	
вони	доросли	до	розуміння	свого	вождя,	коли	вони	зуміли	піти	за	
ним,	коли	вони	колективно	відчули	його	правду	і	об’єдналися	нав-
коло	нього	в	єдиному	почутті	любові»	—	це	слова	Шульгіна,	які	він	
напише	 з	 нагоди	 75-ї	 річниці	 від	 дня	 народження	 Томаша	 Ґаррі-
ка	Масарика.	В	Україні	через	різні	причини	такого	лідера	не	було.	
Значною	 мірою	 через	 це	 спроба	 утвердити	 власну	 державність	
у	ХХ	столітті	виявилася	невдалою.

Втім,	 державні	 структури	 існували.	 І	 тут	 знов	 час	 згадати	 про	
Шульгіна.	У	1920	році	він	був	головою	делеґації	УНР	на	1-й	Асамб-
леї	ліги	націй	у	Женеві,	у	1921-му	—	головою	української	надзви-
чайної	 дипломатичної	 місії	 в	 Парижі.	 У	 1926–36,	 1939–40,	 1945–	
1946-му	він	—	міністр	закордонних	справ,	у	1939–1940	роках	—	го-
лова	уряду	УНР	в	екзилі.	Десять	років,	з	1929	до	1939	року,	Шуль-
гін	очолював	Головну	Українську	еміґраційну	раду.

Потім	 він	 викладав	 у	 Празі,	 був	 засновником	 і	 головою	 Укра-
їнського	 академічного	 товариства	 в	 Парижі,	 одним	 із	 організато-
рів	 і	 віце-президентом	 Міжнародної	 вільної	 академії	 наук	 у	 Па-
рижі,	 заступником	 голови	 Наукового	 Товариства	 імені	 Шевченка		
в	Європі.	У	березні	1960	року	Олександр	Шульгін	відійшов	у	віч-
ність	у	Парижі.	

…Буваючи у цьму таки вічному місті, я часто згадую ба-
гатьох українців, чия доля з ним пов’язана. Неодмінно згадую  
і Шульгіна, людину, яка не боялася змінити лінію власного жит-
тя, людину, яка зробила Україну невід’ємною частиною різнома-
нітного світу. 



«цар і раБ хитрощів» 
доля Миколи хвильового  

у світлі справи-формуляра

У	 моїй	 дослідницькій	 практиці	 був	 досвід	 роботи	 з	 різновидом	
архівних	 документів,	 сформованих	 як	 чекістська	 справа-форму-
ляр.	 Якщо	 висловлюватись	 лапідарно,	 то	 це	 попросту	 концентро-
вані	інформації	різного	характеру,	акумульований	«компромат»	на	
ту	або	іншу	особу,	за	якою	співробітники	комуністичної	спецслуж-
би	пильнували	певний	(короткий	або	довгий)	час,	«намічаючи»	цю	
особу	 для	 якихось	 наступних	 дій	 (арешту,	 знищення,	 викорис-
тання	 проти	 інших	 тощо).	 Повідомлення	 інформаторів,	 аґентур-
ні	 донесення,	 робочі	 зведення,	 спецповідомлення,	 перлюстроване	
листування	та	багато	інших	матеріалів	—	неодмінне	«меню»	будь-
якої	 справи-формуляра.	 Все	 це	 є	 і	 в	 теці,	 «присвяченій»	 Миколі	
Хвильовому.	Довгі	роки	вона	зберігалася	подалі	від	людських	очей		
в	КҐБ	УССР,	а	нині	знаходиться	в	Галузевому	державному	архіві	
Служби	безпеки	України.

Працюючи	 свого	 часу	 із	 аналогічною	 справою,	 заведеною	 на	
Михайла	Грушевського,	я	не	мав	жодного	сумніву,	що	вона	вини-
кла	 закономірно,	 а	 її	 поява	 була	 детермінована	 самою	 (одіозною	
для	 більшовиків)	 особою	 колишнього	 лідера	 Української	 Цент-
ральної	 Ради.	 Після	 повернення	 Грушевського	 з-за	 кордону,	 на-
весні	 1924	 року,	 в	 комунізовану	 Україну	 тодішні	 можновладці	
мали	всі	підстави	не	довіряти	своєму	колишньому	політичному	су-
противнику,	вбачаючи	у	його	думках	і	діях	«подвійне	дно».	

Проте	 пам’ятаю,	 як	 мене	 здивувало,	 коли	 ще	 на	 початку	
1990	 років	 я	 вперше	 ознайомився	 із	 значно	 меншою	 за	 обсягом	
(всього	один	том,	на	відміну	від	восьми	томів	Грушевського),	але	не	
менш	цікавою	справою-формуляром	на	Хвильового1.	Останній	був	

1	 Див.:	Галузевий	державний	архів	(далі	—	ГДА)	Служби	безпеки	України	
(далі	—	СБУ),	К.,	справа	С-183.
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членом	партії	з	1919	року,	нібито	(як	подейку-
вали)	 встиг	 навіть	 послужити	 у	 ЧК	 (цей	 міф	
дехто	 повторює	 і	 нині,	 хоча	 ця	 версія	 не	 має	
жодного	 документального	 підтвердження).	
Тим	 не	 менш	 і	 цей	 «пролетарський	 письмен-
ник»,	 як	 висловлювались	 в	 ті	 часи,	 був	 чекіс-
тами	 для	 чогось	 «намічений».	 Мене	 шокувало	
те,	 що	 на	 Хвильвого,	 який	 у	 травні	 1933	 року	
завершив	свою	(оприлюднену	ще	в	часи	горба-
човської	«перебудови»)	передсмертну	записку	
заздоровницею	на	чeсть	компартії,	у	1930	році	
завели	 справу-формуляр.	 Він	 (за	 чекістською	
новомовою)	 проходив	 «за	 забарвленням	 об-
ліку»	 («по	 окраске	 учета»)	 як	 «націонал-
шовініст»2.	 Ще	 більш	 цікаво	 і	 симптоматично	 те,	 що	 у	 справі	
є	 документи,	 які	 стосуються	 періоду	 до 1930	 року.	 Вони	 підтвер-
джують:	Хвильовий	значно	раніше	був	у	полі	зору	ҐПУ,	а	ще	точ-
ніше	 важливої	 складової	 частини	 цього	 відомства	 —	 політичного	
конт	ролю.	 Аналізуючи	 те,	 що	 вже	 було	 надруковано	 тогочасними	
письменниками,	 чи	 те,	 що	 мало	 друкуватись,	 чекісти,	 зрозуміло,	
збирали	інформації	і	про	авторів	цих	публікацій.	

Проте	 у	 1930	 році	 чекістський	 інтерес	 до	 яскравої	 особи	 Хви-
льового	вступив	у	нову	фазу:	стеження	за	ним	набуло	тотального	
характеру.	 За	 чекістськими	 канонами,	 того,	 за	 ким	 стежили,	 слід	
було	 «замаркувати»,	 він	 повинен	 був	 мати	 «кличку»,	 псевдонім.		
І	знаєте,	яке	псевдо	вигадали	Хвильовому?	«Вальдшнеп».	Скоріше	
за	 все,	 з	 огляду	 на	 те,	 що	 письменник	 за	 життя	 був	 пристрасним	
мисливцем.	

До	речі,	в	 історії	зберігання	справи	були	цікаві	моменти.	У	січ-
ні	 1947	 року	 у	 МҐБ	 УССР	 до	 неї	 зверталися	 у	 пошуках	 «компр.	
матеріалів»3.	 Цілком	 вірогідно,	 що	 це	 могло	 бути	 через	 розпочату	
тоді	 чергову	 кампанію	 шельмування	 «українських	 націоналістів».	
У	квітні	1955	року	справу	було	визнано	такою,	що	не	являє	«опе-
ративної	 та	 історичної	 цінності»4.	 Саме	 тоді,	 через	 22	 роки	 піс-
ля	 самогубства	 Хвильового	 і	 —	 що	 дивовижно	 —	 саме	 13	 квітня	
(13	 —	 це	 було	 улюблене	 число	 письменника)	 справу	 припинили		

2	 Див.:	Там	само,	справа	С-183,	арк.	109.
3	 Див.:	Там	само,	арк.	110.	
4	 Див.:	Там	само,	арк.	141	зв.

Микола хвильовий.  
харків, червень  

1925 року
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і	 вирішили	 знищити.	 Проте	 не	 знищили.	 Залишили	 в	 архіві	 як	
таку,	що	має	«історичне	значення».	У	1977	році	справу	знов	пере-
глянули	і	залишили	на	зберіганні5.	Проте	дотепер	невідомо,	чи	ви-
лучали	щось	із	підшитих	паперів.	

На	початку	1990	років	мені	(в	силу	певних	і	не	від	мене	залежних	
обставин)	не	вдалося	ретельно	попрацювати	і	надрукувати	розвід-
ку	 на	 основі	 згаданої	 справи.	 Тепер	 до	 цього	 мене	 підштовхнуло	
створення	документального	фільму	про	Хвильового,	до	роботи	над	
яким	 у	 2008–2009	 роках	 мене	 залучила	 режисер	 Ірина	 Шатохіна	
(вона	 працює	 на	 1-му	 національному	 телеканалі),	 а	 також	 цінна	
пуб	лікація	професора	Григорія	Грабовича	про	Хвильового6.	

Аналіз	публікації	Грабовича,	робота	над	фільмом,	в	якому	мені	
довелось	 виступати	 в	 ролі	 співавтора	 сценарію,	 консультанта	 та	
наратора,	 і	 неодноразове	 перечитування	 справи-формуляра	 —	
все	це	переконало:	ключовою	причиною	кривавого	«happening’у»,	
влаштованого	для	себе	Хвильовим	13	травня	1933	року,	була	його	
перманентна	 внутрішня	 амбівалентність,	 психологічний	 розлам,	
гра,	 що	 її	 спробував	 вести	 письменник	 із	 системою	 та	 (зреш	тою)	
і	з	самим	собою.	Ця	гра	виявилась	фатальною.	Він	вважав	себе	ро-
мантиком.	 Проте	 його	 романтизм	 увійшов	 у	 конфлікт	 з	 нероман-
тичним	 часом.	 Нова	 економічна	 політика	 принесла	 згасання	 ре-
волюційних	 ілюзій	 (у	 тих,	 хто	 їх	 мав).	 Кристалізація	 сталінської	
диктатури	вимагала	переродження	вчорашніх	«борців	за	народну	
справу»	на	слухняних	бюрократів.	Становлення	ідеологічного	і	по-
літичного	 монізму,	 утвердження	 «єдиної	 та	 неподільної»	 більшо-
вицької,	 червоної,	 але	 таки	 імперії,	 девальвувало	 декларації	 про	
національне	відродження	навіть	в	обмежених	рамках	офіційної	по-
літики	«коренізації».	Розуміння	цих	тоді	далеко	не	всім	зрозумілих	
тенденцій	 і	 небажання	 перетворюватись	 на	 знаряддя	 омани	 пері-
одично	«вихлюпувалось»	у	експресивно-трагічних	 і	суїцидальних	
настроях	 Хвильового.	 Воно	 й	 призвело	 до	 моделювання	 ним	 са-
мим	 його	 останнього	 «художнього	 твору»	 —	 самогубства	 в	 травні		
1933	року.	

* * *

У	 літературному	 і	 політичному	 контекстах	 1920–30-х	 років	
Микола	 Хвильовий	 постає	 доволі	 парадоксальною	 фігурою.	 Його	

5	 Там	само.	
6	 Див.	у	книзі:	Г. Грабович.	Тексти	і	маски.	К.,	Критика,	2005,	с.	237–257.
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творча	(невелика	у	порівнянні	із	доробком	інших	тодішніх	«класи-
ків»)	спадщина	мала	надзвичайний	резонанс.	Він	ніколи	не	займав	
якихось	офіційних	посад,	але	йому,	як	згадував	Юрій	Смолич,	дару-
вали	свої	книжки	з	авторськими	підписами	і	його	друзі,	і	недруги7.	
Не	він	формально	очолював	створену	у	листопаді	1925	року	фактич-
но	ним	на	противагу	офіціозним	літературним	структурам	Вільну	
академію	пролетарської	літератури	(ВАПЛІТЕ),	але	саме	Хвильо-
вий	був	її	душею.	Не	він,	власне,	розпочав	знамениту	літературну	
дискусію	1926–1928	років	в	Україні,	але	саме	він	опинився	в	центрі	
уваги	і	найгостріших,	сказати	б,	мейнстрімних	публічних	дискусій.	
Він	був	членом	партії,	але	саме	його	особливо	пристрастно	таврува-
ли	як	«буржуазного	націоналіста»	чи	«куркульського	підголоска».	
Відразу	 після	 його	 самогубства	 у	 травні	 1933	 року	 офіційні	 особи	
і	наближені	до	тодішнього	істеблішменту	літератори	засуджували	
Хвилього	за	його	самогубство,	але	водночас	навіть	неґативні	згад-
ки	 про	 нього	 несли	 натяк	 на	 його	 неабияку	 чи	 навіть	 центральну	
роль	у	літературному	процесі	тих	років.	Нарешті,	за	слушним	за-
уваженням	Григорія	Грабовича,	коли	в	СССР	було	заборонено	хоч	
трохи	 прихильно	 згадувати	 про	 Хвильового	 (а	 це	 забуття	 трива-
ло	 до	 горбачовської	 «перебудови»),	 як	 не	 дивно,	 саме	 Хвильового	
у	 науковому	 та	 паранауковому	 дискурсах	 «з-поміж	 українських		
письменників	паплюжили	найдужче	—	значно	більше,	ніж	Винни-
ченка	та	Грушевського	і	безперечно	більше,	ніж	відверто	визнаного	
ворога-націоналіста	Донцова»8.

Хвильовий	 у	 своїх	 знаменитих	 памфлетах,	 написаних	 під	 час	
дискусії	 1925–1928	 років,	 крім	 іншого,	 висунув	 вимоги	 негайної	
«дерусіфікації	 пролетаріату»	 в	 Україні,	 дистанціювання	 україн-
ської	культури	і	суспільства	від	російської	культури	і	Москви	вза-
галі,	орієнтації	на	«психологічну	Європу»	тощо.	Він	написав	все	те,	
що	 так	 роздратувало	 найвищі	 партійні	 інстанції	 в	 Москві	 та	 на-
віть	самого	Сталіна.	Останній	відреаґував	26	квітня	1926	року	спе-
ціальним	 листом	 тодішньому	 ґенсеку	 КП(б)У	 Лазарю	 Кагановичу	
та	іншим	членам	Політбюро	КП(б)У	щодо	«націонал-ухильництва»		
в	 УСРР,	 присвятивши	 третину	 листа	 саме	 Хвильовому9.	 Та	 —	
звернімо	 увагу!	 —	 окремо	 Сталін	 застерігає:	 Хвильовий	 аж	

7	 Див.:	Ю. Смолич.	ВАПЛІТЕ	і	я	//	Літературна	Україна,	1987,	24	вересня.
8	 Г. Грабович.	Тексти	і	маски.	К.,	Критика,	2005,	с.	240.
9	 Див.:	Й. В. Сталін.	Тов.	Кагановичу	та	іншим	членам	ПБ	ЦК	КП(б)У	//	

Твори,	т.	8,	с.	152.
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занадто	 захоплюється,	 як	 пише	 вождь,	
«якоюсь	 месіаністичною	 роллю	 україн-
ської	молодої	інтеліґенції»10.

Сталін	точно	вгадав.	Хвильовий	робив	
ставку	 не	 на	 ватажків	 тогочасних	 воро-
гуючих	 літературних	 угруповань,	 зіпсо-
ваних	власними	амбіціями	і	розрахунком	
на	партійні	«пряники»,	а	саме	на	молодь,	
на	тих,	хто	здатен	мислити	незаанґажо-
вано,	неординарно,	неформально.	

Холуйське	 упадання	 українських	
по	лі	тиків	 і	 переважної	 більшості	 інте-
ліґенції	перед	усім	московським	як	най-
значнішим	 інтелектуальним	 явищем,	

провінційний	 рівень	 амбіцій,	 розмита,	 малоросійська	 ідентич-
ність	 —	 все	 це	 стало	 мішенню	 Хвильового.	 Він	 проти	 тих,	 хто	 за	
літературу	лише	про	комуни	й	трактори,	за	ту	літературу,	яка	по-
трібна	лише	партії	та	освячена	нею.	Почуття	свободи	у	Хвильово-
го	сягає	апогею	напровесні	1926	року.	Саме	тоді,	ще	до	сталінсько-
го	 листа,	 з’являється	 третій	 цикл	 його	 памфлетів	 —	 «Апологети	
писаризму».	 І	 це	 була	 справжня	 бомба.	 Заключний,	 тринадцятий	
памфлет	 мав	 скандально-немислиму	 назву:	 «Московські	 задри-
панки».	

Йому	 були	 потрібні	 суперники	 для	 словесного	 герцю.	 Тоді	 він	
оживав	 і	 випромінював	 нестримну	 енергію.	 Бунтарство	 —	 його	
спеціальність.	 У	 «Апологетах	 писаризму»	 він	 пише:	 «Українська	
економіка	—	не	російська	економіка	 і	не	може	бути	такою,	хоч	би	
тому,	 що	 оскільки	 українська	 культура,	 виростаючи	 з	 своєї	 еко-
номіки,	 зворотно	 впливає	 на	 останню,	 остільки	 і	 наша	 економіка	
набирає	 специфічних	 форм	 і	 характеру.	 Словом,	 Союз	 все-таки	
залишиться	 Союзом,	 і	 Україна	 є	 самостійна	 одиниця…	 Малоро-
сія	 вже	 одійшла	 в	 «область	 преданія»…	 Росія	 ж	 самостійна	 дер-
жава?	 Самостійна!	 Ну	 так	 і	 ми	 —	 самостійна»11.	 І	 далі:	 «…Досить	

10	 Там	само,	с.	152–153.
11	 M. Хвильовий.	Апологети	писаризму	//	M.	Г.	Хвильовий.	Твори	у	2	т.	К.,	

Дніпро,	1990,	т.	2,	с.	573.
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«фільствувати»	—	«дайош»	свій	власний	розум!..	В	Европу	ми	під-
емо	вчитися,	але	з	затаєною	думкою	—	за	кілька	років	горіти	над-
звичайним	світлом.	Чуєте,	москвофіли	з	московських	задрипанок,	
чого	ми	хочемо?»12.

У	 памфлеті	 «Україна	 чи	 Малоросія?»	 Хвильовий	 наполягає:		
«…Україна	 буде	 доти	 пляцдармом	 для	 контрреволюції,	 доки	 не	
пройде	той	природний	етап,	який	Західна	Європа	пройшла	в	часи	
оформлення	національних	держав»13.

Отже,	державна	незалежність	України	неминуча,	адже	це	про-
йшли	всі	народи	Європи,	відтак	протидіяти	цьому	—	значить	бути	
гальмом	 проґресу.	 Одним	 розчерком	 пера	 Хвильовий	 перетво-
рив	 на	 таке	 гальмо	 компартію	 і	 всіх	 її	 вождів	 —	 столичних	 і	 ре-
ґіональних.	 Хто	 ж	 міг	 йому	 таке	 вибачити?	 Поява	 сталінського	
листа	 означала,	 що	 полювання	 на	 Хвильового	 розпочалося.	 Пам-
флет	«Україна	чи	Малоросія?»	забороняють	до	друку.	

Через	 20	 років,	 у	 1946-му,	 Євген	 Маланюк	 напише:	 «Чим	 був		
в дійсності	 виступ	 Хвильового?	 Не	 рядом	 сумбурних	 памфлетів	
(які	досі	«цитуються»),	але	поставою Особистості.	Цього	Росія	ні-
коли	не	вибачає	і	не	терпить	(Чаадаєв	і	т.	і.)»14.

А	 у	 1926	 році	 ім’я	 Хвильового	 з’являється	 у	 суперсекретному	
обіжнику	 ҐПУ	 УСРР	 під	 назвою	 «Про	 український	 сепаратизм».	
Пафос	цього	важливого	документа	полягав,	власне,	в	тому,	що	його	
автори	ставилися	з	апріорною	підозрою	до	всіх,	хто	сприйняв	по-
літику	 «українізації»,	 зокрема,	 до	 її	 речників	 у	 сфері	 культури:	
«Та	 обставина,	 що	 українські	 націоналісти	 припинили	 відкриту	
боротьбу	 з	 Радянською	 владою	 і	 формально	 визнали	 її,	 не	 озна-
чає,	 що	 вони	 остаточно	 примирилися	 з	 теперешнім	 станом	 речей		
і	щиро	відмовились	від	ворожих	задумів.

Тут	наявною	є	не	зміна	ідеології,	а	зміна	тактики…
Термін	 “культурної	 роботи”	 заступив	 гасло	 збройної	 боротьби	

за	незалежність,	що	провалилося.
“Культурна	 боро	ть	ба”	 набула	 величез	ної	 популярності	 і	 втяг-

нула	 до	 лав	 своїх	 прибіч	ни	ків	 переважну	 більшість	 най	видні	ших	
представ	ни	ків	укр(аїн	ської)контр	рево	лю	ції»15.

12	 Там	само,	с.	575.
13	 М. Хвильовий.	Україна	чи	Малоросія?	//	Там	само,	с.	591.	
14	 Євген Маланюк.	 Нотатники	 (1936–1968).	 Документально-художнє	 ви-

дання.	К.,	Темпора,	2008,	с.	100.
15	 Цит.	 за:	 Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов.	 ЧК–ГПУ–НКВД		

в	Україні:	особи,	факти,	документи.	К.,	Абрис,	1997,	с.	256.
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Обіжник	 орієнтував	 на	 збір	 всебічної	 інформації	 про	 прихиль-
ників	«українізації»,	а	висновок	був	такий:	«…На	роботу	по	укра-
їнській	громадськості	необхідно	звернути	найсерйознішу	увагу»16.	

Отже,	 паралельно	 з	 офіційними	 деклараціями	 партійних	 ке-
рівників	 ҐПУ	 задовго	 до	 відкритого	 наступу	 на	 «українізацію»	
розгортало	 (зрозуміло,	 з	 відома	 партійного	 керівництва)	 власну	
контрукраїнізацію,	 готуючи	 в	 такий	 спосіб	 компромат	 проти	 всіх,	
кого	 чекісти	 вважали	 «небезпечними»	 для	 комуністичного	 режи-
му17.	 Знаючи	 це,	 можемо	 тепер	 зрозуміти,	 чому	 так	 блискавично,	
точно,	адресно	чекісти	вже	з	1933	року	в	Україні	будуть	трощити	
українську	інтеліґенцію,	знаючи,	кого	брати,	про	що	розпитувати,	
у	чому,	в	яких	саме	«гріхах»	примушувати	«зізнаватись».

Так	 ось,	 в	 обіжнику	 «Про	 український	 сепаратизм»	 про	 Хви-
льового	згадано	так:	«Велику	увагу	приділяють	шовіністичні	кола,	
між	іншим,	поету	Хвильовому,	не	дивлячись	на	те,	що	він	є	членом	
КП(б)У.	Шовіністична	закордонна	преса	інколи	передруковує	з	на-
ших	 журналів	 окремі	 його	 твори	 і	 прагне	 зробити	 на	 нього	 націо-
налістичний	 вплив…	 З	 цього	 приводу	 один	 з	 авторитетних	 пред-
ставників	 харківської	 правої	 громадськості	 висловив	 таку	 думку:	
“Хвильового	ми	можемо	підтримувати.	На	українських	комуністів	
ми	 повинні	 робити	 наш	 вплив	 і	 проводити	 роботу	 так,	 щоб	 вони	
не	відходили	від	нас,	а	разом	з	нами	боролись	за	українізацію,	за	
Україну”»18.	

Поза	сумнівом,	Хвильовий	підпадав	під	рекомендації	згаданого	
обіжника	щодо	необхідності	«не	обмежуватися	простим	спостере-
женням	за	всіма	колами	української	громадськості,	а	вести	актив-
ну	 розвідку	 серед	 видних	 представників	 українських	 антирадян-
ських	течій…»19.	

Тим	 більше,	 що	 Хвильовий	 був	 особистістю	 харизматичною.	
Інтелектуальний	 лідер,	 він	 притягував	 людей	 до	 себе	 як	 магніт.	
Інт	риґував,	 імпонував,	 збурював,	 викликав	 спротив,	 хоча	 навіть	
не	 виглядав	 як	 «вождь».	 Григорій	 Костюк	 про	 першу	 зустріч	 із	
Хвильовим	 напише:	 «…Непоказна,	 среднього	 зросту,	 щуплень-
ка,	 зі	 смуглявим	 обличчям,	 людина.	 Я	 глянув	 і	 остовпів.	 Оцей	

16	 Там	само,	с.	266.	
17	 Докладніше	див.:	Yuri Shapoval.	«On	Ukrainian	Separatism»	A	GPU	Cir-

cular	of	1926	//	Harvard	Ukrainian	Studies,	1994,	vol.	XVIII,	№	3/4,	pp.	275–302.
18	 Цит.	 за:	 Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов.	 ЧК–ГПУ–НКВД		

в	Україні:	особи,	факти,	документи,	с.	263–264.
19	 Там	само,	с.	266.
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непомітний	маленький	чоловічок,	у	темній	“косоворотці”,	в	санда-
лях	 на	 босу	 ногу,	 з	 вихрястою	 чуприною	 —	 оце	 Хвильовий?	 Оце	
той	 грізний	 полеміст,	 що	 потрясав	 і	 потрясає	 українським	 куль-
турним	 і	 політичним	 світом?	 Це	 той,	 хто	 вивів	 з	 рівноваги	 навіть	
самого	Сталіна	в	Кремлі?»20.

Задля	 справедливості	 слід	 зауважити,	 що	 Хвильовий	 своїми	
неординарними	якостями	виводив	з	рівноваги	не	лише	«кремлівсь-
кго	горця»,	а	й	декого	 із	значно	ближчого	харківського	партійного	
і	письменницького	(або	ж	партійно-письменницького)	середо	вища.	
Відтак	харківським	чекістам	було	на	кого	спертися,	коли	вони	по-
чали	 розробку	 Хвильового.	 Недаремно	 справа-формуляр,	 крім	
традиційно-обов’язкових	повідомлень	інформаторів,	містить	чима-
ло	зразків,	сказати	б,	чекістського	літературознавства	—	відгуків	
про	літературну	долю	і	творчість	Миколи	Хвильвого.	

* * *

«Перш	 за	 все,	 треба	 визнати	 прилюдно:	 М.	 Хвильовий	 не	 про-
сто	 розумна,	 а	 надзвичайно	 розумна	 людина.	 Крім	 того...	 він	 над-
звичайно	 хитра	 і	 дипломатична	 людина.	 І	 якраз	 в	 цій	 надмір-
ності	—	його	слабке	місце.	Чайковський	був	“царем	і	рабом	мінора”	
і	 так	 само	 М.	 Хвильовий	 —	 “цар	 і	 раб	 хитрощів”.	 Дякуючи	 пере-
вазі	 дипломатування	 над	 безсторонньо-розумовими	 здібностями,	
з	Хвильовим	трапилось	те,	що	визначається	формулою:	“сам	себе	
перехитрував”»21.

Це	—	не	традиційне	донесення	секретного	співробітника.	Це	—	
уривок	з	розлогого,	ретельно	відредаґованого	машинописного	тек-
сту	 під	 назвою	 «Нове	 амплуа	 Миколи	 Хвильового»,	 що	 зберігся		
у	справі-формулярі.	Схоже	на	статтю,	що	мала	в	черговий	раз	«ви-
крити»	 Хвильового	 (в	 даному	 разі	 у	 зв’язку	 з	 виходом	 журналу	
«Літературний	 ярмарок»).	 У	 тексті,	 там,	 де	 пояснення	 в	 дужках,	
можна	 побачити	 авторський	 криптонім	 «Л.	 С.»,	 одначе	 наприкінці	
цього	тексту	знаходимо	чорнилами	дописану	дату	—	29/ХІ	і	в	лап-
ках	слово	«Інженер»,	що	цілком	може	означати:	автор	тексту	таки	
міг	 співпрацювати	 з	 ҐПУ.	 Проте	 в	 даному	 випадку	 головне	 не	 це.	
Цікаво	 те,	 наскільки	 правомірно	 автор	 тексту	 називає	 «царем		
і	рабом	хитрощів».	

20	 Г. Костюк.	 Зустрічі	 і	 прощання.	 Спогади.	 Кн.	 1.	 Едмонтон,	 Канадський	
інститут	українських	студій,	Альбертський	університет,	1987,	с.	253.

21	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	51.
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Тут	 не	 місце	 давати	 характеристики	 літературному	 шляхові	
Хвильового,	 але	 цілком	 очевидно,	 що	 упродовж	 цього	 шляху,	 по-
трапляючи	у	скрутні	політико-ідеологічні	ситуації	 (а	часом	свідо-
мо	 заводячи	 себе	 у	 них,	 як	 у	 випадку	 з	 літературною	 дискусією	
середини	1920-х	років),	Хвильовий	завжди	намагався	«переграти»	
владу.	Логіка	його	поведінки	була	приблизно	такою:	треба	офіцій-
но	 покаятись	 —	 «спокутую»	 провину,	 вимагають	 офіційно	 щось	
визнати	 —	 «визнаю».	 І	 це	 не	 був	 цинізм.	 Такою	 була	 ціна	 збере-
ження	внутрішнього	інтелектуального	суверенітету,	захисту	кола	
однодумців,	 на	 яких	 спирався,	 зрештою	 ціна	 можливості	 жити		
і	працювати	далі.	

Уявімо,	 наприклад,	 якими	 були	 наслідки	 того,	 що	 Хвильового	
«відзначив»	 у	 своєму	 листі	 Сталін.	 У	 травні	 1926-го	 з’являється	
стаття	 глави	 уряду	 України	 Власа	 Чубаря	 проти	 Хвильового.		
У	 червні	 останнього	 критикують	 на	 партійному	 пленумі,	 а	 у	 лис-
топаді	 на	 Х	 з’їзді	 КП(б)У	 ґенсек	 ЦК	 КП(б)У	 Лазар	 Каганович	
«вписує»	Хвильового	в	національний	ухил	разом	з	наркомом	осві-
ти	 Олександром	 Шумським.	 Публічне	 шельмування	 Хвильового	
було	майстерно	зрежисоване.	Його	представляли	«націоналістом»,	
«фашистом»,	 «підголоском	 буржуазії	 та	 куркулів».	 Його,	 «царя		
хитрощів»,	 спіймали	 на	 очевидній	 суперечності:	 ти	 клянешся	
партійно-класовими	 категоріями,	 але	 що	 ти	 ними	 обґрунтовуєш?	
Вільну	—	від	Москви	—	Україну?	

Для	 Хвильового	 це	 виразний	 сигнал:	 треба	 каятись.	 У	 груд-
ні	 1926	 року	 у	 газеті	 «Вісті	 ВУЦВК»	 з’явилася	 заява	 Хвильового	
та	 його	 колеґ	 по	 ВАПЛІТЕ	 Олеся	 Досвітнього	 і	 Михайла	 Ялово-
го.	Вони	каялись	і	визнавали,	що	«наші	ухили	від	партійної	лінії…	
були	 широко	 використані	 ворожими	 пролетарській	 революції	
елементами»22.	Ця	трійця	(або	«три	мушкетери»,	як	їх	ще	називали	
друзі)	підкреслювала,	що	уважно	обміркувавши	справу,	побачила	
власні	«ідеологічні	і	політичні	помилки»	і	запевняла,	що	одверто	їх	
зрікається23.	

У	січні	1927	року	Хвильового	виключають	із	ВАПЛІТЕ	з	коле-
ґами.	Та	його	це	не	бентежить:	він	виграв	рік,	виходять	ваплітян-
ські	видання	і	він	друкується	в	них.	До	речі,	це	по-своєму	відзна-
чить	у	щоденнику	Сергій	Єфремов.	27	січня	1927	року	він	записує:	

22	 Ол. Досвітній, М. Хвильовий, М. Яловий.	Заява	групи	комуністів-членів	
«Вапліте»	//	Вісті	ВУЦВК,	1926,	4	грудня.	

23	 Там	само.
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«“Вапліте”	 себе	 розпустило.	 Ця	 “Все-
українська	 Академія	 пролетарської	 лі-
тератури”	 попала	 в	 неласку	 в	 началь-
ства.	 Спочатку	 примусили	 її	 викинути	
її	 фактичного	 голову	 й	 фундатора	 Хви-
льового,	 потім	 напосілись	 на	 неї	 за	 те,	
що	 в	 своєму	 журналі	 дає	 місце	 статтям	
того	 ж	 Хвильового	 та	 ще	 Христюка…	
Чутка	 є,	 що	 самознищення	 організації	
та	 закриття	 журналу	 наробило	 деяко-
го	 переполоху	 серед	 начальства:	 воно	
сподівалося	 покори,	 а	 не	 такої,	 хоч	 і	 не-
шкодливої,	фронди»24.	

Більш	 категорично	 висловлюється	
інформатор	 під	 псевдом	 «Літератор».	
Він	 твердить,	 що	 «гасло	 Хвильового	 —	
“Боротьба	 з	 Москвою”	 —	 повторюється	
і	Кулішем,	що	чітко	підкреслює,	що	між	
Президентом	 Вапліте	 —	 КУЛІШЕМ	 і	 буцімто	 виключеним	 з	 Ва-
пліте	 ХВИЛЬОВИМ	 повна	 ідеологічна	 рівність…	 “Президент”	
Вапліте	Куліш	і	Хвильовий	—	однакових	поглядів:	вони	проти	на-
ціональної	 політики	 партії…	 Хвильовий	 ясно	 говорить	 у	 “Вальд-
шне	пах”:	“комуністична	партія	потихесеньку	та	полегесеньку	пе-
ретворюється	на	звичайного	собирателя	землі	руської»25.	

У	 січні	 1928-го	 ВАПЛІТЕ	 ліквідують,	 або,	 як	 тоді	 висловлюва-
лись,	академія	«самоліквідувалась».	Публічна	атака	на	Хвильовoго	
вступає	в	нову	фазу:	його	починають	«викривати»	у	зв’язку	з	по-
явою	другої	частини	роману	«Вальдшнепи».	Цей	роман	було	напи-
сано	 у	 розпал	 дискусії	 в	 1926	 році.	 Він	 друкувався	 у	 5	 і	 6	 числах	
журналу	«ВАПЛІТЕ»	за	1927	рік,	але	увесь	наклад	6-го	числа	було	
знищено.	

Це	ще	один	удар.	Проте	Хвильовий	вистояв.	Він	розуміє:	попри	
все	в	партії	треба	залишатися.	Це	—	єдиний	шанс	зберегти	свобо-
ду.	 Відтак	 знов	 треба	 «спокутувати	 гріхи»	 і	 визнавати,	 що	 мають	
рацію	його	критики.	Навіть	такі,	як,	наприклад,	відвертий	погром-
ник,	 завідувач	 сектору	 ЦК	 КП(б)У	 Андрій	 Олінтер,	 який	 (ніби	 за	
якимсь	містичним	збігом)	мав	псевдонім	«Хвиля».	

24	 С. О. Єфремов.	Щоденники,	1923–1929.	К.,	Рада,	1997,	с.	580.	
25	 ГДА	СБ	України,	К.,	справа	С-183,	арк.	43–44.

збірник памфлетів 
Миколи хвильового 

«думки проти течії». 
1926 рік
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29	 лютого	 1928	 року	 у	 газеті	 «Комуніст»	 з’являється	 «Лист	 до	
редакції»,	 надісланий	 Хвильовим	 з-за	 кордону,	 де	 він	 перебував	
на	лікуванні.	І	це	не	просто	чергове	тривіальне	«спокутування	по-
літичних	 гріхів».	 Це	 до	 певної	 міри	 гра,	 адже	 Хвильовий	 пробує	
пояснити,	що	саме	він	мав	на	увазі,	коли	писав	«Україну	чи	Мало-
росію»,	 «Вальдшнепів»,	 «Кота	 в	 чоботях».	 А	 пояснивши,	 негайно	
посипає	голову	попелом:	«Віддаючи	себе	на	милість	своєї	компар-
тії	 і	 її	 Центрального	 комітету,	 зокрема,	 я	 перш	 за	 все	 вважаю	 за	
потрібне	ще	раз	пригадати	свої	політичні	помилки	й	ще	раз	засу-
дити	їх…	Аґітуючи	ж	партію	стати	в	боротьбі	двох	культур	на	боці	
культури	української,	я	тим	самим	втягував	партію,	по	суті,	в	не-
вигідну	 і	 ганебну	 “сделку”	 з	 українським	 націоналізмом…	 Кінець	
свого	роману	“Вальдшнепи”	я	знищив	і,	знищивши,	думаю	тільки	
про	те,	як	би	мені	хоч	частково	змити	з	себе	ту	пляму,	що	забруд-
нила	 моє	 партійне	 й	 літературне	 ім’я….	 Я	 публічно	 прошу	 проба-
чення	(хоч	би	умовного)	у	всіх	тих	товаришів,	що	з	ними	я	на	про-
тязі	кількох	років	вів	запеклу	боротьбу»26.	

Понад	 те,	 Хвильовий	 запевняє:	 «Я	 закликаю	 всіх	 своїх	 літе-
ратурних	 однодумців	 сприяти	 утворенню	 Федерації	 Радянських	
письменників…	Я	прошу	тих	таки	однодумців	не	вважати	цю	мою	
заяву,	що	її	написано,	не	щиро.	Ця	заява	є	продукт	того	психоло-
гічного	 перелому,	 який	 назрівав	 в	 мене	 декілька	 років	 і	 що	 оста-
точно	вивів	мене	з	тупика	тільки	тут,	в	Західній	Європі.	Ті	спосте-
реження,	 які	 я	 здобув	 за	 кордоном,	 остаточно	 переконали	 мене,	
що	я	ввесь	час	йшов	не	по	тому	шляху,	по	якому	я	мусив	йти,	як	
комуніст»27.	

Саме	 тут	 час	 нагадати,	 що	 написав	 Хвильовий	 у	 своїй	 авто-
біографії	ще	у	1924	році:	«…Я	з	більшою	впевненістю	називаю	себе	
комунаром,	 ніж	 кому	ніс	том»28.	 І	 комунар	 у	 черговий	 раз	 перема-
гає	комуніста.	Доводить	це	і	справа-формуляр,	в	якій	залишилося	
чимало	 свідчень	 того,	 як	 Хвильовий	 насправді	 ставився	 до	 своїх	
«покаянь»,	 а	 заразом	 до	 своїх	 критиків.	 Наприклад,	 у	 (здається)	
ще	ніколи	недрукованому,	але	перлюстрованому	листі	до	Михай-
ла	Ялового	у	лютому	1928	року	з-за	кордону:	«Ми	написали	“зре-
чення”?	 Написали.	 Чого	 ж	 іще	 від	 нас	 вимагають?	 Лизати	 комусь	

26	 М. Хвильовий.	Лист	до	редакції	//	Комуніст,	1928,	29	лютого.
27	 Там	само.
28	 Центральний	державний	архів	громадських	об’єднань	України	(далі	—		

ЦДАГОУ),	 фонд	 1,	 опис	 20,	 справа	 1852,	 арк.	 80.	 Див.	 також: О. Мукомела. 
Творець	досвітньої	симфонії	//	Знання	та	праця,	1989,	№	6,	с.	11–13.



«Цар і раб хитрощів» 139

задницю,	чи	що?	Що	ж	до	“Вальдшнепів”,	то	я	певний,	що,	не	будь	
їх,	все	одно	щось	найшли	б	і	припрягли	б	мені»29.	

Отже,	 недаремно	 один	 з	 анґажованих	 чекістами	 знавців	 твор-
чості	Хвильового	у	своєму	анонімному	відгуку	на	цю	творчість	пе-
реконував,	що	лист	Хвильового	до	газети	«Комуніст»	свідчить	рад-
ше	 про	 «переляканість	 автора	 чи	 про	 тактичний	 маневр,	 ніж	 про	
щире	усвідомлення	контр-революційності	націоналізму»30.	

Ще	 один	 приклад	 —	 слова,	 переказані	 інформатором:	 «На	 ве-
чірці	 у	 громадянина	 Шраг...	 Хвильовий	 заявив,	 що	 його	 позір-
ний	 лист,	 як	 людини	 настроїв,	 викликаний	 газетною	 трісканиною	
(трескотней)	 і	 він	 спробує	 реабілітуватися	 перед	 українською	
громадськістю»31.	Дмитро	Донцов	недаремно	порівняв	каяття	Хви-
льового	з	каяттям	Ґалілео	Ґалілея.	Як «цар	хитрощів»	Хвильовий	
знав	ціну	словам.	І	тим,	які	треба	сказати	для	влади,	і	тим,	які	по-
трібні	були	тим,	хто	був	здатен	зрозуміти	його	коди.

І	 хоча	 один	 з	 інформаторів	 ҐПУ	 (до	 речі,	 він	 мав	 псевдо	 «Лі-
тератор»)	 називає	 «каяття»	 в	 газеті	 «Комуніст»	 «надмірним»,	 сіє	
сумнів	 у	 щирості	 Хвильового32,	 тактика	 останнього	 спрацювала.	
«Індульґенцію»	за	каяття	отримано:	після	повернення	з-за	кордо-
ну,	у	1928	році	Хвильовому	дозволяють	заснувати	часопис	«Літе-
ратурний	ярмарок».	Тим	самим	колишні	члени	ВАПЛІТЕ	отрима-
ють	ще	один	шанс	для	продовження	своєї	боротьби.	Це	розуміли	не	
лише	ті,	хто	підтримував	Хвильового.	У	жовтні	1928	року	в	одному	
з	 робочих	 зведень	 ҐПУ	 УСРР	 зазначалося:	 «Найближчим	 часом	
намічений	 до	 випуску	 альманах	 “Літературний	 ярмарок”.	 Ініціа-
тором	журнала	є	М.	Хвильовий,	який	залучає	до	співпраці	в	аль-
манасі	 всіх	 колишніх	 Ваплітян.	 Крім	 того,	 на	 сторінках	 журналу	
будуть	 друкуватися	 ВУССПП’івці	 і	 члени	 інших	 літорганізацій…	
Тенденція	 Ваплітян	 —	 всі	 гострі	 політичні	 питання	 протягувати	
через	 символічні	 пародії	 і	 “необразливі”	 за	 формою	 фейлетони…	
Фактично	альманах	буде	органом	Ваплітян,	які	прагнуть	усіма	си-
лами	мати	свій	окремий	друкований	орган»33.	

Петро	 Панч	 у	 зв’язку	 з	 виходом	 згадував:	 «Сама	 назва	 і	 су-
перобкладинка,	 зроблена	 видатним	 художником	 Анатолієм	 Пет-
ри	цьким,	 зразу	 виділили	 журнал	 серед	 сірої	 маси	 друкованих	

29	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	19.
30	 Там	само,	арк.	35.
31	 Там	само,	арк.	137.
32	 Там	само,	арк.	15.
33	 Там	само,	арк.	12.
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органів.	 Був	 оригінальний	 і	 зміст.	 До	 цього	 доклав	 сил	 кожен		
з	письменників,	що	друкувалися	в	ньому.	В	цьому	плані	створена	
була	 і	трибуна	для	обміну	думками,	що	фактично	заступала	кри-
тичний	відділ.

Назвали	її	для	оригінальності	«Зелена	кобила»,	в	якій	діють	по-
стійні	казкові	персонажі	—	Циган,	Золотий	Півник	і	Сірий	чортик	
Зануда.

Уже	 сама	 назва	 і	 фантастичні	 особи	 звільняли	 авторів	 од	 нуд-
ного	 академізму	 та	 давали	 можливість	 не	 додержуватися	 збитих	
штампів	і	канонів,	і	навіть	про	серйозні	справи	говорити	з	лукавим	
смішком	або	як	хто	уміє,	аби	це	було	не	нудно	і	дошкульно.

Редакція	 журналу	 називалась	 «Ярмарок».	 Складалася	 вона	
з	одного	відповідального	секретаря,	закоханого	в	цю	справу,	 Іва-
на	 Сенченка,	 а	 на	 кожен	 новий	 номер	 визначався	 і	 новий	 редак-
тор,	 який	 укладав	 його	 відповідно	 до	 своїх	 уподобань.	 Це	 ґаран-
тувало	 оригінальність	 кожної	 книжки	 не	 тільки	 своїм	 змістом,	
а	й	формою»34.

«Літературний	 ярмарок»	 став	 надто	 унікальним	 явищем,	 щоб	
не	 привернути	 уваги	 і	 чекістів,	 і	 конкурентів	 Хвильового.	 Це	 від-
биває	 і	 справа-формуляр.	 Ось,	 наприклад,	 як	 інтерпретував	 зна-
чення	журналу	один	з	інформаторів,	який	мав	псевдо	«Марксист»:		
«У	“Літ.	ярмарку”	№	2,	що	нині	друкується,	вміщено	“Диспут	про	
зелену	 кобилу”,	 довкола	 якого	 велось	 багато	 розмов	 у	 письмен-
ницькому	середовищі.

“Диспут”	 цей	 характерний	 своєю	 безглуздістю	 і	 нібито	 відсто-
роненістю.	Проте	якщо	уважно	до	нього	придивитися	і	вдуматися,	
то	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 основна	 суть	 “Диспута”	 зрозумі-
ла	лише	дуже	небагатьом	“втаємниченим”.	А	символічно	“Зелену	
кобилу”	можна	вважати	і	Україною,	і	партією,	і	українською	літе-
ратурою	тощо.	Таким	чином,	у	цьому	“Диспуті”	під	виглядом	“Зе-
леної	кобили”	можуть	бути	протягнуті	будь-які	контрреволюційні	
памфлети,	 завуальовані	 жартівливою	 та	 беззмістовною	 формою	
викладу»35.	

Ще	один	пильний	 інформатор	 (псевдо	«Донбассовец»)	повідом-
ляв:	 «Важко	 точно	 з’ясувати	 —	 чого	 хоче	 редакція,	 виставляю-
чи	 “Зелену	 кобилу”.	 На	 думку	 деяких	 товаришів,	 йдеться	 про	

34	 П. Панч. На	 калиновім	 мості.	 Повість	 минулих	 літ	 //	 П.	 Панч.	 Повісті.	
Оповідання.	Гуморески.	Казки.	К.,	Наукова	думка,	1985,	с.	421–422.

35	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	46.



«Цар і раб хитрощів» 141

КОБИЛУ,	 якій	 судилося	 вивезти	 українську	 літературу.	 Зелена	
вона	тому,	що	молода.

Інші	вважають,	що	зеленою	вона	зветься	на	відміну	від	черво-
ної	літератури.	Інші	вбачають	в	зеленій	кобилі	коняку,	яка	повин-
на	увезти	літературу	до	лісу	(підпілля)»36.	

Одне	 слово,	 не	 давала	 спокою	 «зелена	 кобила»	 ні	 рецензентам	
Хвильового,	ні	чекістам.	Понад	те,	перші	миттєво	відреаґували	на	
виголошену	 ним	 у	 першому	 випуску	 журналу	 формулу	 про	 «Ве-
лику	 Соборну	 Соціялістичну	 Радянську	 Україну»37. Якийсь	 ано-
німний	 рецензент,	 відгук	 якого	 залишився	 у	 справі-формулярі,	
друге	число	альманаху	оцінив	так:	«В	наш	час,	коли	вся	країна	ін-
дустріялізується,	коли	всю	громадську	увагу	кинуто	на	виконання	
п’ятирічки,	 “Літературний	 ярмарок”	 товче	 воду	 в	 ступі…	 Друкує	
нікому	непотрібні,	навіть	шкідливі	пас	к	вілі…»38.

Завершилося	 все	 традиційно:	 «Літературний	 ярмарок»	 при-
пинив	 існування	на	12	числі,	наприкінці	1929	року.	Слід	визнати	 і	
те,	що	в	останніх	книгах	альманаху	почала	виявлятися	відразлива	
тенденція	перетворення	тодішніх	видань	на	своєрідний	«ринґ»,	де	
трощили	опонентів,	тобто	de	facto	займалися	публічними	доносами.	

Tакий	 стиль	 відверто	 унаочниться	 і	 в	 журналі	 «Пролітфронт».	
Його	видаватиме	Хвильовий	з	однодумцями	після	«Літературного	
ярмарку».	Важко	сказати,	чи	щиро,	але	вони	діяли	за	принципом:	
найкращий	спосіб	уберегтися	від	чужого	дракона	—	завести	свого	
власного.	Вони	переймають	прийоми	своїх	суперників,	засвоюють	
мову	ярликів,	таврувань,	не	соромляться	обвинуватити	своїх	кри-
тиків	то	у	«фашизмі»,	у	«націоналізмі»	і	навіть	у…	«хвильовизмі».	
Іван	Дзюба	точно	зауважує,	що	мистецтвом	політичної	компроме-
тації	опонентів	Хвильовий	володів	не	гірше,	ніж	його	недруги,	«без	
цього	 тоді	 не	 було	 дієздатності	 (взаємні	 обвинувачення	 в	 “кур-
кульстві”,	а	потім	ще	у	“фашизмі”	були	найдошкульнішою	зброєю	
в	устах	суперечників	і	найпростішим	способом	апелювати	до	при-
хильності	влади,	яка,	одначе,	мала	свій	рахунок	до	всіх)»39.	

Проте	 невдовзі	 для	 Хвильового	 починається	 не	 удаваний,		
а	справжній	відступ:	визнається	першість	Москви	в	усьому,	визна-
ється	література	лише	на	замовлення	компартії.	Восени	1929	року	

36	 Там	само,	арк.	47.
37	 Там	само,	арк.	49.	
38	 Там	само,	арк.	16.	
39	 I. M. Дзюба.	З	криниці	літ.	У	трьох	томах.	К.,	Вид.	Дім	«Києво-могилян-

ська	академія»,	2007,	т.	3,	с.	290–291.
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Хвильового	 як	 члена	 партійного	 осе-
редку	 Державного	 видавництва	 Украї-
ни	 (ДВУ)	 «чистять»	 на	 засіданні	 комісії	
Харківської	окружної	контрольної	комі-
сії	 під	 головуванням	 одного	 з	 найактив-
ніших	 критиків	 «хвильовізму»	 Євгена	
Гірчака.	 У	 пункті	 «Слухали»,	 зокрема,	
мовилося:	 «Із	 матеріалів,	 які	 є,	 а	 також	
запитань,	 встановлені	 факти	 не	 досить	
активної	 боротьби	 з	 клясовим	 ворогом	
на	 літературному	 фронті,	 а	 також	 не-
достатнього	 вскриття	 та	 пояснення	 пе-
ред	 партією	 своїх	 минулих	 помилок»40.	
У	 пункті	 «Ухвалили»	 було	 записано:	
«Вважати	 за	 перевіреного.	 Зауважити	
на	 потребу	 активізувати	 свою	 бороть-
бу	з	клясовим	ворогом	на	літературному	

фронті,	 зокрема	 з	 тією	 ідеологією,	 що	 її	 раніш	 тов.	 Фітілів	 (Хви-
льовий)	захищав	і	що	її	нині	експлоатують	ворожі	партії	і	робітни-
чій	клясі	елементи»41.	

Якщо	декодувати	цю	партійну	новомову,	то	від	Хвильового	по-
просту	 вимагають	 нового	 каяття,	 вимагають,	 щоб	 він	 довів	 свою	
ортодоксію	ціною	атак	на	тих,	хто	його	колись	підтримував	чи	під-
тримує.	Він	мучиться,	вагається,	але	вибір	треба	робити.

* * *

Вважається,	 що	 третє	 і	 останнє	 каяття	 Хвильового	 сталося		
у	1931	році	на	зборах	харківської	організації	письменників.	Це	не	
зовсім	 так.	 Був	 ще	 один	 важливий	 для	 розуміння	 подальших	 по-
дій	епізод.	У	березні–квітні	1930	року	у	залі	Харківської	опери	від-
бувається	 показовий	 процес	 у	 справі,	 сфабрикованої	 чекістами,	
«Спілки	 визволення	 України»	 («СВУ»).	 Прямо	 на	 сцені	 було	 вла-
штовано	лаву	підсудних,	місце	для	суддів	і	адвокатів	—	все	те,	що	
є	 у	 звичайній	 судовій	 залі.	 Судили	 45	 представників	 української	
інтеліґенції,	 які	 нібито	 прагнули	 повалити	 більшовицький	 режим		

40	 Державний	 архів	 Харківської	 області,	 фонд	 П-15,	 опис	 2,	 справа	 11,		
арк.	30.	

41	 Там	само.	

журнал «Пролітфронт». 
1930 рік



«Цар і раб хитрощів» 143

в	Україні,	відродити	УНР	і	продатися	«інтервентам».	Лідером	ого-
лосили	 академіка	 Сергія	 Єфремова.	 Поза	 сумнівом,	 Хвильовому	
була	 зрозумілою	 абсурдність	 обвинувачень	 і	 абсурдність	 суду42.	
Тим	не	менш	саме	Хвильовому	влада	зробила	пропозицію,	від	якої	
від	не	зміг	відмовитись:	написати	матеріал	із	засудженням	«СВУ».	
Його	 «озброїли»	 перекладеним	 російською	 текстом	 фраґментів	
щоденника	Сергія	Єфремова	(до	речі,	тоді	доступним	не	для	поспо-
литих,	а	лише	для	найвищого	керівництва),	який	містив	критичні	
випади	проти	більшовиків.	

Невідомо,	чи	наважився	Хвильовий	зайти	до	Харківської	опери	
під	час	процесу	у	справі	«СВУ».	Проте	відомо	інше:	у	газеті	«Хар-
ківський	 пролетар»	 16,	 21	 і	 25	 березня	 1930	 року	 він	 друкує	 дві	
статті	(у	другій	було	дві	частини)	у	зв’язку	із	процесом,	достатньо	
брутально	лає	та	викриває	Єфремова	й	інших.	«Цар	хитрощів»	де-
далі	 більше	 розуміє	 —	 гратися	 більше	 не	 дадуть.	 Потрібна	 повна	
капітуляція.	Перетворення	на	раба.

І	ось	з’являються	статті	—	«А	хто	ще	сидить	на	лаві	підсудних?	
(до	 процесу	 “Спілки	 визволення	 України”)»	 та	 «За	 щоденником	
С.	 О.	 Єфремова	 —	 вождя,	 академіка,	 “совісті	 землі	 української”,	
що	палахкотить	“великим	полум’ям”».	Перша	з	тих	статей	розпо-
чиналася	 так:	 «Державна	 політична	 управа	 не	 помилилася:	 вона	
натрапила	на	найголовніший	штаб	бойової	контрреволюційної	ор-
ганізації…	Зізнання	панів	із	«СВУ»...	їхня	цілковита	ідейна	капіту-
ляція	перед	залізною	робітничою	логікою	більшовицьких	політич-
них	концепцій,	оголошення	єфремовського	захалявного	щоденника	

42	 Григорій	Костюк	згадував:	«Як	тільки	з’явились	повідомлення	про	аре-
шти	у	справі	“СВУ”,	в	середовищі	Хвильового	сталося	замішання.	Не	вірило-
ся,	щоб	представники	інтеліґенції	могли	плекати	якісь	відверто	терористичні	
та	 контрреволюційні	 плани...	 Розповідали,	 що	 нібито	 Хвильовий,	 Досвіт-
ній,	Яловий	 і	Куліш	вирішили	піти	до	ЦК	партії	й	вияснити	глузд	цієї	акції.	
В	 ЦК	 їх	 прийняли.	 Були	 здивовані,	 що	 ці	 письменники,	 члени	 партії,	 мають	
сумніви,	 ба	 більше	 —	 недовір’я	 до	 органів	 безпеки.	 Щоб	 їх	 переконати,	 ви-
кликали	з	ҐПУ	чи	не	самого	голову	Балицького	з	відповідними	“доказовими”	
документaми.	Що	саме	говорив	їм	сам	шеф	ҐПУ,	які	факти	й	документи	пред-
ставив	 їм,	 щоб	 виправдати	 арешти	 навіть	 заслужених	 вчених	 і	 літераторів,	
і	чи	переконав	він	наших	шукачів	правди	—	це	залишилося	таємницею.	Відо-
мо	тільки,	що	після	того	ніхто	з	них	не	проявляв	уже	скептичного	вільнодум-
ства	щодо	СВУ…	Їм,	очевидячки,	недвозначно	натякнули,	що	їхня	діяльність	
якоюсь	мірою	зазублюється	з	антинародною	діяльністю	СВУ	і	що	вони	пови-
нні	 турбуватися	 не	 долею	 “пійманих	 на	 гарячому	 злочинців”,	 а	 власною	 до-
лею»	(Г. Костюк. Зустрічі	і	прощання.	Спогади.	Книга	перша,	с.	269).
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з	«фольклором»	базарної	спеку-
лянтки-перекупки,	 з	 тупоголо-
вими	 міщанськими	 анекдотами,	
з	 антисемітськими	 афоризмами	
запеклих	 погромників	 —	 все	 це	
завдає	такого	удару	українській	
контрреволюції,	 що	 їй	 прихо-
диться	тепер	не	стільки	вереща-
ти	 й	 шушукати,	 скільки	 тяжко	
зітхати	й	чухатися»43.	

Друга	 стаття	 закінчувалася	
такими	словами:	«Процес	“СВУ”	
остаточно	 розвінчав	 божка	 ста-
рої	 гопаківсько-шароваристої	

України.	Він	показав	всю	його	нікчемність,	допотопність,	і	всю	його	
огидну	 безсилу	 ненависть	 до	 робітників	 і	 селян.	 Щоденник	 все	 це	
стверджує.	Щоденник	ще	раз	показує	нам	справжнє	обличчя	“со-
вісті	 землі	 української”,	 через	 щоденник	 ми	 ще	 раз	 бачимо,	 на	
якому	 низькому	 інтелектуальному	 й	 моральному	 рівні	 стоять	 не-
добитки	української	контрреволюції»44.	

Ті,	хто	надавав	Хвильовому	для	«аналізу»	щоденник	Єфремова,	
розрахували	 досить	 точно,	 адже	 академік	 не	 тільки	 відверто	 де-
монстрував	своїми	записами	(зробленими	винятково	для	себе)	по-
літичні	симпатії	й	антипатії,	він	неодноразово	критично	висловлю-
вався	на	адресу	Хвильового,	що	не	могло	не	зачепити	останнього45.	

43	 М. Хвильовий. А	хто	ще	сидить	на	лаві	підсудних?	(До	процесу	«Спілки	
визволення	України»)	//	Харківський	пролетар,	1930,	16	березня.

44	 М. Хвильовий.	За	щоденником	С.	О.	Єфремова	—	вождя,	академіка,	«со-
вісті	землі	української»,	що	палахкотить	«великим	полум’ям»	//	Харківський	
пролетар,	1930,	25	березня.

45	 Так,	 14	 січня	 1927	 року	 Сергій	 Єфремов	 занотовує:	 «Перечитав	 у	 ру-
копису	заборонену	статтю	М.	Хвильового	—	“Україна	чи	Малоросія?”	—	по-
леміку	 проти	 большевицьких	 публіцистів	 Юринця	 та	 Хвилі.	 Автор	 —	 теж	
большевик,	 але	 здорово	 сипле	 своїм	 колегам	 за	 “малоросіянство”.	 Тому-то	
статтю	й	заборонено.	На	жаль,	як	у	всіх	публіцистичних	виступах	Хвильово-
го,	й	тут	немає	“центра”,	окремі	видатні	місця	тонуть	у	великомовній	балака-
нині	та	чисто	хлоп’ячій	звичці	на	кожному	місці	цитувати	“авторитетів”,	іно-
ді	підозрілих.	Може	б	він	 і	виписався	на	публіциста,	але,	видимо,	цій	стороні	
його	 діяльности	 покладено	 край.	 Не	 буде	 ж	 комуніст	 нелеґально	 виступати	
проти	 комуністів…»	 (С. О. Єфремов.	 Щоденники,	 1923–1929.	 К.,	 Рада,	 1997,	
с.	453).	1	березня	1928	року,	після	прочитання	«покаянного»	листа	Хвильового	

Публікація Миколи хвильового  
у газеті «харківський пролетар» 
під час процесу «спілки визволення 
України». Березень 1930 року
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Проте	це	ще	було	не	все.	У	першій	своїй	публікації	Хвильовий	
оголошує	 пошук	 «штабного	 підголоску	 єфремовщини»,	 тобто…	
«хвильовізму»:	«Саме	хвильовізмові	ми	в	ці	дні	не	хочемо	дати	про-
сочити	 крізь	 кільце	 обурення	 робітничо-селянських	 мас»46.	 Далі	
Хвильовий	 стверджує,	 що	 паралельно	 з	 конспіративними	 діями	
«СВУ»	речник	хвильовізму	(Хвильовий	починає	говорити	про	себе	
у	третій	особі)	«розкидує	праворуч	і	ліворуч	“революційні”	фрази	
і,	прикриваючись	тими	ж	таки	“революційними”	фразами	і	навіть	
партквитком,	без	всякої	конспірації	штурмує	партію	своїми	контр-
революційними	 памфлетами	 й,	 нарешті,	 остаточно	 знахабнівши,	
як	 нахабніє	 кожен	 ухильник	 від	 лінії	 партії,	 пише	 свою	 націона-
лістичну	 програму	 в	 статті	 “Україна	 чи	 Малоросія?”	 та	 в	 романі	
“Вальдшнепи”.	 Здекласована	 інтеліґенція	 (в	 деякій	 своїй	 частині	
напівінтеліґенція)	конче	загубила	голову…	Тут	уже	не	приходить-
ся	гадати,	був	чи	не	був	хвильовізм	підбрехачем	єфремівщини,	тут	
залишається	поставити	його	до	стінки»47.	

Один	 з	 ключових	 висновків	 публікації	 був	 такий:	 «…Поруч		
з	єфремовщиною	на	лаві	підсудних	мусить	сидіти	(і	сидить!)	хви-
льовізм.	 Не	 Хвильовий,	 не	 його	 друзі,	 що	 йому	 і	 їм	 партія	 дала	
можливість	 виправляти	 свої	 помилки	 і	 працювати	 для	 пролетар-
ської	справи,	а	хвильовізм	як	певне	соціальне	явище»48.	Потім	Хви-
льовий	 ніби	 схаменувся	 після	 написаного	 вище:	 «Правда,	 судити	
якусь	громадську	течію,	не	чіпаючи	цієї	течії	речників,	—	річ	не-
можлива.	 Але	 для	 тогож	 єсть	 чимало	 таких	 хвильовістів,	 які	 не	
тільки	 ніколи	 не	 писали	 покаянних	 листів,	 але	 які	 й	 досі	 фігуру-
ють	у	нас,	як	справжні	пролетарські	поети.	Давайте	зачепимо	їх».49	
А	далі	Хвильовий	робить,	по	суті,	річ	неприпустиму:	він	«рекомен-
дує»	для	критики	Гео	Шкурупія,	якому	відводить	роль	«підбреха-
ча	єфремівщини»50.	Завершується	стаття	твердженням	про	те,	що	

з	Відня,	Єфремов	записує:	«Вчора	каявся	П’ятаков,	сьогодні	кається	Хвильо-
вий.	 Каються	 за	 опозицію,	 каються	 за	 помилку,	 за	 оповідання.	 Далі,	 мабуть,	
каятимуться	за	те,	що	обідають	без	дозволу	начальства.	Тон,	особливо	у	Хви-
льового,	 рабський:	 здаютьса	 “на	 милість	 моєї	 партії”…	 Скептики,	 правда,	 це	
каяття	 пояснюють	 по-марксистському:	 бачте,	 Хвильовий	 у	 Відні,	 а	 гроші	 на	
прожиття	в	Харкові,	отже	хоч-не-хоч,	а	мусиш	каятись».	(Там	само,	с.	595).	

46	 М. Хвильовий.	А	хто	ще	сидить	на	лаві	підсудних?	(До	процесу	«Спілки	
визволення	України»)	//	Харківський	пролетар,	1930,	16	березня.	

47	 Там	само.	
48	 Там	само.	
49	 Там	само.	
50	 Там	само.	
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на	 лаві	 підсудних,	 крім	
«єфремівщини»,	 сидить	
і	 «хвильовізм»:	 «Зв’я-
зав	шись	 з	 українським	
націоналізмом,	 «хви-
льовізм»	 на	 всіх	 проце-
сах,	 подібних	 до	 проце-
су	«СВУ»,	буде	до	кінця	
своїх	 днів	 супроводжу-
вати	 свого	 ж	 таки	 па-
трона.	Тільки	остаточна	
загибель	 української	
контрреволюції	 звіль-
няє	 націоналістичний	
ухил	 від	 ролі	 підбреха-
ча,	 бо	 остаточна	 заги-

бель	української	контрреволюції	несе	загибель	і	хвильовизмові»51.	
Коли	 у	 1932	 році	 вийшов	 перший	 том	 його	 вибраних	 творів,	

Хвильовий	написав	до	нього	передмову.	Вона	часом	виглядає	див-
но.	 Хвильовий	 визнає,	 що	 був	 «рупором	 фашизму»,	 що	 не	 «пере-
будувався»	 тощо.	 Проте	 на	 свій	 захист	 він	 наводить	 те,	 «як	 від-
гукнулася	 буржуазна	 преса»	 на	 збірку	 його	 оповідань,	 виданих	
німецькою	 мовою.	 Високо	 оцінюючи	 письменницьку	 майстерність	
Хвильового,	один	із	західних	бюлетенів	робив	ключовий	ви	сновок	
щодо	 перекладеної	 книжки:	 «Для	 до	зрілих	 читачів,	 для	 молоді	
й	 народних	 бібліотек	 непридатна,	 ко	муністична!»52.	 Цитуючи	 це,	
Хвильовий	резюмує:	«Так	думає	буржуазний	рецензент,	 і	так	зо-
всім	не	думає	дехто	із	наших	радянських	кри	тиків.	Хто	ж	із	них	по-	
миляється?»53.

Отже,	 після	 всього	 ним	 же	 власноруч	 написаного	 (достатньо	
згадати	 памфлети)	 Хвильовий	 демонстрував	 не	 просто	 виразні,	 а	
часом,	делікатно	висловлюючись,	непривабливі	зразки	власної	ам-
бівалентності,	 якогось	 хворобливого	 мазохізму.	 Проте	 не	 все	 було	
так	 просто.	 Не	 даремно,	 говорячи	 про	 «покаянні»	 публікації	 та	

51	 Там	само.	
52	 Передмова	і	вступні	слова	М.	Хвильового	до	першого	тому	його	«Вибра-

них	творів»	1932	р.	//	М. Хвильовий.	Твори	у	5	т.	Нью-Йорк,	Балтімор,	Торон-
то,	Об’єднання	Українських	Письменників	«Слово»	і	Українське	Видавництво	
«Смолоскип»	ім.	В.	Симоненка,	1983,	т.	4,	с.	618.

53	 Там	само,	с.	619.

Будинок «слово», в якому з 1930 року мешкав 
Микола хвильовий. харків, 2009 рік
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виступи	Хвильового,	Юрій	Шевельов	(Шерех)	зауважував:	«Воіс-
тину	не	знати,	де	в	усьому	цьому	самобичувуванні	кінчається	па-
родія	і	де	починається	фанатизм	самозаперечення»54.	

* * *

1930	рік	виявився	особливим	в	житті	Хвильового	через	дві	об-
ставини.	 Насамперед	 тому,	 що	 він	 переїхав	 до	 будинку	 «Сло-
во»,	 який	 спеціально	 для	 письменників	 побудували	 у	 1928	 році.		
З	 1930-го	 він	 став	 прихистком	 багатьох	 відомих	 українських	 ра-
дянських	літераторів.	Тут	їх	роз	селяли,	облаштовували,	обсаджу-
вали	інформа	то	рами.	Щоб	контро	лю	вати,	а	згодом	заареш	тувати.	
Саме	тут	з	1930	року	на	третьому	поверсі	у	квартирі	№	9	мешкав	
Микола	Хвильовий.

Аркадій	 Любченко	 як	 один	 з	 мешканців	 цього	 будинку	 відвер-
то	писав	про	те,	що	помешкання	тут	визна	чалися	догідністю,	а	от	
життя	в	цій	«позолоченій	клітці»	гнітило:	«Люди,	які	щодня	зустрі-
чалися	в	редакціях,	видавництвах,	клюбах	на	безнастанних	і	обо-
в’язкових	 нарадах,	 комісіях,	 зібраннях,	 конференціях,	 пленумах,	
люди,	 які	 вже	 давно	 обридли	 одне	 одному	 або	 належали	 до	 різ-
них	 і	 часто	 ворожих	 літературних	 таборів,	 —	 мусили	 перебувати	
під	 одним	 дахом,	 наче	 в	 казармі,	 не	 почуваючи	 себе	 навіть	 удома	
достатньо	 вільними.	 Кожний	 крок,	 кожний	 вчинок	 легко	 контро-
лювався	 першим-ліпшим	 сусідою…	 Колу	 трохи	 згодом…	 почав-
ся	 несамовитий	 розгром	 української	 літератури...	 коли	 державна	
аґентура	 дедалі	 настирніше	 взялась	 учащати	 до	 цих	 чистеньких	
приміщень,	 грубо	 руйнуючи	 стіни,	 зриваючи	 долівки,	 нишпоря-
чи	за	всякою	нелеґальщиною;	коли	мешканці	ретельно	заходили-
ся	палити	й	нищити	свої	рукописи	до	найдрібнішої	нотатки;	коли	
арешти	пожильців	нечувано	зросли	й	звідусіль	залунали	скорбот-
ні	 ридання	 їхніх	 родин;	 коли	 невдовзі	 чимало	 квартир	 спорожні-
ло,	 пустивши	 своїх	 хазяїв	 у	 тюремну	 безнадійну	 безодню,	 —	 цей	
сірий	 історичний	 будинок	 дістав	 нову	 назву	 —	 “крематорій”,	 що	
міцно	і	назавжди	прикіпіла	до	нього»55.

54	 Ю. Шевельов.	Про	памфлети	Миколи	Хвильового	//	М. Хвильовий.	Тво-
ри	 в	 п’ятьох	 томах.	 Нью-Йорк,	 Балтімор,	 Торонто,	 Об’єднання	 Українських	
Письменників	 «Слово»	 і	 Українське	 Видавництво	 «Смолоскип»	 ім.	 В.	 Симо-
ненка,	1983,	т.	4,	с.	42.

55	 А. Любченко.	Вибрані	твори.	К.,	Смолоскип,	1999,	с.	421–423.	
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По-друге,	 саме	 1930	
року,	 здавалося,	 ко-
муністи	 могли	 нарешті	
святкувати	 перемогу	
над	комунаром	Хвильо-
вим.	Недаремно	у	черв-
ні	 на	 XI	 з’їзді	 КП(б)У	
Станіслав	 Косіор	 спе-
ціально	 говорить	 кіль-
ка	 слів	 на	 захист	 Хви-
льового:	 «…Час	 вже	
припинити	 цькування	
тов.	 Хвильового	 за	 його	
старі	 гріхи,	 що	 роблять	
деякі	наші	гарячі,	дуже	

принципові	товариші…»56.	Ґенсек	ЦК	КП(б)У	арґументує,	чому	це	
він	 раптом	 боронить	 колишнього	 «націонал-ухильника»:	 йдеть-
ся	про	статті	Хвильового	з	приводу	процесу	«СВУ».	Проте	 і	після	
цього	 сановного	 захисту	 цькування	 не	 припиняється.	 Ортодок-
сальні	 партійні	 публіцисти	 при	 нагоді	 і	 без	 такої	 згадують	 «хви-
льовізм».	Понад	те,	як	ми	вже	знаємо,	саме	у	1930	році	ҐПУ	УСРР	
розпочинає	тотальне	стеження	за	Хвильовим	і	на	світ	з’являється	
справа-формуляр.	

Мотиви	цієї	появи	добре	позначив	один	з	інформаторів	під	псев-
дом	«Гап».	У	його	повідомленні	від	24	жовтня	1930	року	є	такі	сло-
ва:	 «Здається,	 що	 нема	 потреби	 говорити	 про	 те,	 що	 великі	 кола	
української	 інтеліґенції	 цілком	 по-своєму	 проводять	 лінію	 партії	
в	національному	питанні.	Нема	також	потреби	говорити,	чому	вони	
по-своєму	її	проводять,	яка	їхня	політична	установка	—	про	це	го-
ворилося.	 Ходить	 про	 те,	 щоб	 виявити,	 які	 форми	 має	 теперішня	
їхня	 діяльність,	 бо	 змістом	 вона	 антирадянська,	 антикомуністич-
на-націоналістична…	 Думка	 така,	 що	 найенергійніше	 і	 найсміли-
віше	 проводять	 свою	 діяльність	 культурно-мистецькі	 організації,	
де	тепер	найбільше	той	частини	української	інтеліґенції,	яка	кличе	
енергійно	 будувати	 українську	 культуру,	 плекати	 в	 масах	 укра-
їнську	 свідомість,	 українські	 національні	 почуття.	 Всякі	 театри,	
опери,	 малярні,	 об’єднання	 і	 т.	 д.	 —	 ось	 де	 оселище	 цієї	 роботи...	

56	 XI	з’їзд	КП(б)У.	5–15	червня	1930	р.	Стенографічний	звіт.	Харків,	Парт-
видав,1930,	с.	285.

Влас Чубар (1-й зліва), станіслав косіор 
(3-й зліва) та григорій Петровський 
(другий ряд, 3-й зліва) з представниками 
конотопського повіту. 1920-ті роки
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Важливе	 не	 те,	 що	 ХВИЛЬОВИЙ	 чи	 ШУМСЬКИЙ	 проявили	 на-
ціоналістичний	 ухил,	 а	 те,	 що	 націоналісти	 українські	 оточили	 їх	
своєю	симпатією.	Перша	поразка	дала	привід	ще	більше	активізу-
ватися,	 енергійніше	 взятися	 за	 роботу.	 Маємо	 цілу	 низку	 творів,	
вистав	на	сцені	і	т.	д.	явно	націоналістичних,	брак	відповідних	кад-
рів	для	культроботи	на	заводах	—	дає	можливість	українським	на-
ціоналістам	 і	 там	 розгорнути	 свою	 діяльність.	 Вони	 використову-
вали	всяку	можливість	—	клюб,	паради,	збори,	засідання,	вистави,	
щоб	усюди	бути	—	ніде	не	пропустити…	На	сьогодні	стан	не	змінив-
ся	і	наше	завдання	виявити,	чи	вся	ця	діяльність	проходить	неор-
ганізовано,	чи	є	тут	певне	керівництво,	провід	зорганізованість»57.	

Я	 вже	 наголошував,	 що	 справа-формуляр	 містить	 документи	
і	 матеріали	 про	 Хвильового,	 які	 збиралися	 не	 лише	 з	 1930-го,	 а	 з	
більш	раннього	часу.	Інформатори	аналізують	усе	—	не	лише	його	
твори,	 а	 й	 його	 біографію,	 історію	 життя,	 політичні	 уподобання,	
контакти,	розмови,	настрої,	поведінку.	

Наприклад,	 у	 справі	 є	 недатований	 і	 непідписаний	 відгук	
на	 творчість	 Хвильового,	 виконаний	 у	 стилі	 політичного	 доно-
са.	 Зокрема,	 тут	 можна	 знайти	 твердження	 про	 те,	 що	 нібито	
він	 закінчив	 Харківський	 університет	 (що	 не	 було	 правдою),	 але	
«приховував	і	приховує»	свою	освіту58.	Окремо	автор	записки	зупи-
няється	на	вступі	Хвильового	у	партію.	Сталося	це	у	квітні	1919	року,		
а	автор	записки	стверджує,	що	у	1920	році	і	що	вступ	цей	був	«сво-
го	роду	«сімейною	драмою»	—	всі	близькі	Хвильовому	люди	були	
страшно	проти	цього	вступу.	Проти	нього	була	і	та	особа,	в	яку	був	
закоханий	 Хвильовий…	 Хвильовий	 тоді	 ж	 пустив	 у	 оберт	 фразу,	
що	стала	крилатою	і	що	згодом	з	такою	насолодою	була	підхопле-
на	та	розповсюджена:	«На	ці	речі	слід	дивитись	значно	простіше,	
просто	 партійність	 нині	 —	 найбільш	 зручна	 форма…	 (Пропуск		
у	 тексті.	 —	 Ю. Ш.).	 Зі	 вступом	 у	 партію	 Хвильовий,	 який	 і	 рані-
ше	 ще	 звертав	 на	 себе	 увагу	 громадянства...	 стає	 в	 центрі	 такої	
уваги»59.	 Загальний	 висновок	 записки	 такий:	 «Анархічний	 інди-
відуалізм,	 міщанське	 естество,	 що	 роднить	 його	 навіть	 з	 Ігорем	
Северянином,	 відсутність	 класової	 бази,	 тяжіння	 до	 міщанства		
і	 якесь	 любовне	 оміщанування	 комуністів,	 вибір	 із	 всього	 сучас-
ного	 життя	 неґативно-міщанських	 сюжетів,	 без	 виявлення	 свого	

57	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	1.	
58	 Див.:	Там	само,	арк.	24.	
59	 Там	само.
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ставлення	 (ставлення	
партійця)	 до	 потворних	
явищ	 нашої	 епохи	 —	
таким	є	Хвильовий»60.	

А	 ось,	 наприклад,	
повідомлення	 інфор-
матора	 про	 лекцію,	 що	

її	влаштували	12	січня	1929	року	в	харківському	будинку	літера-
тури	 імені	 Василя	 Блакитного.	 Московський	 гість,	 заступник	 за-
відувача	 аґітпропвідділу	 ЦК	 ВКП(б)	 Платон	 Керженцев	 (до	 речі,	
один	із	фундаторів	системи	більшовицької	цензури)	прочитав	лек-
цію	 про	 завдання	 художньої	 літератури,	 про	 шляхи	 поліпшення	
національних	 літератур.	 Після	 лекції	 всіх	 запрошують	 до	 столу.	
Хвильового	 немає.	 Він	 з	 Михайлом	 Яловим,	 Іваном	 Сенченком	 та	
найближчими	друзями	грає	в	біліард,	не	хоче	вечеряти	з	москви-
чами.	 Ось	 що	 пише	 про	 це	 інформатор:	 «Це	 було	 якесь	 душевне	
небажання,	внутрішній	протест	проти	пропозиції	з’єднатися	з	ро-
сійськими	 товаришами	 по	 перу.	 Вони	 розуміли...	 що	 йти	 потрібно,	
доведеться,	 але	 не	 хотілось,	 бо	 знали,	 що	 тим,	 що	 вони	 сядуть	 за	
стіл,	вони	підписують	акт	зв’язку	з	Москвою»61.	

Усе,	 що	 накопичувалось	 у	 справі-формулярі,	 має	 одну	 ви-
разну	 домінанту:	 вимальовується	 не	ґативний	 портрет	 Хвильо-
вого	 як	 «нещирої»	 особи,	 «не	повноцінного»	 комуніста,	 як	 особи,	
що	 плекає	 латентні	 «контрреволюційні»	 задуми.	 То	 ж	 не	 дивно,	
що	 чекісти	 постійно	 ставлять	 запитання,	 а	 чи	 не	 створив	 Хви-
льовий	 якусь	 «організацію»,	 чи	 не	 є	 він	 її	 лідером?	 Збереглося	
чимало	 свідчень	 того,	 що	 Хвильовий	 реально	 гуртував	 навколо	
себе	 однодумців.	 Так	 було,	 наприклад,	 у	 1924	 році,	 коли	 він	 ство-
рював	 літературну	 групу	 «Урбіно».	 Саме	 з	 цієї	 групи	 наприкін-
ці	 1925	 року	 постала	 ВАПЛІТЕ.	 Співтворцями	 академії	 були	 Ми-
хайло	 Яловий,	 Олесь	 Досвітній	 і	 Хвильовий.	 Три	 мушкетери,	 як		
їх	називали,	неформальні	та	непередбачувані.	Проте	ключова	фі-
гура	—	Хвильовий.	Він	домінує	на	 інтелектуальному	полі,	відшу-
кує	близьких	за	способом	мислення	людей.	

У	справі-формулярі	є	чимало	свідчень	інформаторів	про	те,	що	
Хвильовий	та	його	колеґи	мали	тісні	зв’язки	з	театром	«Березіль»	
і	 Лесем	 Курбасом.	 Наприклад,	 один	 з	 інформаторів	 повідомляє:	

60	 Там	само,	арк.	25.	
61	 Там	само,	арк.	48.	
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«Любченко	мешкає	в	гуртожитку	Березіля…	До	нього	часто	ходять	
українські	 поети	 на	 чолі	 з	 Хвильовим	 і	 Тичиною.	 Збираються	 за-
звичай	 по	 3,	 4,	 5	 осіб.	 Ці	 зібрання	 по	 можливості	 приховують	 від	
сторонніх	очей.	Деякий	час	тому,	коли	збирались	влаштувати	ве-
чірку	спільнно	з	активом	Березільців...	Любченко	заявив,	що	треба	
відкласти,	оскільки	за	ними	зараз	стежать»62.	Датована	1930	роком	
і	вже	згадана	анонімна	записка	під	назвою	«Про	українські	літера-
турні	кола»	містить	таке	твердження:	«Група	“Вапліте”	припини-
ла	своє	організаційне	існування.	Проте	внутрішній	міцний	зв’язок		
і	 спільність	 в	 ідеологічному	 забарвленні	 її	 діячів	 залишились,		
ніщо	не	говорить	про	відхід	найвидніших	з	них	від	націоналістич-
ного	 світосприйняття»63.	 Понад	 те,	 автор	 записки	 переконаний		
і	переконує	ҐПУ:	«Є	щось,	що	приховується,	що	з’єднує	в	особливу	
групу	значну	частину	українських	письменницьких	кадрів,	не	ви-
ключаючи	і	деяких	членів	партії.	І	це	щось	не	вичерпується	спіль-
ністю	мови»64.	

17	 березня	 1933	 року	 інформатор	 під	 псевдом	 «Професор»	
повідом	ляє:	 «Хвильовизм,	 як	 літературно-політичний	 напрямок	
був,	 як	 відомо	 розбитий.	 Тим	 часом	 екс-ваплітянська	 група	 пе-
реховала	 свій	 склад	 і	 дружні	 взаємо	зв’язки	 поміж	 старими	 со-
ратниками.	 Їй	 пощастило	 зберегти	 певну	 внутрішню	 суцільність	
і	уберегтися	від	диферeнціації.	Існуючи	в	формі	неофіційного	“со-
дружества”,	 вона	 сподівається	 на	 кращі	 часи	 і	 намагається	 діс-
тати	 певний	 вплив	 на	 літературну	 та	 національно-культурну	 по-
літику…	 Навчені	 гірким	 досвідом	 екс-ваплітяни	 особливо	 бояться	
тепер	 будь	 чим	 себе	 скомпрометувати	 в	 політичному	 відношенні.	
Отже,	про	всякі	б[ільш]	м[енш]	відповідальні	справи	розмовляють	
вони	виключно	серед	своїх	у	дошку.	Але	оскільки	вони	зацікавлені	
поширенням	впливу,	розмовляють	на	одинці	і	з	б[ільш]	м[енш]	ко-
рисними	 людьми	 з	 іншого	 табору.	 Підхід	 обережний…	 Щодо	 обе-
режности,	 то	 у	 групи	 є	 відомості,	 що	 за	 ними	 стежить	 або	 може	
стежити	ҐПУ.	Про	таку	обережність	іноді	випадково	згадують	КО-
ПИЛЕНКО	 та	 СЕНЧЕНКО.	 ҐПУ	 група,	 в	 кожному	 разі,	 цікавить	
і	вона	певне	уявлення	про	зацікавленість	до	себе	має»65.	

62	 Там	само,	арк.	78.
63	 Там	само,	арк.	35.
64	 Там	само,	арк.	39.
65	 Там	само,	арк.	104,	105.
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Зацікавленість	 чекіс-
тів	 насправді	 була	 і	 вона	
не	 зменшувалась	 до	
останніх	днів	життя	Хви-
льового.	 У	 квітні	 1933-го	
вже	згаданий	«Професор»	
коротко	переповідає	 істо-
рію	 літературної	 кар’є	ри	
Хвильового,	 а	 завершує	
своє	 коротке	 повідомлен-
ня	 так:	 «ХВИЛЬОВИЙ	
стає	ватажком	свого	роду	
партії,	що	згодом	виявляє	
свою	нацдемівську	та	к.	р.	
природу,	 доходячи	 зго-
ди	 з	 київськими	 діячами	

і	дістаючи	співчуття	закордонних	фашистів.	ХВИЛЬОВИЙ	починає	
каятись,	особливо	ж	після	“Вальдшнепів”	(свого	к.	р.	твору)	в	№	6	
“Вапліте”,	а	потім	після	СВУ	(стаття	“Хто	ще	сидить	на	лаві	підсуд-
них”,	відповідь	на	запитання:	Хвильовий).	Останні	роки	поводиться	
тихіш.	Хворіє	на	ТБЦ	(лікувався	й	за	кордоном,	випиває).	Особли-
во	 близький	 до	 О.	 ДОСВІТНОГО,	 ЯЛОВОГО,	 ВИШНІ,	 ЛЮБЧЕН-
КА.	Член	міськради	Оргкому.	Має	партійні	зв’язки.	Добре	відомий	
і	в	Росії»66.	«Поводиться	тихіш»	—	крім	іншого,	означало:	нічого	вар-
тісного	не	написав	з	1930	року,	себто	з	моменту	фатального	переїз-
ду	до	будинку	«Слово».

Особливо	 вражають	 документи,	 що	 з’явилися	 напередодні	 са-
могубства	Хвильового.	Його	дружина	Юлія	Уманцева,	якщо	вірити	
Аркадієві	Любченку,	навесні	1933	року	сказала	йому:	«Щось	буде,	
щось	 трапиться,	 от	 пам’янете	 моє	 слово.	 Микола	 дивно	 якось	 на-
тякнув,	а	ви	ж	добре	знаєте	його	страшну…	оту	його	проклятущу	
інтуїцію»67.	

Документи	 із	 справи-формуляра	 підтверджують,	 що	 Хвильо-
вий	 «проклятущу	 інтуїцію»	 таки	 мав.	 Насмілюся	 стверджувати:	
він	 здогадувався,	 що	 чекісти	 інтенсивно	 концентрують	 відомості		
і	 про	 нього,	 і	 про	 його	 колеґ.	 Проте	 навряд	 чи	 він	 здогадував-
ся,	 що	 з	 певного	 періоду	 ці	 відомості	 набули	 узагальнювального	

66	 Там	само,	арк.	107.
67	 Цит.	за:	А. Любченко. Вибрані	твори.	К.,	Смолоскип,	1999,	с.	423.
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характеру.	 За	 чекістським	 каноном,	 саме	 такого	 типу	 матеріа-
ли	мали	створити	фундамент	для	висунення	обвинувачень	ще	 до,	
а	 особливо	 після	 арешту.	 Недаремно	 у	 теці	 збиралися	 свідчення	
заареш	тованих	 у	 справах	 «СВУ»,	 «Українського	 національного	
центру»	(«УНЦ»),	«Української	військової	організації	(«УВО»),	які	
згадували	Хвильового.	

У	 справі	 є	 довідка,	 яка	 починається	 з	 Хвильового,	 потім	 пере-
кидається	 на	 інших	 колишніх	 членів	 ВАПЛІТЕ,	 а	 завершується	
такими	 словами:	 «Вся	 ця	 група	 письменників	 проходила	 за	 свід-
ченням	 заарештованих	 по	 “СВУ”,	 “УНЦ”	 и	 “УВО”,	 як	 ворожо	
налаштована	 до	 радянської	 влади	 і	 така,	 що	 використовує	 літе-
ратурний	фронт	з	метою	ідеологічно	ворожої	шовіністичної	пропа-
ґанди.

Нині	ця	група	тісно	пов’язана	між	собою,	збираючись	на	квар-
тирах	 ХВИЛЬОВОГО	 і	 ЛЮБЧЕНКА,	 де	 зачитуються	 рукописи	
невиданих	 творів	 націоналістичного	 змісту»68.	 На	 цьому	 довідка	
переривається,	 але	 не	 підлягає	 сумніву,	 що	 вона	 є	 просто	 інтро-
дукцією	до	цілком	практичного	висновку	щодо	необхідності	пере-
рвати	 діяльність	 згаданої	 групи.	 11	 травня	 1933	 року	 секретному	
співробітнику	 під	 псевдом	 «Влас»	 ҐПУ	 дає	 завдання	 «терміново	
увійти	до	цієї	групи»69.	

Далі	 у	 справі-формулярі	 міститься	 довідка	 під	 назвою	 «Крат-
кая	 характеристика	 проходящих».	 По	 суті,	 це	 список	 тих,	 кого		
у	 ҐПУ	 «намітили»	 як	 фіґурантів	 майбутньої	 справи.	 Тут	 можна	
знайти	імена	Миколи	Куліша,	Івана	Дніпровського,	Майка	Йоган-
сена	та	інших70.	Тут	немає	імені	Хвильового,	але	не	забуваймо,	що	
цей	 список	 саме	 у	 його	 справі-формулярі.	 Власне,	 наявність	 зга-
даних	 матеріалів	 дає	 підстави	 стверджувати:	 коло	 замикалося,	
арешт Хвильового був лише питанням часу.	Наступним	мав	бути	
процес	витягування	саме	з	нього	необхідних	«зізнань».

Хвильовий	це	відчув.	Натомість	ті,	хто	полював	на	«Вальдшне-
па»,	 припустилися	 помилки.	 Вони	 якось	 призабули,	 що	 він	 сам	 —	
чудовий	 мисливець.	 Він	 знав,	 коли	 та	 де	 найкраще	 полювати	 на	
крижнів,	бекасів,	вальдшнепів,	яка	найкраща	рушниця	для	мислив-
ця	і	який	гончий	пес	найрозумніший	при	полюванні.	Він	знав	про	за-
кони	полювання	фактично	все.	І	знав,	що	не	дасть	себе	підстрелити.	

68	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	118.	
69	 Там	само,	арк.	123.
70	 Там	само,	арк.	124.	
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* * *
Схоже,	 у	 свідомості	 Хвильового	 давно	 жило	 переконання	

в	 тому,	 що	 він	 нікому,	 крім	 себе,	 не	 дозволить	 визначати	 межу	
власного	 життя	 та	 смерті.	 У	 1924	 році	 у	 листі	 до	 Миколи	 Зерова	
зізнається:	«…Застрелитися	ніяк	не	можу.	Два	рази	ходив	в	поле,	
але	обидва	рази	повернувся	живим	і	невредимим:	очевидно,	боягуз	
я	великий,	нікчема»71.	

У	справі-формулярі	є	повідомлення	і	про	інші	етапи	підготовки	
до	 того	 моменту,	 коли	 він	 остаточно	 вирішить	 поставити	 крапку	
у	власному	житті.	У	одному	з	повідомлень	є,	наприклад,	такі	сло-
ва:	«…Хвильовий,	перебуваючи	в	Європі,	в	1927	році	говорив...	що	
“на	 Україні	 робиться	 щось	 страшне,	 що	 держимордівський,	 ве-
ликодержавницький	дух	розійшовся	так,	як	англієць	у	Китаї	і	він	
готовий	 покінчити	 життя	 самогубством,	 лише	 б	 показати,	 що	 тут	
коїться”»72.

Ось	 ще	 одне	 повідомлення	 інформатора.	 Це	 вже	 1931	 рік:		
«…В	розмові	казав,	що	він	далі	так	не	може,	виймав	браунінґ	(ста-
ра	метода	—	залякування	своєю	самоліквідацією)…»73.	Він	не	заля-
кував,	він	готувався.	

Нарешті,	 рік	 1933-й.	 І	 це	 зафіксоване	 інформатором	 свідчення	
Майка	 Йогансена:	 «Хвильовий	 знав	 і	 усвідомлював…	 буквально	
міжнародне	значення	свого	акту.	У	хвилину	смерті	він	був	спокій-
ний	 і	 веселий.	 Отже	 він	 знав,	 що	 означає	 і	 як	 буде	 витлумачений	
його	постріл»74.	

У	 травні	 1933	 року	 Микола	 Куліш,	 пояснюючи	 мотиви	 само-
губства	Хвильового,	намагався	використати	вже	згадану	передмо-
ву	 Хвильового	до	 першого	 тому	 його	 вибраних	творів	 у	 1932	році.		
У	 своїй	 заяві	 до	 слідчого	 Обласної	 харківської	 прокуратури	 Ку-
шарського	 Куліш,	 зокрема,	 вказував,	 що	 Хвильовий	 ніколи	 не	
скаржився	 на	 вочевидь	 несправедливу	 критику	 на	 свою	 адресу,	
але	з	передмови	видно,	як	тяжко	було	йому	мовчати:	«Мої	припу-
щення	про	внутрішню творчу	кризу	та	її	причини	треба	розуміти	
лише	в	світлі	цієї	передмови»75.	

71	 М. Хвильовий. Лист	до	Миколи	Зерова	від	1924	року	//	М.	Г.	Хвильовий.	
Твори.	У	2	т.	К.,	Дніпро,	1990,	т.	2,	с.	853.

72	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	126.
73	 Там	само,	арк.	74.	
74	 Там	само,	арк.	114.	
75	 Лист	 до	 Харк.	 Облпрокуратури.	 Слідчому	 т.	 Кушарському	 //	 М. Хви-

льовий.	 Твори	 у	 5	 т.	 Нью-Йорк,	 Балтімор,	 Торонто,	 Об’єднання	 Українських	
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Улас	 Самчук	 мотивував	 самогубство	 Хвильового	 так:	 «…Це	
був	останній	з	могікан	одної	ідеї,	за	яку	він	сам	себе	покарав	роз-
стрілом»76.	 На	 думку	 Юрія	 Шевельова	 (Шереха),	 «людину-Хви-
льового	 знищив	 сам	 Хвильовий,	 для	 якого	 і	 так	 виходу	 не	 було,	
митця	 знищено	 кілька	 років	 перед	 тим,	 як	 знищено	 Довженка	
й	тисячі	 інших.	З	того,	що	вони	могли	сказати,	—	вони	тільки	по-
чали	 говорити,	 з	 того,	 що	 вони	 могли	 створити,	 —	 вони	 створили	
тільки	обіцянку	своїх	можливостей»77.

На	 початку	 1932	 року	 інформатор	 під	 псевдом	 «Професор»,	
аналізуючи	 оповідання	 «Молоді	 шахтарі»	 (вперше	 надруковане	
у	журналі	«Молодняк»	у	1931	році),	пише	про	«надривний	мажор»78	
Хвильового.	 Визначення	 точне.	 Іван	 Дніпровський	 вже	 по	 смерті	
Хвильового,	 23	 травня	 1933	 року,	 запише	 у	 щоденнику:	 «Вульга-
ризатори,	упрощенці,	ненависний	Сатана	з	бочки	вимагав	від	нього	
зміни	 тематики,	 нового	 змісту,	 а	 по	 суті	 —	 халтури	 і	 омани…	 За-
собами,	 за	 планом,	 вимогами	 чортика	 художник	 не	 міг	 утворити	
великих	 речей;	 писав	 речі	 дрібні	 і	 слабкі	 —	 і	 бився	 в	 безвиході…	
Художник	 балансував	 над	 прірвою…	 Сонячна	 душа	 розривалась.	
Вона	 кричала	 з	 третього	 поверху	 «Слова»,	 вона	 блукала	 нічними	
вулицями	столиці,	від	пивнички	до	пивнички…»79.

Судячи	 із	 спогадів	 Аркадія	 Любченка,	 на	 Хвильового	 гнітю-
че	 враження	 зробило	 відрядження	 на	 село	 навесні	 1933	 року		
і	він	навіть	заявляв:	«Голод	—	явище	свідомо	організоване.	Голод		
і	роз	руха	—	хитрий	маневр,	щоб	одним	заходом	упоратися	з	дуже	
небезпечною	 українською	 проблемою»80.	 Справа-формуляр	 під-
тверджує,	що	побачене	на	селі	стало	важливим	фактором	у	форму-
ванні	 апокалітичного	 настрою	 письменника.	 Один	 з	 інформаторів	
зафіксував	те,	як	Микола	Куліш	переказував	свою	розмову	з	Хви-
льовим	за	півтора	місяці	до	самогубства	останнього.	«…Я	запитував	

Письменників	 «Слово»	 і	 Українське	 Видавництво	 «Смолоскип»	 ім.	 В.	 Симо-
ненка,	1986,	т.	5,	с.	150.	

76	 Улас Самчук.	 «Відповідь	 Ніночці».	 Див.:	 Документ	 доби:	 публіцистика	
Уласа	Самчука	1941–1943	років.	Упор.	А.	Жив’юк.	Рівне,	2008,	с.	206.

77	 Ю. Шевельов. Про	памфлети	Миколи	Хвильового	//	М. Хвильовий.	Тво-
ри	у	5	т.	Нью-Йорк,	Балтімор,	Торонто,	Об’єднання	Українських	Письменни-
ків	 «Слово»	 і	 Українське	 Видавництво	 «Смолоскип»	 ім.	 В.	 Симоненка,	 1983,		
т.	4,	с.	62.

78	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	96. 
79	 I. Дніпровський. Літературні	стрічі	(пам’ятка	для	мемуарів).	Щоденник.	

Публікація	М.	Наєнка	//	Літературна	Україна,	1989,	31	серпня.
80	 Цит.	за:	А. Любченко.	Вибрані	твори.	К.,	Смолоскип,	1999,	с.	423.	
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ХВИЛЬОВОГО,	 чим	 пояснити,	 що	
поки	 ХВИЛЬОВИЙ	 був	 “хвильо-
вістом”,	 він	 давав	 яскраві	 речі,	 а	
тепер	 одне	 “насіння”.	 ХВИЛЬО-
ВИЙ	відповів	—	“логічно	і	розумом	
я	 перебудувався,	 а	 емоційно	 ні,	 і	
відчуваю,	 що	 ще	 не	 скоро	 перебу-
дуюсь.	Емоційно	я	ще	колишній”».

Тепер	 після	 поїздки	 на	 село	
ХВИЛЬОВИЙ	 нагадав	 мені	 цю	
розмову,	 сказавши,	 що	 нині	 ось	 те	
емоційне	 оволоділо	 ним	 понад	 усе	
інше…»81.	Згадане	«емоційне»	—	це,	
власне,	 і	 є	 жахливі	 враження	 від	
побаченого	 у	 виморених	 голодом	
українських	 селах.	 Все	 це,	 поза	
сумнівом,	підсилило	суїцидний	на-
стрій	Хвильового.	

26	 травня	 1933	 року,	 через	 13	 днів	 після	 трагедії,	 чекістський	
інформатор,	 передаючи	 коментарі	 щодо	 самогубства,	 цитує,	 зо-
крема,	такі	слова:	«…У	жахливій	долі	Хвильового	відіграли	роль	не	
лише	 національні	 моменти,	 а	 й	 соціально-політичні	 —	 це	 і	 колек-
тивізація	на	Україні	та	її	наслідки»82.	

Проте	 все-таки	 головним	 трагічним	 імпульсом	 для	 Хвильового	
став	арешт	його	найближчого	друга	і	соратника	Михайла	Ялового.	
Існують	 різні	 версії	 щодо	 дати	 арешту:	 називають	 кінець	 квітня	
або	інші	дати,	наближені	до	13	травня	1933	року83.	У	кожному	разі	
матеріали	 справи-формуляра	 підтверджують,	 що	 саме	 арештом	
Ялового	Хвильовий	був	вражений.	За	словами	його	дружини	Юлії	
Уманцевої,	 він	 повторював,	 що	 це	 «роб	лять	 спекулянти,	 які	 при-
йшли	 в	 літературу	 сьогодні,	 які	 займаються	 травлею	 Старої	 Ґе-
нерації	 письменників	 і	 персонально	 ТОРІН,	 який	 стояв	 на	 чолі»84.	
Хвильовий	 не	 міг	 збагнути,	 «чому	 не	 звернуть	 увагу,	 хто	 такий		
ТОРІН,	хто	дав	право	чорнити	письменників-комуністів»85.	

81	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	115.
82	 Там	само,	арк.	129.	
83	 Див.,	 наприклад:	 О. Ушкалов.	 «Драстуй,	 Юліане	 Шпол!»	 //	 Юліан 

Шпол.	Вибрані	твори.	К.,	«Смолоскип»,	2007,	с.	24.
84	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	98.	
85	 Там	само.

Перша сторінка протоколу 
допиту Юлії Уманцевої.  
13 травня 1933 року
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* * *

І	ось	13	травня	1933	року.	Його	останній	день.	За	найпоширені-
шою	версією,	у	Хвильового	зібралися	гості	й	це	нібито	були	Олесь	
Досвітній,	 Остап	 Вишня,	 Григорій	 Епік,	 Іван	 Дніпровський,	 Майк	
Йогансен,	 Аркадій	 Любченко,	 Микола	 Куліш.	 Атмосфера	 була	
пречудовою.	Хвильовий	грав	на	гітарі,	читав	уривки	з	поеми	Пуш-
кіна	«Бєси».	Потім	зник	за	дверима	свого	кабінету.	Невдовзі	пролу-
нав	постріл.	Гості	вбігли	до	кабінету	і	побачили	мертвого	письмен-
ника	з	револьвером	у	руці86.	

Справа-формуляр	показує,	що	все	було	не	зовсім	так.	З	неї	ді-
знаємось:	«Сьогодні	об	11	годині	ранку	були:	КУЛІШ,	ДОСВІТНІЙ,	
він	і	я.	Листа	він	не	встиг	би	заготувати,	напевно	він	заготував	його	
до	 розмови»87.	 Отже,	 гостей	 насправді	 було	 всього	 двоє.	 «Я»	 —	 це	
дружина	Хвильового	Юлія	Уманцева.	А	протокол	за	підписом	об-
ласного	прокурора	Михайла	Брона	було	складено	вже	о	13	годині	
40	хвилин.	Микола	Куліш	і	Олесь	Досвітній	спогадів	не	залишили,	
але	те,	про	що	говорили	гості	з	Хвильовим	за	кілька	хвилин	до	його	
пострілу,	 тепер	 можна	 дізнатися	 від	 учасника	 цих	 розмов,	 себто	
від	 його	 дружини.	 Насамперед	 вона	 повідомила,	 що	 напередод-
ні,	 12	 травня,	 дізнавшись	 про	 арешт	 Ялового,	 її	 чоловік	 збирався	
дзвонити	не	кому-небудь,	а	заступникові	голови	ҐПУ	УСРР	Карлу	
Карлсону.	«Я,	—	свідчила	Уманцева,	—	не	знала	номера	телефону,	
я	не	вважала	серйозним	зараз	турбувати,	тим	більше,	що	випадок	
був	свіжий,	з’ясується,	заспокоїться»88.	Отже,	дружина	відмовила	
Хвильового	дзвонити	чекістському	начальнику	і	з’ясовувати	моти-
ви	арешту	одного	з	найближчих	своїх	друзів.

Проте	 Уманцева	 не	 могла	 вплинути	 на	 хід	 болісних	 роздумів	
свого	 чоловіка:	 «Увесь	 час	 він	 хворів	 переживанням,	 хворів	 тим,	
що	 розпочата	 ним	 колись	 літературна	 течія,	 вся	 наступна	 доля,	
що	зв’язана	була	з	нею,	є	жертвою.	Обставина	—	арешт	ЯЛОВО-
ГО	—	ускладнила	і	поставила	в	більш	безнадійний	стан	справу	—	
ліквідувати	 раз	 назавжди	 це	 цькування»89.	 Хвильовий	 сприйняв	
арешт	 свого	 приятеля	 як	 знак.	 Ніякі	 «каяття»,	 ніякі	 спроби	 заро-
бити	у	влади	ідеологічні	«індульґенції»	вже	не	допоможуть.	Випле-
кана	ним	течія,	виховане	ним	покоління	буде	знищено.	Недаремно		

86	 Див.:	Г. Грабович.	Тексти	і	маски,	с.	239–240.
87	 ГДА	СБ	України,	Київ,	справа	С-183,	арк.	99.
88	 Там	само,	арк.	98.
89	 Там	само,	арк.	99.
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у	 одній	 з	 посмертних	 записок	 він	 написав:	 «Арешт	 ЯЛОВОГО	 —	
це	розстріл	цілої	Ґенерації…	За	що?	За	те,	що	ми	були	найщиріши-
ми	комуністами?	Нічого	не	розумію.	За	Ґенерацію	ЯЛОВОГО	від-
повідаю	перш	за	все	я,	Микола	ХВИЛЬОВИЙ»90.

Як	 свідчить	 Юлія	 Уманцева,	 гості	 Хвильового	 в	 останній	 день	
його	 життя	 обговорювали	 з	 ним	 можливість	 того,	 що	 Яловий	 все-
таки	 вів	 якусь	 подвійну	 гру,	 «якусь	 політику»,	 але	 врешті-решт	
відкинули	цю	версію.	Зійшлися	на	тому,	що	це	«зла	іронія,	знов	ко-
зир	 для	 цькування	 старої	 Ґенерації	 письменників»91.	 Розмова	 за-
кінчилася	рішенням	йти	до	прокурора	Верховного	суду	УСРР	Лева	
Ахматова	(людини,	як	і	згаданий	вже	Карл	Карлсон,	немаленької).	
Зібралися	роз	ходитися	і	в	цей	час	Хвильовий	вийшов	до	сусідньої	
кімнати.	 «Ми,	 —	 свідчила	 Юлія	 Уманцева	 обласному	 прокурору	
Михайлові	 Брону,	 —	 не	 звернули	 увагу.	 Зайшов	 він	 в	 цю	 кімна-
ту,	почули	пост	ріл,	прибігли	—	лежить.	Подробиці	Ви	дізнаєтесь	у	
товаришів,	 які	 безпосередньо	 страждають	 і	 знають	 це	 цькування.	
Треба	з’ясу	вати,	хто	цим	займається,	 і	в	чому	коріння	зла…	Про-
куратурі	є	над	чим	попрацювати,	щоб	це	була	лише	одна	жертва»92.	

Проте	 кількість	 жертв,	 як	 тепер	 добре	 відомо,	 не	 зменшиться,	
а	 навпаки.	 У	 той	 же	 роковий	 день	 13	 травня	 33-го	 року	 буде	 за-
арештовано	Олександра	Шумського.	Навесні	1934-го	року	розстрі-
ляють	 Олеся	 Досвітнього	 (він	 же	 Олександр	 Скрипаль-Міщенко).
Третього	 мушкетера	 —	 Михайла	 Ялового,	 а	 разом	 і	 Миколу	 Ку-
ліша,	 Григорія	 Епіка,	 інших	 ваплітян	 розстріляють	 у	 листопаді	
1937-го	 разом	 з	 великою	 групою	 соловецьких	 в’язнів.	 Тоді	 ж	 піде		
у	небуття	і	Лесь	Курбас.	Їх	примусять	давати	принизливі,	безглуз-
ді	та	неправдиві	свідчення	перед	тим,	як	знищити.	Хвильовий	по-
збавив	своїх	катів	такого	задоволення.

* * *

Документи	 справи-формуляра	 показують,	 що	 над	 тілом	 вже	
мертвого	 Хвильового	 спалахнув	 конфлікт	 представників	 двох	
впливових	 відомств	 —	 прокуратури	 і	 ҐПУ.	 Вони	 посварились,	 як	
засвідчує	 протокол,	 що	 зберігся	 у	 справі,	 за	 вкрай	 важливі	 до-
кументи	 —	 посмертні	 записки	 Хвильового.	 Згадують	 якісь	 ма-
теріали	 Олександра	 Шумського	 та	 інших	 боротьбістів,	 з	 якими	

90	 Там	само,	арк.	100.	
91	 Там	само,	арк.	98.
92	 Там	само,	арк.	99.
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контактував	 Хвильовий.	
Та	 все	 це	 забрав	 Григорій	
Железногорський,	 на	 той	
момент	 —	 увага!	 —	 про-
курор	 у	 спецсправах	 ҐПУ	
УСРР93.	 Документи	 зни-
кли.	 Відтак	 маємо	 копії	
двох	 посмертних	 записок	
Хвильового.	 Де	 ориґіна-
ли	 і	 що	 в	 них	 насправді	
було,	 —	 ніхто	 не	 знає.	 Ще	
одна	 таємниця	 Хвильово-
го,	 пам’ять	 про	 якого	 таки	
намагалися	стерти	навіки.	Справа-формуляр	це	підтверджує.	Крім	
вилучених	 документів,	 не	 залишилося	 жодного	 метра	 кіноплівки		
з	 його	 зображенням,	 збереглася	 мізерна	 кількість	 фотографій.	
Його	 поховали	 у	 травні	 1933	 року.	 Минуло	 небагато	 часу,	 могилу	
зрівняли	 із	 землею,	 а	 від	 Хвильового	 залишився	 лише	 лайливий	
термін	«хвильовізм».	

А	 в	 ніч	 з	 13	 на	 14	 травня	 Хвильовий	 був	 у	 власній	 квартирі.		
Лежав	 на	 столі	 в	 труні.	 На	 правій	 скроні	 просочена	 кров’ю	 вата	
прикривала	отвір	від	кулі.	На	лівій	—	велика	ґуля.	Від	кулі,	що	не	
вийшла	 наскрізь,	 а	 застрягла	 в	 черепній	 коробці.	 Цілу	 ніч	 поруч	
тіла	 —	 близькі,	 друзі.	 Більше	 ніж	 друзі	 —	 обрані.	 Хто	 дослухав-
ся	 до	 кожного	 його	 слова.	 Хто	 зрозумів	 зміст	 його	 останнього	 по-
слання.

Тим	 часом	 «крематорій»,	 себто	 будинок	 «Слово»,	 жив	 сво-
їм	 бурхливим	 життям.	 Чи	 не	 в	 останнє	 Хвильовий	 розхвилював	
його	 мешканців.	 Виразну	 картину	 того,	 що	 діялося,	 дає	 спеціаль-
не	 повідомлення	 за	 підписом	 начальника	 Секретно-політичного	
відділу	 ҐПУ	 УСРР	 Михайла	 Александровського	 «Про	 самогуб-
ство	 письменника	 Хвильового».	 Тут,	 зокрема,	 мовиться:	 «Макси-
мальне	 збудження,	 що	 охопило	 майже	 все	 населення	 будинку	
“Слово”,	 де	 жив	 ХВИЛЬОВИЙ,	 не	 переривалося	 упродовж	 цілої	
ночі	 з	 13-го	 на	 14-те	 травня.	 В	 квартирах,	 у	 дворі,	 в	 коридорах	
збирались	 групи	 письменників,	 продовжуючи	 обговорювати	 са-
могубство	 ХВИЛЬОВОГО.	 Настрій	 пригнічений.	 Продовжують	

93	 Див.:	Там	само,	арк.	135–135	зв.

Похорон Миколи хвильового.  
харків, 14 травня 1933 року
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розцінювати	 самогубство	 як	
вияв	“героїзму”…»94.

14	травня	об	11	годині	ран-
ку	 тіло	 небіжчика	 було	 ви-
ставлене	в	будинку	літерату-
ри	 імені	 Василя	 Блакитного,	
де	 відбулася	 громадська	 па-
нахида.	Чекісти	фіксують	всі	
фази	 цього	 дійства.	 Зокрема,	
звертають	 увагу	 на	 таку	 де-
таль:	 «На	 громадянській	 па-
нахиді,	 де	 були	 присутніми	
багато	 представників	 учбо-
вих	 закладів,	 літературних	
і	 художніх	 кіл	 і	 у	 повному	
складі	 “Березіль”,	 —	 кида-
лася	 в	 очі	 тенденційна ви-
ставка	 творів	 ХВИЛЬО-
ВОГО,	 серед	 яких	 не було 
жодного нарису за 1930–
1933 рр.,	тобто	з	моменту	ви-
ступу	 ХВИЛЬОВОГО	 проти	
“хвильовізму”»95.	

О	 13-й	 годині	 з	 будин-
ку	 Блакитного	 винесли	 тіло	
і	 процесія	 рушила	 на	 міське	

кладовище.	 «Найбільше	 збудження	 серед	 тих,	 хто	 зібрався	 в	 бу-
динку	імені	Блакитного,	досягло	на	момент	виносу	тіла.	На	цей	час	
біля	 будинку	 літератури	 зібралося	 до	 2	 000	 осіб.	 Проте	 кількість	
проводжаючих	мірою	наближення	до	кладовища	швидко	ріділа	і	на	
кладовище	прийшло	не	більше	500–600	осіб»96.

Симптоматично,	що	сама	кількість	тих,	хто	прийшов	попроща-
тися	 з	 Хвильовим,	 викликала	 підозри	 (чи	 не	 було	 це	 спеціально	
організовано?).	 Уже	 після	 похорону	 нарком	 освіти	 УСРР	 Володи-
мир	 Затонський	 пише	 голові	 ҐПУ	 Всеволоду	 Балицькому	 запис-
ку,	в	якій	зазначає:	«З	приводу	телефоноґрами	про	організований	

94	 ГДА	СБ	України,	К.,	справа	С-183,	арк.	112.
95	 Там	само,	арк.	115.
96	 Там	само.

Перша сторінка спецповідомлення 
Михайла Александровського  
«Про самогубство письменника 
хвильового». 1933 рік
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вихід	на	похорон	Хвильового	сьогодні	дізнався,	що	телефонували	
з	будинку	письменників	(Будинок	Блакитного).	Чув	(через	двері	із	
сусідньої	кімнати)	тов.	Максимчук	(чоловік	однієї	наркомосівської	
співробітниці).	Завтра	отримаєте	його	заяву»97.	

У	 справі	 збереглася	 заява	 цього	 Максимчука,	 написана	 на	
ім’я	 Затонського:	 «В	 день	 похорону	 Хвильового	 (14/V)	 я	 був		
у	буд[инку]	 ім.	Блакитного.	Прибув	туди	о	10	год.	20	хв.	Приблиз-
но	через	15	хв.	почув,	що	з	канцелярії	буд-ку	якийсь	молодий	го-
лос	 (чоловічій)	 нечистою	 руською	 мовою	 передавав	 телефоногра-
ми...	Зміст	телефонограми	був	приблизно	такий:	Приходьте	завтра	
з	своєю	організацією	до	буд.	Блакитного	о	пів	на	дванадцяту	на	по-
хорон	 Хвильового	 —	 письменника	 України.	 Така	 телефонограма	
була	передана	приблизно	4–6	організаціям»98.	

Та	повернімося	до	траурної	процесії,	що	досягла	цвинтаря	з	тру-
ною	Хвильового.	У	згаданому	спеціальному	повідомленні	за	підпи-
сом	начальника	Секретно-політичного	відділу	ҐПУ	УСРР	Михайла	
Александровського	 констатувалося:	 «Характерно	 відзначити	 по-
ведінку	групи	ваплітянців	 і	співчуваючих	їм.	Ці	особи	демонстра-
тивно	не	слухали	промову	МИКИТЕНКА	і	відкрито	злобствували	з	
приводу	некролога	в	пресі»99.	

Тут	 доцільно	 нагадати,	 що	 Іван	 Микитенко	 у	 своїй	 жахливій	
промові	 над	 труною	 Хвильового	 заявив,	 що	 останньому	 забракло	
«революційного	 гарту»,	 що	 його	 волю	 послабили	 «рецидиви	 ідеа-
лістичних	помилок»,	що	він	зайшов	у	«глухий	кут	індивідуалізму»,	
з	якого	вирішив	знайти	«вихід»	у	небуття100.	

Проте	з	однією	тезою	Івана	Микитенка	слід	беззастережно	по-
годитися.	 Напевно,	 не	 зовсім	 розуміючи	 (чи	 зовсім	 не	 розуміючи)	
двозначності	 власних	 слів,	 наприкінці	 промови	 він	 зауважив,	 що	
«в	Радянському	Союзі	кожна	здібна	до	творчої	праці	людина	—	на	
обліку,	тим	паче	член	партії»101.	

Що	 правда,	 то	 правда.	 І	 це	 переконливо	 доводить	 справа	 фор-
мулярного	обліку	Миколи	Хвильового.	

97	 Там	само,	арк.	120.
98	 Там	само,	арк.	122,	122	зв.
99	 Там	само,	арк.	115.
100	 Наша	 відповідь	 —	 сміливіше	 йти	 вперед.	 Промова	 тов.	 І.	 Микитен-

ка	 //	 М. Хвильовий. Твори	 у	 5	 т.	 Нью-Йорк,	 Балтімор,	 Торонто,	 Об’єднання	
Українських	 Письменників	 «Слово»	 і	 Українське	 Видавництво	 «Смолоскип»	
ім.	В.	Симоненка,	1986,	т.	5,	с.	140.

101	 Там	само.	



Парадокси  
 миколи скриПника

Насамперед	хочу	щиро	подякувати	за	запрошення	на	цей	круг-
лий	 стіл	 і	 за	 можливість	 згадати	 про	 Миколу	 Скрипника,	 який	
вочевидь	є	не	дуже	популярною	особою	серед	тих,	хто	нині	«пла-
нує»	 різні	 ювілеї	 та	 пам’ятні	 дати	 для	 відзначення.	 І	 це	 дивно,	
адже	 Скрипник	 —	 «донецький»,	 як	 вже	 відзначав	 Валерій	 Федо-
рович	Солдатенко,	він	походив	з	Донбасу.	Отже,	це	вже	парадокс.	
А	скільки	таких	парадоксів	було	за	життя	Миколи	Скрипника…

Наприклад,	 його,	 ортодоксального	 більшовика,	 який	 ніколи	 не	
змінював	 своєї	 більшовицької	 партійної	 приналежності	 (до	 речі,	
на	 відміну	 від	 багатьох	 тодішніх	 вождів),	 обвинуватили	 в	 «укра-
їнському	націоналізмі»	і	навіть	у	«змиканні	з	буржуазними	інтер-
вентами».	

Скрипник	 наполягав:	 «…Коли	 справа	 йде	 про	 шляхи	 розвитку	
мови	 і	 коли	 говорять,	 зокрема	 тепер,	 на	 теперішньому	 відтинку	
часу,	про	протиставлення	української	мови	російській,	то	ми	на	це	
відповідаємо	—	старі	спогади	про	“малоросійськеє	наречие	русско-
го	языка”	на	радянський	терен	тягнути	нічого.	У	нас	немає	сумніву	
щодо	самостійності	української	мови».

Тим	 не	 менш	 за	 нормами	 правопису	 1928	 року,	 який	 назвали	
«скрипниківськім»,	 утверджувалася	 західноукраїнська	 традиція	
відтворення	 слів,	 запозичених	 або	 безпосередньо	 з	 німецької	 та	
інших	 європейських	 мов,	 або	 за	 посередництвом	 польської	 мови,	
у	 фонетичних	 і	 граматичних	 формах,	 що	 відрізнялися	 від	 форм	
відповідних	 слів	 у	 східноукраїнському	 варіанті	 літературної	
мови,	де	їх	написання	відтворювалося	згідно	з	російською	тради-
цією.	У	словах	іншомовного	походження	було	запроваджено	м’яке	
«л»,	а	також	літера	«ґ».	

Наприкінці	 1932	 року	 сталінське	 керівництво	 відмовляється	
від	 політики	 «українізації».	 Голод	 і	 брехливі	 версії	 про	 його	 ви-
нуватців	 стали	 для	 сталінського	 режиму	 бажаним	 і	 конкретним	
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приводом	 для	 зміни	 лінії	 в	 національному	 питанні,	 для	 могутніх	
репресивних	 кампаній.	 Усе	 це	 вплинуло	 і	 на	 мовну	 політику,	 зо-
крема,	призвело	до	«сталінізації»	української	мови,	до	відмови	від	
«скрипниківського»	правопису	і	погрому	«скрипниківщини».	

Сучасник,	 якому	 довелося	 бачити	 і	 чути	 Скрипника,	 писав:	
«Цей	вождь	був	не	зовсім	подібний	до	інших.	Він	носив	білі	комір-
ці	 та	 краватку	 і	 не	 вдягався	 у	 френч	 і	 шкіряну	 куртку,	 які	 були	
обов’язковою	 уніформою	 майже	 для	 всіх	 —	 від	 Косіора	 до	 голо-
ви	 райвиконкому.	 Вуса	 і	 борода	 теж	 були	 відомі,	 як	 специфічно	
скрипниківські».	

«Не	 зовсім	 подібний	 до	 інших»	 був	 Скрипник	 і	 в	 політиці.	
Близький	 до	 фундаторів	 ВЧК,	 згодом	 суворий	 народний	 комісар	
юстиції,	 саме	 він,	 за	 переказами,	 у	 1931	 році	 порадив	 Михайлу	
Грушевському	поїхати	у	Москву	для	наукової	роботи.	Тобто	спро-
бував	врятувати	від	переслідувань,	що	посилювалися.	

Парадоксально,	але	захищати,	як	тепер	кажуть,	все	українське	
Скрипника	навчив	найбільший	інтернаціоналіст	—	Володимир	Ле-
нін.	Скрипник	згадував	про	те,	як	Ленін	виряджав	його	в	Україну:	
«…Слова	Ільїча	були	про	те,	щоб	я	свідомо	перегинав	і	загострював	
у	 боротьбі	 з	 великодержавним	 російським	 шовінізмом	 українське	
національне	питання,	ставлячи	його	за	одну	із	сил	розвитку	проле-
тарської	революції	на	Україні».	

То	 ж	 недаремно,	 наприклад,	 нарком	 освіти	 УСРР	 постійно	 ви-
кликав	 роздратування	 центру	 своєю	 увагою	 до	 українців	 за	 ме-
жами	України.	Гостро	відреаґував	Скрипник	і	на	збірник	«Власть	
советов	 за	 10	 лет»,	 що	 вийшов	 друком	 у	 Ленінграді	 в	 1927	 році.	
Скрипник	 наполягав	 на	 тому,	 що	 українська	 література	 й	 мисте-
цтво	мають	не	менші	успіхи,	ніж	російські.

Ще	один	парадокс,	на	який	не	можна	не	звернути	увагу.	Скрип-
ник	мав	твердий	і	рішучий	характер.	Навіть	нещадний.	Досить,	на-
приклад,	згадати,	як	він	ригористично	критикував	свого	поперед-
ника	на	посаді	наркома	освіти	Олександра	Шумського.	

Проте	супержорстоко	із	самим	Скрипником	вчинили	його	коле-
ґи,	вчорашні	соратники,	примушуючи	підписати	листа	 із	каяттям	
в	політичних	«гріхах»,	в	тому,	що	він	насправді	не	робив.	Нагадаю,	
що	17	і	26	червня,	5	і	7	липня	1933	року	(чотири	рази!)	Політбюро	
ЦК	 КП(б)У	 розглядало	 варіанти	 «покаянного»	 документа	 Скрип-
ника	і	не	було	задоволено.	

У	 чому	 ж	 «каявся»	 Микола	 Скрипник	 і	 чому	 його	 «каяття»	 не	
влаштовувало	 тодішнє	 керівництво?	 Для	 того,	 щоб	 розібратися		
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у	цьому,	процитую	уривок	одного	із	варіантів	(за	деякими	відомос-
тями,	 останнього)	 його	 листа:	 «Мої	 помилки,	 що	 мали	 троцькіст-
ський	 і	 націоналістичний	 характер,	 переросли	 в	 примиренство	 до	
націоналістичних	 ухилів	 і	 до	 націоналізму,	 виходили	 з	 відступу	
від	ленінської	теорії,	озброювали	читачів	і	передусім	нашу	молодь	
не	в	ленінському	дусі,	перейшли	на	практиці	в	зниження	більшо-
вицької	 пильності	 й	 примиренство	 до	 ворожих	 націоналістичних	
елементів,	 складали	 для	 них	 сприятливу,	 примиренську	 атмо-
сферу,	що	її	використали	вороги	радянської	влади,	контрреволю-
ціонери,	дворушники,	зрадники.	За	ці	помилки	й	за	їх	теоретичні,	
практичні	і	політичні	наслідки	я	несу	повну	відповідальність	перед	
пар	тією.	 Критика	 моїх	 помилок	 є	 необхідна	 умова	 для	 здійснен-
ня	всіх	завдань	партії,	що	стоять	перед	нами	й	передусім	у	галу-
зі	 ідеологічній	 і	 культурній.	 Мої	 помилки	 дали	 всіляким	 ворогам,	
як	 закордонним,	 так	 і	 в	 країні,	 підстави	 посилатися	 на	 мої	 думки	
й	заяви,	щоб	використати	їх,	як	зброю	проти	партії,	її	генеральної	
лінії.	 З	 обуренням	 і	 презирством	 відсікаючи	 всі	 ці,	 що	 тягнуться	
до	мене	й	до	моїх	виступів,	ворожі	націоналістичні	заміри,	які	хо-
тять	 протиставити	 мене	 цілій	 більшовицькій	 партії,	 що	 її	 членом	
я	гордий	бути	і	завдання	якої	є	мої,	я	заявляю,	що	непримиренна	
більшовицька	 критика	 моїх	 помилок,	 яку	 дає	 зараз	 наша	 партій-
на	організація	столиці	України	й	ціла	партія,	є	не	тільки	необхідна	

на фото, зробленому у квітні 1925 року (зліва направо):  
М. М. Лашевич, М. Фрунзе, о. смирнов, о. Риков, к. Ворошилов,  
Й. сталін, М. скрипник, А. Бубнов, г. орджонікідзе
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умова	 для	 виправлення	 й	 переборення	 шкідливих	 наслідків	 моїх	
помилок,	але	є	більшовицький	класовий	вплив,	щоб	допомогти	мені	
ці	помилки	виправити	й	іти	надалі	більшовицьким	шляхом».

Скрипник	 застрелився,	 але	 так	 і	 не	 підписав	 наклепи	 на	 себе,	
відкинув	 самообмову.	 Проте	 нащадки	 тих,	 хто	 влаштовував	 йому	
моральне	аутодафе	в	1933-му,	поставили	йому	пам’ятник-по	груд-
дя	в	Харкові	в	1972-му.	Дивно,	але	це	правда.	Я	сам	ще	па	м’я	таю	ті	
часи:	про	Скрипника	можна	було	говорити	переважно	лай	ливо,	але	
пам’ятник	йому	стояв.	

І,	нарешті,	коротко	я	хотів	би	зупинитись	на	проблемі	зображен-
ня	постаті	Миколи	Скрипника.	40	років	тому,	у	1972-му,	в	Мюнхе-
ні	 вийшла	 друком	 книжка	 Івана	 Кошелівця	 «Микола	 Скрипник».	
Кошелівець	 максимально	 «заземлював»	 образ	 одного	 з	 найяскра-
віших	 представників	 українського	 націонал-комунізму,	 прагнув	
«здерти»	з	нього	фальшиво-романтизований	ореол.

За	епіграф	до	тієї	книжки	Кошелівець	взяв	слова	діяча	Великої	
французької	революції	Жоржа-Жака	Дантона,	сказані	кату	в	мо-
мент,	коли	він	поклав	голову	на	гільйотину:	«Мою	голову	покажеш	
народові:	вона	варта	цього».	

Ці	слова	цілком	можуть	бути	епіграфом	і	до	книжки	про	Скрип-
ника,	яку	написав	Валерій	Федорович	Солдатенко	у	2002	році.	На-
зивається	вона	«Незламний.	Життя	і	смерть	Миколи	Скрипника».	
Концепція	у	цій	книзі	інша.	До	написання	книжки	автора	спонука-
ли	ті	дискусії,	які	не	вщухають	«навколо	проблеми	співвідношення	
між	 революційними	 і	 еволюційними,	 реформістськими	 шляхами	
суспільного	 поступу»,	 а	 також	 про	 те,	 що	 «чимало	 зроблено,	 щоб	
похитнути	авторитет	революціонерів,	романтиків	 (і	не	лише	біль-
шовиків),	 саме	 на	 них	 покласти	 відповідальність	 за	 найбільші	 не-
гаразди	й	трагедії	в	історії».	

На	 відміну	 від	 Івана	 Кошелівця,	 Валерій	 Федорович	 прагне	 не	
«заземлювати»,	а	ніби	піднести	образ	Скрипника	над	історико-по-
літичною	буденністю	того	або	іншого	відтинку	його	життя.	Прагне	
побачити	ті	внутрішні	стимули,	які	формували	і	зрештою	сформу-
вали	 «скрипниківщину»	 —	 спроби	 поєднати	 просякнуті	 інтер	на-
ціоналізмом,	месіанські	більшовицькі	ідеї	і	рішучі	наміри	Скрипни-
ка	 боронити	 українську	 окремішність,	 довести	 її	 непровінційний,	
не	марґінальний	характер.	

Прочитавши	книжку	Валерія	Федоровича	Солдатенка,	я	зробив	
висновок,	що	своїм	пострілом	у	скроню	7	липня	1933	року	Микола	
Скрипник	 якби	 сам	 розписався	 у	 хибності	 шляху,	 яким	 йшов	 усе	
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життя.	У	Валерія	Федоровича	 інша	думка:	він	підкреслює,	що	ми	
все	ще	не	знаємо	справжніх	спонукальних	мотивів,	«дійсне,	істин-
не	все	ще	ховається	від	тих,	хто	прагне	розгадати	і	пояснити	смисл	
останнього	 кроку	 видатного	 революціонера,	 партійного	 і	 держав-
ного	діяча».	Що	ж,	можливо,	це	й	справді	так,	а	тому	є	над	чим	за-
мислюватись	тим,	хто	прагне	переосмислювати	не	таке	далеке	ра-
дянське	минуле.	

Колись	давно	один	інтелектуал	пояснював,	що	«написати	життя	
людини,	це	не	значить	оповісти	його	факти	і	вчинки,	лише	віднай-
ти	її	душу».	Гадаю	і	навіть	переконаний,	що	у	випадку	із	такою	не-
простою	і	парадоксальною	особистістю	як	Микола	Скрипник,	зга-
даний	пошук	все	ще	не	закінчений,	він	лише	попереду.	



Польські та інші  
іноЗемні диПломати 
Про голод 1932–1933 років  
     в україні

У	 1933	 році	 член	 політбюро	 ЦК	 КП(б)У	 Мендель	 Хатаєвич	 на-
голосив:	«Жорстока	боротьба	точиться	між	селянами	і	нашою	вла-
дою.	 Це	 боротьба	 насмерть.	 Цей	 рік	 був	 вирішальною	 перевіркою	
нашої	сили	і	міцності.	Знадобився	голод,	щоб	показати	їм,	хто	тут	
господар.	 Це	 коштувало	 мільйонів	 життів,	 але	 колгоспну	 систему	
створено,	ми	виграли	війну»1.

У	цій	війні	серед	інших	«союзних	республік»	колишнього	СССР	
Україна	 понесла	 найбільші	 людські	 втрати.	 Отже,	 виникли	 запи-
тання,	чому	сталося	саме	так?	Чи	випадково	це?	У	пошуках	відпо-
відей	дослідники	різних	країн	 (і	не	лише	дослідники)	дискутують	
до	сьогодні,	але	вже	зрозуміло:	Голодомор	неможливо	замовчува-
ти	чи	іґнорувати	у	історичному	ланцюгу	гуманітарних	катастроф,	
що	їх	пережило	людство	у	ХХ	столітті.	

Процес	 наукових	 пошуків	 триває,	 знання	 про	 Голодомор	 роз-
ширюються,	поволі	стають	доступними	документи,	що	відбивають	
діяльність	 найвищого	 керівництва	 СССР	 у	 1932–1933	 роках,	 по-
ведінку	реґіональних	лідерів,	зокрема	партійно-державної	номен-
клатури	 УСРР.	 Вони	 дозволяють	 зрозуміти	 технологію	 злочину,	
як	 саме,	 за	 допомогою	 яких	 механізмів	 сталінський	 режим	 видо-
бував	хліб,	мотивуючи	це	потребами	модернізації,	Молох	якої	по-
глинув	життя	мільйонів	людей.	Ці	документи	дозволяють	чіткіше	
усвідомити	 доктринальні	 й	 ситуативні	 мотиви,	 якими	 керував-
ся	 комуністичний	 істеблішмент,	 дозволяють	 відтворити	 тодішню	

1	 Цит.	за:	Скотт Дж.	Оружие	слабых:	обыденные	формы	сопротивления	
крестьян	//	Крестьяноведение.	Теория.	История.	Современность.	Ежегодник.	
1996.	Под	ред.	В.	Данилова,	Т.	Шанина.	Москва,	1996,	с.	43.
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ситуацію	на	макро-	і	мікрорівні,	що	вкрай	важливо	для	загальних	
реалістичних	 висновків	 і	 оцінок.	 Нові	 знання	 з-поміж	 іншого	 де-
завуюють	 твердження	 про	 відсутність	 специфіки	 і	 особливостей	
у	діях	влади	у	тому	або	іншому	реґіоні	колишнього	СССР	у	1932–
1933	роках.

В	останні	роки	в	Україні	стали	доступними	документи	і	матері-
али	багатьох	архівів,	а	серед	них	—	Галузевого	державного	архіву	
Служби	 безпеки	 України	 (ГДА	 СБУ).	 Влітку	 2006	 року	 було	 роз-
секречено	низку	архівних	джерел,	доступ	до	яких	був	довгий	час	
неможливий.	 Працівники	 радянської	 спецслужби,	 очевидно	 того	
самі	не	бажаючи,	виявилися,	сказати	б,	досить	добрими	історика-
ми,	фіксуючи	у	своїх	документах	ситуацію	на	селі,	вимоги	влади	і	
власні	зусилля	по	їх	реалізації,	настрої	людей	і	репресивні	заходи	
щодо	них,	дії	по	блокуванню	«витікання»	правдивої	інформації	про	
суть	і	масштаби	Голодомору.	Частину	цих	документів	і	матеріалів	
було	вміщено	у	науково-документальному	виданні	«Розсекречена	
пам’ять.	Голодомор	1932–1933	років	в	Україні	в	документах	ҐПУ–
НКВД»2.

Проте	 радянська	 спецслужба	 залишила	 по	 собі	 ще	 один	 над-
звичайно	цікавий	і	важливий	різновид	документів.	Вони	стосують-
ся	 не	 лише	 ситуації	 в	 УСРР,	 а	 й	 того,	 як	 цю	 ситуацію	 фіксували	
іноземні	дипломатичні	структури.	Йдеться	про	інформації,	oцінки	
Голодомору	 польськими,	 німецькими,	 італійськими,	 турецькими,	
японськими	 дипломатами.	 Ці	 матеріали	 різними	 каналами	 потра-
пляли	до	чекістів,	які	пильно	стежили	за	іноземними	дипломатич-
ними	 представництвами.	 Ці	 документальні	 свідчення	 з	 вже	 наяв-
ними	 публікаціями	 документів	 іноземних	 дипломатів	 про	 голод	
початку	 1930-х	 років	 в	 СССР	 і	 УСРР3	 є	 унікальним	 і	 важливим	

2	 Розсекречена	пам’ять.	Голодомор	1932–1933	років	в	Україні	в	докумен-
тах	ҐПУ–НКВД.	К.,	ВД	«Стилос»,	2007.

3	 Див.	наприклад:	A. Graziosi	(ред.),	«’Lettres	de	Char’kov’.	La	famine	en	Uk-
raine	 et	 dans	 le	 Caucase	 du	 Nord	 à	 travers	 les	 rapports	 des	 diplomates	 ita	liens,	
1932–1934»,	Cahiers	du	monde	russe	et	soviétique,	1–2	(1989);	Id.	(ред.),	Lettere	
da	Kharkov.	La	carestia	in	Ucraina	e	nel	Caucaso	del	Nord	nei	rapporti	dei	diplo-
matici	italiani,	1932–33,	Torino,	1991;	L. Y. Luciuk, B. S. Kordan	(ред.),	The	For-
eign	Office	and	the	famine:	British	documents	on	Ukraine	and	the	Great	Famine	
of	 1932–33,	 Kingston,	 Ontario,	 New	 York,	 1988;	 D. Zlepko	 (ред.),	 Der	 ukrain-
ische	Hunger-Holocaust.	Sonnenbühl,	Verlag	Helmut	Wild,	1988;	Україна.	Голод	
1932–1933	 років:	 за	 повідомленнями	 британських	 дипломатів	 //	 Всесвіт,	
1989,	№	11,	с.	153–162;	Упокорення	голодом.	Збірник	документів.	К.,	 Інститут	
української	 археографії,	 1993,	 с.	 47–101;	 W. W. Isaijw.	 Famine-genocide	 in	
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джерелом	для	подальших	досліджень	і,	здається,	ще	ніколи	не	ви-
користовувалися	науковцями.

голод насувається

Сталінський	 «великий	 перелом»	 (тобто	 прискорена	 індустріа-
лізація	та	форсовано-примусова	колективізація)	був	такою	карко-
ломною	зміною	політики,	що	не	могла	не	спричиняти	невдоволення	
і	 спротиву	 у	 найширших	 верствах	 суспільства.	 Це	 викликало	 по-
яву	опозиції	і	в	самій	більшовицькій	партії,	навіть	серед	її	керівни-
ків.	Не	дивно,	що	найактивніший	спротив	режимові	почали	чинити	
селяни.

Представники	 іноземних	 представництв	 фіксують	 усе	 це.	 За	
оцінкою	одного	з	італійських	дипломатів,	яку	він	висловив	у	липні	
1930	року,	ще	до	1928	року	«можна	було	вважати,	що	Уряд	зможе	
вийти	з	кризи,	але	нині	у	зв’язку	з	останніми	невдалими	заходами	
по	 колективізації,	 що	 викликали	 могутній	 опір	 з	 боку	 населення,	
видно,	 що	 Радянська	 влада	 не	 впорається	 із	 завданнями,	 що	 сто-
ять	перед	нею»4.

Проте	 сталінський	 режим	 вбачав	 ефективний	 засіб	 упокорен-
ня	незадоволених	у	терорі,	в	нещадному	придушенні	заворушень.	
У	 доповідній	 записці	 про	 політичний	 стан	 селянства	 України		
у	 зв’язку	 з	 «політикою	 ліквідації	 куркульства	 як	 класу»	 за	 пе-
ріод	 з	 20	 січня	 по	 12	 лютого	 1930	 року	 голова	 ҐПУ	 УСРР	 Все-
волод	 Балицький	 повідомляв,	 що	 в	 січні	 відбулося	 37	 масо-
вих	 виступів	 селян,	 в	 яких	 взяли	 участь	 12	 тис.	 осіб,	 на	 9	 лютого		
1930	 року	 було	 заарештовано	 11	 865	 осіб,	 у	 відповідь	 на	 політику	
«розкуркулення»	 селянами	 було	 здійснено	 40	 терористичних	 ак-
тів5.	 Бали	цький	 навіть	 був	 змушений	 особисто	 очолити	 «опера-
тивний	штаб»	для	боротьби	 із	виступами	селян,	особисто	керував	

Ukraine,	 1932–33.	 Western	 Archives,	 Testimonies	 and	 New	 Research,	 To-
ronto,	 2003;	 Листи	 з	 Харкова.	 Голод	 в	 Україні	 та	 на	 Північному	 Кавказі	 в	
повідомленнях	 італійських	 дипломатів,	 1932–1933	 роки.	 —	 Харків,	 Фоліо,	
2007;	Кудряченко А. І.	Голодомор	в	Україні	1932–1933	років	та	його	суспільно-
політичні	наслідки	за	оцінками	документів	політичного	архіву	МЗС	Німеччини	
//	 Голодомор	 в	 Україні:	 Одеська	 область.	 1921–1923,	 1932–1933,	 1946–1947.	
Дослідження,	спогади,	документи.	Одеса:	Астропринт,	2007,	с.	20–27	та	ін.

4	 Галузевий	 державний	 архів	 СБУ	 (далі	 —	 ГДА	 СБУ),	 К.,	 ф.	 13,	 спр.	 418,		
т.	1,	ч.	3,	арк.	629–633.	

5	 Цит.	за:	Сraziosi А.	Collectivisation,	Revoltes	Paysannes	et	Politigues	Gou-
vernementales	//	Cahiеrs	du	Monde	Russе,	1994,	№	3,	pр.	480–481.	
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придушенням	 цих	 виступів	 у	
різних	реґіонах	України.

У	 наказі	 ҐПУ	 УСРР	 за	 №	 74	
від	 31	 березня	 1930	 року	 Ба-
лицький	 підкреслював,	 що		
«19	 березня	 1930	 р.	 органами	
ҐПУ	 УСРР	 за	 активної	 участі	
бідноти	і	селянського	активу	за-
кінчено	 операцію	 по	 виселенню	
куркульства	з	районів	суцільної	
колективізації	 на	 Україні.	 Не-
зважаючи	 на	 виняткову	 стис-
лість	 термінів	 підготовки,	 від-
сутність	 досвіду	 у	 проведенні	
такого	 роду	 масової	 роботи,	 а	
також	 значної	 складності	 самої	
роботи,	 вся	 операція	 по	 висе-
ленню	 куркульства	 на	 Україні	
проведена	 цілком	 успішно:	 ро-
боту	 закінчено	 своєчасно,	 намі-
чена	 планом	 контрольна	 цифра	

виселення	 куркульських	 господарств	 у	 цілому	 перевиконана….»6.	
Станом	 на	 1	 червня	 1930	 року	 було	 «розкуркулено»	 90	 тисяч	 гос-
подарств,	а	всього	за	роки	колективізації	—	понад	200	тисяч	селян-
ських	господарств.	Це	—	яскравий	вияв	війни,	яку	розгорнула	біль-
шовицька	влада	проти	селянства.	

Стежачи	за	цими	драматичними	подіями,	працівники	іноземних	
дипломатичних	 представництв	 відзначають	 наростання	 кризових	
явищ	у	сільському	господарстві.	Наприклад,	японські	консульські	
співробітники,	які	у	1929	році	їздили	по	деяких	реґіонах	УСРР,	го-
ворять	про	наявність	«продовольчої	кризи»,	про	те,	що,	не	зважа-
ючи	на	пережиту	громадянську	війну	і	розроху,	«матеріальне	ста-
новище	більшості,	не	поліпшується,	а	погіршується»7.	Уже	в	1928	
році	працівники	італійського	консульства,	аналізуючи	стан	селян-
ства	і	політику	влади	щодо	нього,	говорять	про	те,	що	слід	чекати	
голоду8,	 що	 самі	 комуністи	 своїми	 вчинками	 «розвивають	 контр-

6	 ГДА	СБУ,	Київ,	спр.	2174,	арк.	31.	
7	 ГДА	СБУ,	Київ,	ф.	13,	спр.	418,	т.	1,	ч.	3,	арк.	583,	592.	
8	 Там	само,	ф.	13,	спр.	419,	т.	1,	ч.	2,	арк.	471.	

Повідомлення польського 
військового аташе у Москві  
про ситуацію в Україні.  
серпень 1933 року
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революцію»9.	 Співробіт	ники	 турецького	 консульства	 в	 1930	 році	
констатують,	 що	 СССР	 вивозить	 харчі	 з	 метою	 отримання	 валю-
ти	 замість	 того,	 щоб	 нагодувати	 власний	 народ,	 що	 уряд	 «приму-
шує	 голодувати	 свій	 робітничий	 клас	 і	 все	 населення»10.	 Іноземні	
дипломатичні	 представництва	 постійно	 інформували	 свої	 керівні	
структури	 і	 про	 ті	 заворушення	 на	 ґрунті	 відсутності	 продоволь-
ства,	що	мали	місце	у	великих	містах	Укра	їни	включно	з	Києвом.

Специфікою	 України	 було	 вже	 те,	 що	 вона	 разом	 із	 Північ-
ним	Кавказом	постачала	більше	половини	зерна,	що	вироблялося	
в	 СССР.	 У	 1931	 році,	 говорячи	 про	 Україну,	 Сталін	 зазначав,	 що	
«ряд	 врожайних	 районів	 опинився	 у	 стані	 розорення	 й	 голоду»11.	
Однак	при	цьому	у	Кремлі	вважали,	що	в	Україні	є	величезні	за-
паси	збіжжя,	яке	нібито	приховують	від	держави	колгоспи	та	се-
ляни-одноосібники.	 Ось	 чому	 влада	 вдавалася	 до	 натискних	 ме-
тодів	 у	 проведенні	 хлібозаготівель.	 Уже	 в	 1931	 році	 плани	 цих	
заготівель	 було	 зменшено	 для	 ряду	 областей	 Уралу,	 Середньої	
Волги,	Казахстану	і	водночас	ці	зменшення	практично	не	торкну-
лись	України	і	Північного	Кавказу.

У	1931	році	Україна	здала	менше	хліба,	ніж	у	1930-му.	В	Укра	їні	
вже	у	1931	році	померло	понад	150	000	осіб12.	Тим	не	менш	3	січня	
1932	 року	 на	 засіданні	 політбюро	 ЦК	 КП(б)У	 була	 обговорена	 те-
леграма	Сталіна	 і	Молотова,	що	вимагала	неухильного	виконання	
планів	 хлібозаготівель.	 83	 українських	 керівники	 роз’їхалися	 по	
Україні	організовувати	це	виконання.	Спеціальною	постановою	ЦК	
ВКП(б)	лютий	1932	року	було	оголошено	бойовим	ударним	місяцем	
закінчення	 хлібозаготівель.	 У	 березні–квітні	 1932	 року	 в	 україн-
ських	селах	з’явилася	велика	кількість	голодуючих,	а	у	містах	—	
залишені	батьками	діти.	Це	був	очевидний	знак	біди.	Проте	це	не	
зупинило	владу.	

Усе	це	бачать,	аналізують	і	відбивають	у	своїх	документах	іно-
земні	 дипломати.	 «Я,	 —	 пише	 консул	 Польщі	 в	 Києві	 11	 травня	
1932	 року,	 —	 сповіщаю,	 що	 з	 кожним	 днем	 отримую	 щораз	 біль-
ше	 відомостей	 про	 голод	 на	 Правобережжі,	 який	 особливо	 гостро	

9	 Там	само,	арк.	459.
10	 Там	само,	ф.	13,	спр.	418,	т.	1,	ч.	3,	арк.	632.
11	 Цит.	за:	Командири	великого	голоду.	Поїздки	В.	Молотова	і	Л.	Каганови-

ча	в	Україну	та	на	Північний	Кавказ.	1932–1933	рр.	За	редакцією	В.	Васильє-
ва,	Ю.	Шаповала.	К.,	Генеза,	2001,	с.	23.

12	 Див.:	Кульчицький С. 1933	рік:	сталінський	терор	голодом	//	Урядовий	
кур’єр,	2002,	8	листопада.
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відчувається	 на	 провінції.	 Згідно	 останніх	 повідомлень,	 у	 таких	
містах,	 як	 Вінниця	 і	 Умань	 майже	 щоденно	 можна	 констатувати	
випадки	 збирання	 з	 вулиці	 людей,	 які	 падають	 через	 ослаблення		
й	 виснаження.	 Ще	 гіршою	 має	 бути	 ситуація	 в	 селі,	 де	 згідно	 ін-
формацій	з	достовірного	джерела,	розбої	та	убивства	внаслідок	го-
лоду	це	щоденне	явище»13.	

Поінформованість	 іноземних	 дипломатів	 була	 достатньо	 ви-
сокою.	Що	впливало	на	якість	оцінок	ситуації	в	сільському	госпо-
дарстві	як	СССР	в	цілому,	так	і	в	УСРР.	Недаремно	у	супровідно-
му	листі	ОҐПУ	СРСР	до	копії	доповіді	німецького	консула	в	Одесі	
щодо	хлібозаготівлі,	що	надійшов	у	січні	1930	року	до	контррозві-
дувального	відділу	ҐПУ	УСРР,	вимагалося	виявити	джерела	отри-
мання	консульством	відомостей	про	експорт	хліба	через	Одеський	
порт14.	 Документи	 і	 матеріали	 дають	 підстави	 стверджувати,	 що	
переважна	 більшість	 песимістичних	 прогнозів	 співробітників	 іно-
земних	представництв	щодо	погіршення	соціально-економічної	си-
туації,	переростання	її	в	голод	виявилася	точною.

аПогей трагедії

У	 1932–1933	 роках	 сталінське	 керівництво	 de	 facto	 чітко	 ви-
значило	 двох	 супротивників.	 По-перше,	 це	 селяни,	 які	 не	 бажали	
працювати	в	колгоспах	і	помирати	в	ім’я	модернізації.	А	селянство	
в	СССР	було	перетворено	на	об’єкт	постійної	експропріації,	на	ре-
сурс	 для	 модернізаційних	 перетворень.	 По-друге,	 не	 досить	 на-
дійне	 партійно-державне	 керівництво	 України,	 яке	 проводило	 до	
певної	 міри	 «флексибільну»	 лінію	 в	 «полі	 напруги»	 між	 вимогами	
Кремля	та	трагічними	місцевими	реаліями.	

Сталін	подає	виразний	сигнал	у	тепер	широко	відомому	і	прин-
ципово	 важливому	 листі	 до	 Лазаря	 Кагановича	 від	 11	 серпня	
1932	 року.	 Він	 ставить	 під	 сумнів	 лояльність	 цілої	 (!)	 партійної	
організації	 УССР,	 водночас	 вимагає	 вичавити	 з	 України	 нібито	
прихований	 хліб,	 незважаючи	 на	 жертви	 (які	 можна	 виправдати	
високими	цілями	модернізації),	а	паралельно	здійснити	репресив-
ну	 «чистку»	 суспільства	 саме	 від	 «українських	 націоналістів»15.	

13	 Центральний	 військовий	 архів	 (далі	 —	 ЦВА),	 Варшава,	 Відділення	 II	
Головного	командування,	спр.	I.303.4.3043,	арк.	64.

14	 ГДА	СБУ,	К.,	ф.	13,	спр.	22,	арк.	234.
15	 Див.:	 Сталин	 и	 Каганович.	 Неизданная	 переписка.	 1931–1936.	 М.,	 «Рос-

сий	ская	политическая	энциклопедия»	(РОСПЭН),	2001,	с.	274.
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Сталін	надсилає	в	Україну	своїх	вірних	прибічників,	які	запрова-
джували	різноманітні	за	формами,	але	універсальні	за	фатальним	
результатом	каральні	практики.

Особливо	 небезпечним	 для	 сталінського	 режиму	 було	 те,	 що	
селяни	прагнули	виїхати	з	 голодних	місць.	У	червні	1932-го	в	од-
ному	 з	 листів	 Кагановичу	 Сталін	 висловлював	 невдоволення	
тим,	 що	 «кілька	 десятків	 тисяч	 українських	 колгоспників	 усе	 ще	
роз’їжджають	 по	 всій	 європейській	 частині	 СССР	 і	 розкладають	
нам	колгоспи	своїми	скаргами	і	скиглинням»16.

В	 одному	 з	 документів	 польської	 розвідки	 у	 вересні	 1932	 року	
констатувалося:	«Майже	вся	Україна	їздить	у	пошуках	хліба,	по-
тяги	 переповнені	 вкрай,	 щоб	 дістатися	 на	 потяг,	 в	 чергах	 треба	
стояти	по	кілька	днів»17.	Невдовзі	ситуація	помінялася.	З	осені	1932	
і	узимку	1933	року	діяли	так	звані	харчові	блокади	кордонів	Укра-
їни.	 Вони	 були	 організовані	 з	 використанням	 внутрішніх	 військ		
і	міліції.	Вони	перешкоджали	виїзду	селян,	а	значить	і	поширенню	
інформації	 про	 голод.	 При	 цьому	 був	 неможливий	 і	 продуктовий	
«реверс»,	себто	приватним	особам	не	дозволялося	ввозити	без	до-
зволу	держави	продукти	з	Росії	та	Білорусії	в	Україну	(обсяги	цих	
ввезень	обмежу	валися	спеціальним	рішенням).

22	 січня	 1933	 року	 Сталін	 і	 Молотов	 розіслали	 директиву	 пар-
тійним	і	державним	органам,	у	якій	підкреслювалося,	що	міґрацій-
ні	процеси,	що	почалися	внаслідок	голоду	серед	селян,	організовані	
«ворогами	Радянської	влади,	есерами	й	агентами	Польщі	з	метою	
агітації	 «через	 селян»	 у	 північних	 районах	 СССР	 проти	 колгоспів	
і	взагалі	проти	Радянської	влади».	У	зв’язку	з	цим	органам	влади	
і	ҐПУ	УСРР	 і	Північного	Кавказу	наказувалося	не	допускати	ма-
сового	 виїзду	 селян	 в	 інші	 райони.	 Відповідні	 вказівки	 були	 дані	
транспортним	 відділам	 ОҐПУ	 СССР.	 Режим	 перетворив	 Україну	
на	 своєрідне	 голодне	 ґетто.	 Цього	 не	 було	 зроблено	 із	 жодною	 то-
дішньою	республікою	СССР.

«Ситуація	 в	 Україні	 погіршується	 з	 дня	 на	 день,	 голод	 у	 що-
раз	—	то	грубішій	 і	сильнішій	формі	заглядає	людям	в	очі…»18	—	
констатують	 польські	 дипломати	 в	 лютому	 1933	 року.	 12	 березня	
1933	 року	 Київський	 обласний	 відділ	 ҐПУ	 інформує	 голову	 ҐПУ	
УСРР	про	тяжкий	продовольчий	стан	у	Києві,	зокрема,	вказуючи	

16	 Сталин	и	Каганович.	Неизданная	переписка.	1931–1936,	с.	179.
17	 ЦВА,	спр.	I.303.4.5424,	с.	28.
18	 ЦВА,	спр.	I.303.4.1985	(пагінація	відсутня).
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на	те,	що	у	місті	у	січні	було	підібрано	400	трупів,	у	лютому	—	518,	
за	8	днів	березня	—	24819.	Крім	того,	чекісти	констатують:	щоденно	
в	місті	підкидають	100	і	навіть	більше	дітей20.

В	 іншому	 документі,	 що	 був	 підготовлений	 польськими	 дипло-
матами	у	березні	1933	року,	вказується	на	масові	звільнення	служ-
бовців	 і	робітників	у	Києві:	«У	всіх	звільнених	без	винятку	відби-
рають	 карточки	 для	 хліба.	 Втрата	 роботи	 матиме	 в	 подальшому	
наслідком	необхідность	залишити	місто	у	зв’язку	з	системою	пас-
портів,	 що	 запроваджується.	 Паралельно	 з	 наростаючим	 числом	
безробітних	 збільшується	 число	 крадіжок	 і	 грабежу.	 У	 багатьох	
випадках	 звільненим	 робітникам	 і	 урядовцям	 пропонується	 ви-
їзд	 у	 село.	 Проте	 через	 пануючий	 там	 голод	 і	 невдоволення	 місь-
ким	населенням,	безробітні	за	всяку	ціну	намагаються	залишитися	
в	 місті»21.	 Під	 час	 приватної	 розмови	 один	 з	 керівників	 Київської	
області	 зізнається,	 що	 запаси	 необхідного	 насіння	 не	 сягають	 на-
віть	60	%	від	потреб,	а	«тому,	не	дивлячись	на	офіційне	оголошен-
ня	вільної	торгівлі	збіжжям,	надалі	відбуваються	постійні	обшуки	
й	 реквізиції	 хліба,	 а	 на	 залізницях	 далі	 зобов’язують	 забороняти	
перевозити	збіжжя	та	утруднюють	переїзд	селянам»22.

У	лютому	1933	року	в	одному	з	документів	ҐПУ	УСРР	було	кон-
статовано,	що	Київська	область	є	лідером	з-поміж	інших	областей	
України	 за	 кількістю	 селян,	 що	 виїхали,	 шукаючи	 порятунку	 від	
смерті23.	А	чи	не	робили	українські	селяни	собі	 ілюзію,	що	в	Росії	
ситуація	 краще?	 Схоже,	 не	 робили.	 Ось	 що,	 наприклад,	 зафіксу-
вав	 у	 своєму	 звіті	 польський	 ґенконсул,	 який	 у	 травні	 1933	 року	
здійснив	поїздку	з	Харкова	до	Москви: «В	усій	подорожі	найбіль-
ше	мене	вразила	різниця	у	вигляді	сіл	і	полів	України	в	порівнянні		
з	 сусідньою	 ЦЧО	 (Центральна	 чорноземна	 область),	 і	 навіть	 не-
врожайними	 околицями	 Москви.	 Українські	 села	 знаходяться	 в	
значному	 занепаді,	 віє	 від	 них	 порожнечею,	 запустінням	 і	 нуж-
дою,	хати	наполовину	розвалені,	часто	з	позриваними	покрівлями,	
ніде	не	видно	нових	садиб,	діти	й	старці	схожі	на	скелети,	ніде	не	
видно	живого	 інвентаря…	Коли	я	безпосередньо	потім	опинився	в	
ЦЧО	(перш	за	все	в	околицях	Курська	й	Орла),	я	мав	враження,	що	

19	 Див.:	 Голод	 1932–1933	 років	 на	 Україні:	 очима	 істориків,	 мовою	 доку-
ментів.	К.,	Політвидав	України,	1990,	с.	437.

20	 Там	само.
21	 ЦВА,	спр.	I.303.4.1867,	арк.	130.
22	 Там	само,	арк.	131.
23	 ГДА	СБУ,	К.,	ф.	68,	спр.	228,	арк.	140.
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приїхав	з	Країни	рад	в	Західну	Європу.	Значно	більше	там	заора-
них	і	засіяних	полів,	села	чисті,	більш	пристойні,	хати	відновлювані	
і	серед	людей	видно	відносно	кращий	добробут,	видно	худобу,	що	
пасеться…»24.

А	 ось	 думка	 японського	 консула	 в	 Одесі,	 який	 у	 червні	
1932	року	здійснив	велику	подорож	по	різних	реґіонах	СССР.	Він	
констатував,	 що	 «українські	 селяни	 справляють	 у	 порівнянні	 із	
селянами	інших	республік	жалюгідне	враження	і	своїм	обідраним	
одягом,	і	схудлими	мощами,	і	проханням	про	милостиню:	навіть	на	
великих	станціях	селяни,	їхні	дружини	і	діти	простягають	руки	за	
пожертвуванням	і	прохають	хліба…»25.

Надзвичайно	 цікаво,	 що	 іноземні	 дипломати	 вже	 у	 1933	 році	
прагнуть	 з’ясувати	 технологію	 Голодомору.	 Це	 принципово	 важ-
ливе	питання.	Дехто	із	сучасних	західних	дослідників	дорікає	сво-
їм	українським	колеґам,	що,	мовляв,	вони	іґнорують	той	факт,	що	
українці	також	брали	участь	у	зборі	зерна.	Дехто	пише	навіть,	що	
«радянське	керівництво	частково	залежало	від	сотень	тисяч	укра-
їнців,	які	займали	державні	пости	найрізноманітніших	рівнів»26.

Українці	 були	 в	 управлінських	 структурах.	 Проте	 жоден	 сер-
йозний	 дослідник	 не	 наважиться	 писати	 про	 «сотні	 тисяч	 україн-
ців»,	 які	 нібито	 могли	 впливати	 на	 якісь	 управлінські	 рішення	 за	
умов	 сталінської	 диктатури.	 Їх	 просто	 не	 могло	 бути.	 У	 зв’язку	 із	
цим	точнішу	оцінку	знаходимо	у	повідомленні	київського	віце-кон-
сула	Польщі	Пйотра	Курніцького	від	18	листопада	1933	року.	Вва-
жаючи,	 що	 таємниця	 успіхів	 більшовиків	 полягає	 в	 «цілковито-
му	 нерахуванні	 з	 засобами	 й	 жертвами»,	 Курніцький	 стверджує:	
«Реа	лізація	цього	всього	сталася	через	вкидання	величезних	кадрів	
свіжовихованих	комуністів,	яких,	перш	за	все,	нічого	не	єднає	з	ту-
тешнім	населенням	або	внушених	теоретичними	виводами	до	такої	
міри,	що	вони	стали	майже	фанатиками,	які	виконують	всякі	нака-
зи,	заплющивши	очі	на	всі	наслідки,	які	відіб’ються	на	населенні»27.

За	деякими	відомостями,	у	1933	році	в	Києві	від	голоду	помер-
ло	 понад	 54	 000	 осіб28.	 Того	 самого	 року	 в	 одній	 із	 своїх	 доповідей	

24	 ЦВА,	спр.	I.303.4.1867,	арк.	32–34
25	 ГДА	СБУ,	Одеса,	спр.	66,	т.	4,	арк.	2241.
26	 Марк	 Таугер	 о	 голоде,	 геноциде	 и	 свободе	 мысли	 в	 Украине	 //	 2000,	

№	1–2	(397),	11–17	января	http://2000.net.ua/e/44514.
27	 ЦВА,	спр.	I.303.4.1993	(пагінація	відсутня).
28	 Див.:	 Голод-геноцид	 1933	 року	 в	 Україні:	 історико-політологічний	

аналіз	 соціально-демографічних	 та	 морально-психологічних	 наслідків.	 К.,	
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німецьке	консульство	в	Одесі	констатує:	«Жахи	минулорічної	вес-
ни	прожиті	і	здебільшого	забуті.	Комуністичні	правители	не	дають	
селянам	 довго	 пам’ятати	 свої	 нещастя,	 а	 досагається	 це	 тим,	 що		
в	чергу	за	одним	нещастям,	вони	готують	вже	інші	і,	мимоволі,	ста-
рі	жахи	забуваються»29.

відлуння голодомору

Керівництво	СССР	займалося	тим,	що	можна	назвати	брехнею	
на	експорт.	Ще	14	січня	1933	року,	відповідаючи	на	численні	запи-
ти	з-за	кордону,	нарком	іноземних	справ	СССР	Максим	Литвинов	
зробив	спеціальну	заяву	про	те,	що	ніякого	голоду	в	Совєтському	
Союзі	немає,	що	все	це	—	вигадки.	На	міжнародній	арені	українці	
робили	спроби	донести	світові	інформації	про	реальну	ситуацію.	

Наприклад,	 представник	 уряду	 Української	 Народної	 Респуб-
ліки	 в	 еміграції	 Олександр	 Шульгін	 звернувся	 до	 Хлібної	 комісії,	
створеної	 Лондонською	 економічною	 конференцією.	 Він	 писав:		

Нью-Йорк,	Видавництво	М.	П.	Коць,	2000,	с.	277;	Вакулишин	С.	Голодова	ката-
строфа	в	Києві.	К.,	Геопринт,	2005,	с.	72.

29	 ГДА	СБУ,	Київ,	ф.	13,	спр.	161,	т.	1,	арк.	42.

документи італійських дипломатів про ситуацію  
в Україні. 1933 рік
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«У	 той	 час,	 коли	 комітет	 радників	 повинен	 встановити	 кількість	
зерна,	 що	 СССР	 вивезе	 за	 кордон,	 ми	 просимо	 вас	 в	 ім’я	 гуман-
ності	 заперечувати	 проти	 будь-якого	 вивозу	 їстівних	 продуктів		
і	особливо	хліба	з	СССР.	Цей	хліб	по	праву	належить	тим,	хто	його	
сіяв	і	хто	нині	вмирає	з	голоду	—	селянам	України	і	Кубані.	З	свого	
боку	ми	рішуче	протестуємо	проти	такого	вивозу,	який	ми	не	мо-
жемо	кваліфікувати	інакше	як	злочинний»30.

Як	 відомо,	 надіславши	 в	 Україну	 ще	 наприкінці	 1932	 року,	 а	 в	
січні	 1933	 року	 офіційно	 затвердивши	 на	 посаді	 2-го	 секретаря		
ЦК	 КП(б)У	 Павла	 Постишева,	 Сталін	 саме	 йому	 доручив	 лікві-
дувати	 те,	 що	 евфемістично	 назвали	 «господарські	 труднощі»	 та	
«прорив	у	сільському	господарстві»	УСРР.	Постишев,	який	до	по-
чатку	1937	року	фактично	керував	Україною	(при	наявності	слаб-
кого	 лідера	 ЦК	 КП(б)У	 Станіслава	 Косіора),	 обвинуватив	 в	 орга-
нізації	 голоду	 самих	 українців,	 себто	 «українських	 націоналістів»		
і	«петлюрівців».	Постишев	і	його	«команда»	(люди	з	його	оточення,	
а	 також	 партійні	 працівники,	 які	 приїхали	 з	 Росії	 для	 кадрового	
«зміцнення»)	здійснювали	лінію	по	викачуванню	зерна	і	паралель-
но	займалися	«чисткою»	самої	партії	та	всіх	суспільних	сфер31.

У	 цю	 роботу	 включилося	 ҐПУ	 УССР	 на	 чолі	 з	 Всеволодом	 Ба-
лицьким.	 Ще	 восени	 1932	 року	 почалася	 «масова	 операція	 із	 за-
вдання	оперативного	удару	по	класовому	ворогу»,	а	також	з	метою	
виявлення	 «контрреволюційних	 центрів,	 що	 організують	 саботаж		
і	зрив	хлібозаготівель	та	інших	господарсько-політичних	заходів».	
Тепер	чекісти	різко	збільшили	масштаби	своїх	дій.

Була	 розкрита	 «контрреволюційна	 організація»	 у	 сільському	
господарстві	 УСРР,	 у	 яку	 зарахували	 фахівців-аграрників	 і	 яку	
незабаром	 «зв’язали»	 з	 аналогічними	 організаціями	 в	 Москві,	
Ростові	 та	 Мінську.	 У	 Москві

	
арештованих	 українських	 фахів-

ців	 вписали	 ще	 і	 до	 якоїсь	 всесоюзної	 організації,	 що,	 як	 повідо-
млялося	 офіційно,	 мала	 за	 мету	 «підірвати	 сільське	 господарство	
і	 викликати	 голод	 у	 країні».	 Арешти	 в	 реґіонах	 носили	 масовий	
характер,	а	35	членам	цієї	міфічної	організації	на	чолі	з	колишнім	

30	 Цит.	 за:	 Гунчак Т. Голодомор	 —	 32/33	 —	 біль	 серця	 всієї	 України	 //	
День,	2003,	1	серпня	(№	132).

31	 Докладніше	 див.:	 Шаповал Ю. І.	 Україна	 20–50-х	 років:	 сторінки	 не-
написаної	 історії.	 К.,	 Наукова	 думка,	 1993;	 Kusnierz Robert.	 Ukraina	 v	 latach	
kolektywizacji	I	Wielkiego	Glodu	(1929–1933).	Torun;	GRADO,	2005;	Розсекре-
чена	пам’ять.	Голодомор	1932–1933	років	в	Україні	в	документах	ҐПУ–НКВД.	
К.,	ВД	«Стилос»,	2007.
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заступником	 наркомзему	 СССР	 українцем	 Федором	 Конаром	 ко-
леґія	 ОҐПУ	 СССР	 11	 березня	 1933	 року	 винесла	 смертний	 вирок.	
Тільки	в	листопаді	1932	—	січні	1933	року	ҐПУ	УСРР	ліквідувало	
1	208	«контрреволюційних»	колгоспних	ґруп.	У	1933	році	з	24	191	
колгоспів	 було	 «вичищено»	 близько	 200	 000	 осіб32.	 Перевірки	 охо-
пили	радгоспи,	систему	Заготзерна,	систему	споживчої	кооперації.	
До	цього	варто	додати	те,	що	в	самій	КП(б)У	було	оголошено	«чист-
ку».	Виник	досить	значний	континґент	осіб,	на	яких	цілком	можна	
було	списувати	організацію	голоду.	

Поки	 влада	 шукала	 винних,	 наслідки	 голоду	 давалися	 взнаки.		
І	вони	були	достатньо	відчутними	не	лише	у	сільській	місцевості,	а	
й	у	містах.	У	липні	1933	року	співробітниця	польського	консульства	
у	Харкові	зазначає,	що	епідемія	влітку	не	зменшилась,	а	збільши-
лась,	 охоплюючи	 дедалі	 ширші	 верстви	 населення,	 «смертність	
зростає	з	кожним	днем.	На	вулицях	дуже	багато	жебраків,	останнім	
часом	частіше	видно	малих	дітей»33.	У	тому	самому	липні	1933	року	
італійський	консул	у	Харкові	зазначає:	«Деякі	лікарі	підтвердили	
мені,	що	по	селах	смертність	часто	досягає	80	відсотків	і	ніколи	не	
нижча	від	50	відсотків.	Найбільше	постраждали	Київська,	Полтав-
ська,	Сумська	область,	де вже	можна	говорити	про	безлюддя»34.

2	 листопада	 1933	 року	 німецький	 консул	 у	 Києві	 підкреслює:	
«В	останні	тижні	в	Києві	знов	дуже	поширилась	епідемія	сипного	
тифу.	Щоденно	до	лікарень	міста	доставляють	близько	11	осіб.	До	
цього	 числа	 належать	 лише	 жителі	 Києва.	 Разом	 з	 немісцевими	
особами	—	вихідцями	із	сіл	—	чисельність	госпіталізованих	є	зна-
чно	вищою	й	сягає	близько	200	осіб»35.

У	 1934	 році	 у	 своєму	 виступі	 на	 ХVII	 з’їзді	 ВКП(б)	 Сталін	 за-
явив	про	ріст	населення	СССР	у	1933	році.	Після	цього	навіть	у	се-
кретній	документації	зникли	згадки	про	голод.	Таким	чином,	винні	
за	голод	були	названі	владою,	а	тема	голоду	стала	табу.	Ось	як	це	
прокоментували	 працівники	 посольства	 Німеччини	 в	 інформації	

32	 Див.:	Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А.	Всеволод	Балицький.	Особа,	час,	
оточення.	К.,	Стилос,	2002,	с.	193.

33	 ЦВА,	спр.	I.303.4.2094	(пагінація	відсутня).	
34	 Листи	 з	 Харкова.	 Голод	 в	 Україні	 та	 на	 Північному	 Кавказі	 в	 повідом-

леннях	італійських	дипломатів,	1932–1933	роки,	с.	183.
35	 Цит.	за:	Кудряченко А. І. Голодомор	в	Україні	1932–1933	років	та	його	

суспільно-політичні	наслідки	за	оцінками	документів	політичного	архіву	МЗС	
Німеччини	 //	 Голодомор	 в	 Україні:	 Одеська	 область.	 1921–1923,	 1932–1933,	
1946–1947.	Дослідження,	спогади,	документи.	Одеса,	Астропринт,	2007,	с.	23.
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щодо	 продовольчого	 становища	 у	 Совєтському	 Союзі:	 «Перемога	
уряду	здійснилася,	селянина	поставлено	на	коліна»36.

Та	 не	 зник,	 як	 засвідчують	 нововіднайдені	 документи,	 сам	 го-
лод.	 У	 квітні	 1934	 року	 заступник	 торговельного	 радника	 посоль-
ства	Польщі	у	Москві	Ян	Лаґода	здійснив	подорож	по	УСРР,	від-
відавши	 Київ,	 Коростень,	 Житомир,	 Бердичів,	 Козятин,	 Умань.	
«Я	переконався,	—	писав	він	у	звіті	про	подорож,	—	що	у	відвіду-
ваних	 мною	 областях	 сільське	 населення	 голодує.	 Виразно	 голо-
дних	 людей	 зустрічається	 дуже	 багато,	 на	 залізничних	 станціях	
дуже	багато	покинутих	дітей,	які	харчуються,	як	тільки	можуть…	
У	 результаті	 зроблених	 спостережень,	 я	 можу	 сказати,	 що	 голод	
в	 Правобережній	 Україні	 існує	 як	 явище	 дуже	 розповсюджене…	
На	цьому	фоні	розвинулася	епідемія	злоякісного	грипу,	який,	по-
дібно	як	у	1918	р.	на	Заході,	незмірно	небезпечний.	Від	грипу	поми-
рає	дуже	багато	людей.	Явища	минулорічного	голоду	ще	не	затер-
лися	в	пам’яті	людей,	у	вагонах	говорять	виключно	про	голод»37.

Натомість	влада	почала	робити	все,	щоб	стерти	у	пам’яті	траге-
дію,	 що	 сталася.	 Робилося	 це	 у	 різний	 спосіб,	 в	 тому	 числі	 і	 мето-
дами	залякування	з	метою	примусити	людей	не	вести	розмови	про	
голод.	 Польський	 віце-консул	 у	 Києві	 Пйотр	 Курніцький	 у	 жовтні	
1933	 року,	 наполягаючи	 на	 тому,	 що	 «вісті	 про	 можливість	 голоду	
не	є	аж	ніяк	перебільшені»,	відзначає	«конкретні	прагнення	влади	
до	 витворення	 і	 зміцнення	 патріотизму	 і	 державних	 амбіцій».	 За	
спостереженням	віце-консула,	«коли	нині	розмовляєш	з	тими	ліка-
рями,	 які	 ще	 рік	 тому	 охоче	 користувалися	 кожною	 нагодою,	 щоб	
з’їсти	сніданок	або	обід	в	Консульстві,	радо	нарікаючи	на	всілякі	не-
доліки,	сьогодні	спостерігаєш	повну	зміну	їхнього	ставлення:	нама-
гаються	блефувати,	що	все	прекрасно,	навіть	краще,	ніж	деінде…»38.

У	 листопаді	 1936	 року	 німецькі	 дипломати	 підготували	 інфор-
мацію	про	те,	як	радянська	пропаґанда	протидіє	поширенню	прав-
ди	про	трагічні	події	1932–1933	років,	намагається	в	черговий	раз	
спростувати	сам	факт	голоду.	З	цією	метою,	зокрема,	було	створено	
фільм	«Урожай».	Цей	фільм,	зазначалося	в	інформації,	«в	тисячах	
примірниках	висилається	за	кордон.	Він	демонструється	всюди,	де	
правда	про	голодну	катастрофу	1932/33	рр.	і	наступного	часу	стала	

36	 ГДА	СБУ,	К.,	ф.	13,	спр.	161,	т.	11,	арк.	22.
37	 Архів	 актів	 нових	 (далі	 —	 ААН),	 Варшава,	 МЗС,	 спр.	 9513,	 арк.	 200,	

208–211.
38	 ЦВА,	I.303.4.1993,	т.	В-47	(пагінація	відсутня).
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надбанням	гласності»39.	У	фільмі	було	показано	місцевість	на	ниж-
ньому	Дніпрі,	де	лютував	голод,	а	нині	буцімто	заможний	колгосп,	
де	працюють	щасливі	селяни,	які	чудово	харчуються.	«Пропаґанді,	
що	є	в	цьому	фільмі,	—	підкреслювалося	в	інформації,	—	слід	про-
тиставити	те,	що	в	показаному	колгоспі	хитро	підібрано	поодинокі	
випадки,	що	більшість	колективів	далеко	не	досягає	рентабельнос-
ті	старих	індивідуальних	господарств,	що	примусова	колективіза-
ція	 досягнута	 була	 лише	 тим,	 що	 мільйони	 сільських	 мешканців	
виганялися	з	своїх	будинків	та	висилались	в	примусові	трудові	та-
бори	 і,	насамперед,	фактом	голодної	катастрофи	1932/33	рр.	 і	на-
ступного	часу.	Ці	катастрофи,	які	показують	не	лише	нездатність	
Радянського	уряду	оволодіти	проблемою	забезпечення	народу,	але	
й	 виняткове	 диявольске	 бажання	 знищити	 певні	 шари	 населення	
(«організований	 голод»),	 є	 історичними	 фактами,	 подробиці	 яких	
сьогодні	 пояснені	 свідченнями	 надійних	 свідків…	 Крім	 того,	 необ-
хідно	 підкреслювати,	 що	 при	 стані	 Радянського	 харчового	 госпо-
дарства,	можна	розраховувати	на	повторний	голод»40.

Ще	 на	 початку	 1934	 року,	 а	 саме	 18	 січня,	 відбувся	 пленум		
ЦК	 КП(б)У,	 який	 затвердив	 порядок	 денний	 XII	 з’їзду	 КП(б)У.	
Пленум	вирішив	внести	на	затвердження	XII	з’їзду	КП(б)У	пропо-
зицію	про	перенесення	столиці	України	до	Києва41.	

Уже	 31	 січня	 1934	 року	 у	 своєму	 донесенні	 італійський	 консул	
Серджо	 Ґраденіґо	 надав	 цьому	 рішенню	 великого	 значення.	 Він	
навіть	висловив	припущення,	що	найбагатші	терени	Лівобережжя	
будуть	анексовані	й	приєднані	до	Росії:	«За	допомогою	голоду	вже	
вилюднено	 цю	 територію,	 яку	 залюднили	 новим	 населенням	 —		
протягом	 двох	 місяців	 сюди	 потягами	 возили	 росіян	 із	 Сибіру…	
Перенесення	столиці	до	кордону	цілком,	очевидно,	спрямоване	на	
приховування	 переслідувань	 українського	 народу,	 яке	 стане	 ще	
більшим	після	повернення	столиці	на	її	історичне	місце.	Це	повер-
нення	столиці	до	Києва…	починає	процес	територіального	обезго-
ловлення,	 тоді	 як	 національне	 обезголовлення	 уже	 відбувається		
в	широких	масштабах	і	триватиме	далі,	неминуче	супроводжуване	
голодом	протягом	найближчого	часу»42.

39	 ҐДА	СБУ,	Київ,	ф.	13,	спр.	161,	т.	14,	арк.	42.
40	 Там	само,	арк.	45.
41	 24	червня	1934	року	офіційно	відбувся	переїзд	вищих	партійних	 і	дер-

жавних	установ	з	Харкова	до	Києва.
42	 Цит.	за:	Упокорення	голодом.	Збірник	документів,	с.	96.
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У	 своєму	 донесенні	 від	 3	 травня	 1934	 року	 Ґраденіґо	 поверта-
ється	 до	 питання	 про	 перенесення	 столиці	 до	 Києва,	 констатую-
чи,	 що	 у	 зв’язку	 з	 цим	 спостерігається	 посилення	 репресій	 щодо	
української	 інтеліґенції:	«В	останні	місяці	неухильно	триває	при-
душення	 будь-якої	 української	 націоналістичної	 діяльності,	 його	
епізоди	розгортаються	в	Москві,	Києві,	Харкові.	

З	 другого	 боку,	 паралельно	 до	 цієї	 акції	 знищення	 будь-якої	
найменшої	спроби	прояву	українського	сепаратизму,	дедалі	біль-
шої	сили	набирає	політика	наголосу	на	українському	національно-
му	характері,	що	я	передбачав	ще	з	того	моменту,	коли	було	вирі-
шено	знов	зробити	Київ	столицею	України.	Тобто	є	намір	замінити	
український	націоналізм	сепаратистського	спрямування,	який	ди-
виться	 в	 бік	 Польщі,	 націоналізмом	 доцентровим,	 який	 би	 схилив	
українців	 Польщі	 до	 можливого	 або	 бажаного	 єднання	 з	 україн-
цями	СРСР»43.	Провівши	крізь	інфернальні	випробування	голодом	
і	репресіями,	влада	знов	робила	Київ	столицею	в	період,	коли	на-
слідки	згаданих	трагічних	подій	повною	мірою	давалися	взнаки.

Підбиваючи	 підсумки,	 слід	 насамперед	 підкреслити	 необхід-
ність	подальших	досліджень	історії	Голодомору,	його	специфічних	
рис	у	тому	чи	іншому	реґіоні	колишнього	СССР	і	відповідно	УСРР,	
не	лише	у	селах,	а	й	в	містах.	Такі	дослідження,	базовані	на	осмис-
ленні	раніше	невідомого	документального	і	фактичного	матеріалу,	
на	 подоланні	 застарілих	 історіографічних	 і	 світоглядних	 стерео-
типів,	 актуальні	 не	 лише	 з	 точки	 зору	 аналізу	 тоталітарної	 ре-
троспективи.	 Це	 також	 важливо	 для	 розуміння	 реальної	 природи	
сталінського	 ладу,	 все	 ще,	 на	 жаль,	 оповитого	 різного	 роду	 міфа-
ми	і	пропаґандистськими	стереотипами.	Значну	роль	в	окресленні	
реальної	ситуації	під	час	Голодомору	можуть	і	повинні	відігравати	
документи	і	матеріали,	підготовлені	свого	часу	іноземними	дипло-
матами	в	Україні.	І	хоча	більша	частина	цих	документів	і	матеріа-
лів	в	1930-ті	роки	не	була	оприлюднена	керівництвом	відповідних	
країн	 з	 огляду	 на	 певні	 кон’юнктурні	 мотиви	 (наприклад,	 Італія	
купувала	 у	 СССР	 пальне	 і	 не	 вважала	 за	 потрібне	 «сваритися»	
з	Кремлем),	хоча	інколи	згадані	джерела	містять	деякі	неточності,	
вони	є	цінними	і	важливими.	

43	 Листи	 з	 Харкова.	 Голод	 в	 Україні	 та	 на	 Північному	 Кавказі	 в	 повідо-
мленнях	італійських	дипломатів,	1932–1933	роки,	с.	225.



його таємниці
Виповнюється 120 років  

від дня народження  
олександра Шумського

Вчора на 1-му національному телеканалі відбувся показ 
1-ї серії трисерійного документального фільму «Три таємни-
ці Олександра Шумського», створеного режисером Іриною 
Шатохіною. Ми були співавторами сценарію, а мені довело-
ся ще й виступити у ролі оповідача. Про Шумського, одного  
з найяскравіших і суперечливих діячів політичної історії України  
ХХ століття, наркома освіти України у 1924–27 роках, у су-
часній Україні практично не знають. До певної міри він нині —  
таємнича фігура. Проте таємницями було наповнене і його 
власне життя, а чимало з його вчинків ще належить «дешифру-
вати» і належним чином інтерпретувати дослідникам.

Походження

Він	 з’явився	 на	 світ	 21	 листопада	 1890	 року	 у	 селі	 Турчинка	
на	 Житомирщині.	 Чи	 то	 навчений	 суворою	 радянською	 анкетною	
практикою,	чи	то	з	якихось	інших	мотивів,	але	своє	справжнє	по-
ходження	 Шумський	 приховував:	 писав,	 що	 походить	 «из	 семьи	
батрака».	Насправді	його	батько,	Яків	Данилович,	працював	лісни-
чим	 у	 поміщика	 Михайла	 Мурайова.	 Останній,	 відомий	 на	 Жито-
мирщині	 великий	 і	 освічений	 землевласник,	 до	 речі,	 заснував	 за-
лізничну	 станцію.	 Крім	 землі,	 володів	 він	 ще	 й	 лісами.	 Якраз	 для	
транспортування	лісу	залізницею	і	потрібна	була	йому	станція,	що	
нині	має	назву	«Нова	Борова»,	а	раніше	називалась	«Турчинка».

…Архіви	 зберегли	 численні	 листи	 до	 Сталіна,	 Кагановича,	 Бе-
рії	 інших	 діячів,	 написані	 власноруч	 Олександром	 Шумським.	
Написані	 набагато	 пізніше,	 із	 заслання.	 Привертає	 увагу	 його	 по-
черк.	 Чистий,	 каліграфічний,	 чіткий.	 Уважно	 придивлявся	 я	 і	 до	
його	фото	(особливо	тих,	що	нещодавно	віднайшлися).	Розумні	очі.	
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Якась	 шляхетна	 аура…	
Тут	 є	 якась	 таємниця.		
Ось	 це	 —	 людина,	 яка		
має	двокласну,	як	ствер	-	
джує	 дехто	 з	 дослідни-
ків,	 освіту?	 Сільський	
хлопець	 з	 родини	 най-
мита?	

А	звідки	амбітність,	стрімка	кар’єра,	вміння	мислити	стратеґіч-
но?	Нарешті	характер	Шумського.	Незалежний,	рішучий,	НЕРАБ-
СЬКИЙ. І	 постало	 запитання:	 а	 з	 якої	 родини	 насправді	 походив	
Шумський?

І	 ось	 у	 Державному	 житомирському	 обласному	 архіві	 (ДАЖО)	
разом	 з	 його	 тодішнім	 директором	 Ігорем	 Рафальським	 і	 співро-
бітником	 Русланом	 Кондратюком	 я	 гортаю	 «Метрическую	 книгу,	
выданную	из	Волынской	духовной	консистории	в	Рождество-Бого-
родицкую	церковь	села	Турчинки…	для	записи	родившихся,	бра-
ком	 сочетавшихся	 и	 умерших	 на	 1890	 год»:	 «Месяц	 и	 день	 рож-
дения	 —	 21	 ноября…	 Родители	 —	 села	 Турчинки	 жители	 Яков	
Даниилович	Шумский	и	законная	жена	его	—	Ева».	

Виявляється,	 що	 дід	 Шумського,	 Данило	 Якович,	 це	 вже	 дру-
ге	покоління	священників.	У	1862	році	його	призначили	священи-
ком,	 настоятелем	 церкви	 села	 Турчинки.	 Перший	 його	 син,	 Яків,	
батько	 Олександра	 Яковича,	 народився	 в	 Житомирі.	 З	 1898	 року	
в	 метричних	 книгах,	 де	 зберігаються	 записи	 про	 хрещення	 дітей,	
тобто	 братів	 і	 сестер	 Олександра	 Яковича,	 він	 уже	 пишеться	 чіт-
ко	 «потомственный	 почетный	 гражданин	 и	 житель	 Боровой	 Руд-
ни».	Це	проміжний	стан	між	купецтвом	і	міщанством.	У	декількох	
поколіннях	 внук	 чи	 син	 «потомственного	 почесного»	 громадянина	
мав	право	претендувати	на	занесення	його	до	дворянського	стану.	
Відомо	 натепер,	 що	 принаймні	 три	 покоління	 предків	 Олексан-
дра	 Шумського	 були	 священиками.	 В	 «Родословной	 книге	 дворян	
Волынской	 губернии»	 вдалося	 віднайти	 протокол	 від	 1862	 року	
про	затвердження	дворян	Шумських	у	шляхетстві.	Це	леґітімація	

запис у метричній  
книзі про народження  

олександра Шумського.  
21 листопада 1890 року. 
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в	 Російську	 шляхту.	 Якась	 гілка	
залишилась	 у	 шляхетстві,	 якась	
перейшла	в	духовенство.	

Знайшовся	 і	 герб	 роду	 Шум-
ських.	«Ястшембєць»,	Яструб.	Вва-
жалося,	що	ця	птаха	може	злітати	
до	 сонця	 і	 дивитися,	 не	 кліпаючи,	

на	 нього.	 А	 при	 полюванні	 має	 особ	ливу	 рису	 —	 стрімкий,	 наче	
блискавка,	 кидок	 на	 жертву.	 Пізніше	 Шумський	 виявлятиме	 свій	
«яструбиний»	характер.

У	 ДАЖО	 знайшлася	 згадка	 і	 про	 двокласне	 училище	 Фасів-
ської	 волості	 у	 селі	 Сали.	 З’ясувалося,	 що	 саме	 в	 цьому	 училищі	
вчились	 Олесько	 Шумський	 разом	 із	 своїм	 сусідою	 і	 другом	 Бо-
ліком	Мазяром.	І	ось	вони	Сали	(куди,	до	речі,	ще	ніколи	не	доїж-
джали	ті,	хто	писав	про	Шумського)…	Роздивляюсь	будівлю,	якій	
понад	100	років.	Це	колишнє	сільське	народне	училище	у	Салах.	

Часом	пишуть,	що	освіта	у	Шумського	—	два	класи	церковно-
приходської	школи.	Це	не	відповідає	дійсності.	Професійна	школа,	
що	її	закінчив	Олесь	1906	року	в	Салах,	була	дворівнева.	Навчання	
тривало	5	років.	Основними	предметами	були	російська	мова,	За-
кон	Божий,	арифметика,	чистописання,	церковний	спів.	Крім	того,	
учні	 отримували	 початкові	 знання	 з	 географії,	 російської	 історії,	
природознавства.	Рівень	знань	був	таким,	що	дозволив	Шумсько-
му	екстерном	скласти	іспити	за	середню	школу,	отримати	атестат	
зрілості	у	Москві	й	навчатися	в	університеті.

Перед	тим	він	встиг	попрацювати	на	потужних	у	той	час	на	Жи-
томирщині	 лісопильних	 заводах	 Ґотесмана	 і	 Брохмана.	 Ще	 моло-
диком	Шумський	встиг	вивчитися	на	техніка-меліоратора,	працю-
вав	і	землеміром.	Одначе	у	19	років	він	долучається	до	робітничого	
руху.	Тут,	у	районі	Коростень–Черніхово,	він	уперше	бере	участь	
у	страйку	на	заводі,	де	працював.	

У	1911	році	Шумський	їде	до	Москви.	Не	маючи	достатньо	кош-
тів	 на	 навчання,	 він	 відвідує	 вечірнє	 відділення	 першого	 в	 Росії	

заява олександра Шумського 
волинському губернському землеміру  
з проханням зарахувати на посаду 
помічника землеміра землеоблашту-
вальних комісій Волинської губернії.  
30 січня 1910 року
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демократичного	вузу	—		
Народного	університету		
імені	 Шанявського.	 До	
речі,	 у	 цьому	 закладі	
викладали	 Володимир	
Вернадський,	 Валерій	
Брюсов,	Климент	Тими	-	
рязев,	 Густав	 Шпет…	
Слухачами	 курсів	 були	
Сергій	 Єсенін,	 Анаста-
сія	Цветаєва,	Олександр		
Чаянов…

Проте	 з	 університе-
ту	 Шумський	 іде.	 Його	
дедалі	 більше	 втягує	 у	 свій	 вир	 революція.	 Як	 це	 казав	 францу-
зький	 політик	 і	 сучасник	 Шумського	 Жорж	 Клемансо?	 Той,	 хто		
в	молодості	не	був	соціалістом,	той	у	старості	буде	завершеним	не-
гідником.	Соціалізмом	захоплюється	і	Шумський.	У	Москві	він	вхо-
дить	до	гуртка	соціалістів-революціонерів.

Революціно-романтична	 стихія	 поглинає	 Шумського,	 але	 ро-
мантика	 стикається	 з	 цілком	 земними	 реаліями.	 Наприкінці	
1916	року	по	дорозі	з	Петрограда	до	Києва	його	затримують	з	не-
леґальною	літературою,	заарештовують,	а	згодом	відправляють	на	
фронт,	безпосередньо	у	район	бойових	дій.	

Що	 ж	 найбільше	 привабило	 шляхетного	 Шумського	 у	 неарис-
тократичному	 революційному	 русі?	 Соціальне	 прозріння?	 Ілюзія,	
що	 можна	 радикально	 поліпшити	 життя	 суспільства?	 Амбіції	 са-
моствердження	в	якості	вождя?	Важко	відповісти	однозначно,	але	
беззаперечно	одне:	1917	року	починається	його	рух	вгору	політич-
ними	 східцями.	 Його	 симпатії	 —	 на	 боці	 українських	 соціалістів-
революціонерів,	 есерів,	 які	 з	 1917-го	 в	 Україні	 —	 фактично	 най-
впливовіша	політична	сила.

від есера до БоротьБіста

Перша	 світова	 війна	 прискорила	 процес	 «із	 селян	 —	 у	 націю»		
і	для	багатьох	одягнених	у	військові	мундири	селян	в	окопах	впер-
ше	постало	українське	національне	питання.	

Під	 час	 Лютневої	 революції	 1917	 року	 в	 Росії	 Шумський	 оби-
рається	 делеґатом	 корпусного,	 армійського,	 а	 потім	 і	 фронтового	

київ, 1917 рік



186 сЮжЕти тА хАРАктЕРи

з’їздів	солдатських	комітетів.	Наприкінці	лис-
топада	1917-го	Шумського	включили	до	скла-
ду	 Центрального	 комітету	 Української	 партії	
соціалістів-революціонерів.	 Його	 обирають	
до	 парламенту	 України	 —	 Української	 Цен-
тральної	 Ради.	 Згодом	 він	 —	 один	 з	 найавто-
ритетніших	 лідерів	 лівої	 течії	 цієї	 партії	 —	
так	званих	боротьбістів.	Назва	ця	походить	від	
назви	 газети	 «Боротьба»,	 що	 її	 видавали	 ліві	
есери.	 Проте	 був	 у	 цій	 назві	 інший,	 глибший	

сенс.	 Боротьбісти	 таки	 увесь	 час	 боролися,	 йшли	 проти	 течії,	 об-
стоювали	власний	погляд,	власну	позицію.	Особливо	це	стосується	
Шумського.	 Друзі	 згадували	 про	 нього:	 Шумський	 «шумів»	 і	 «но-
сився»	з	епохальними	планами.

Ліві	есери	—	члени	Української	Цент	ральної	Ради	—	мали	свою	
думку	щодо	політики	тодішнього	керівництва	Ради.	Здається,	саме	
в	цей	момент	Шумський	робить	принциповий	вибір:	йому	не	імпо-
нують	 діячі	 Ради.	 Вони	 багато	 говорять	 і	 мало	 діють,	 проголошу-
ють	може	й	правильні	закони,	але	не	реалізують	їх.	

Його	та	його	товаришів	по	фракції	в	Центральній	Раді	(Блакит-
ний,	 Полоз,	 Михайличенко,	 Сєвєро-Одоєвський	 та	 інші)	 насам-
перед	 не	 задовольняла	 аґрарна	 політика	 Центральної	 Ради.	 Вони	
вимагають	скасування	приватної	власності	на	землю,	встановлен-
ня	 «державного	 робітничого	 контролю»	 над	 промисловістю	 тощо.	
Всього	 того,	 що	 проголосили	 більшовики,	 прийшовши	 до	 влади	
наприкінці	 1917	 року.	 Отже,	 Шумський	 і	 його	 друзі	 не	 за	 владу	
Центральної	Ради,	а	за	владу	рад.	Більшовики	їм	потрібні	як	засіб	
впливу	на	ситуацію	в	Україні.

У	 великій	 залі	 16	 січня	 1918	 року	 разом	 із	 6-ма	 лівими	 есера-
ми	 Олександр	 Шумський	 був	 заарештований.	 Заарештований	 як	
прихильник	співпраці	з	більшовиками.	Створили	комісію,	і	комісія	
з’ясувала,	що	більшовики	—	у	разі	своєї	перемоги	—	декому	із	за-
колотників	нібито	пообіцяли	посади	у	майбутньому	уряді.	

Між	 іншим	 це	 —	 також	 до	 певної	 міри	 таємниця,	 оскільки	 на-
справді	 незрозуміло,	 що	 і	 хто	 кому	 насправді	 обіцяв…	 Натомість	
відомо,	що	як	і	інші	заарештовані,	Шумський	знаходився	не	у	в’яз-
ниці,	 а	 у	 стінах	 Педагогічного	 музею.	 Справа	 в	 тому,	 що	 заколо-
тників	 просто	 зачинили	 у	 клубі	 Центральної	 Ради.	 І	 невідомо,	 як	

олександр Шумський. грудень 1920 року
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би	 склалася	 доля	 заарештованих,	 якби	 не	 наступ	 Муравйова	 на	
Київ.	Ось	що	писала	про	це	есерівська	газета	«Боротьба»:	«У	чет-
вер	 25	 січня	 засідання	 відкрилось	 у	 3	 годині	 20	 хвилин.	 Головою	
М.	Грушевський.	Все	засідання	йшло	під	безперестанні	вибухи	гра-
нат	 і	 шрапнелів…	 Большовицька	 гармата	 досить	 пристрілялась…		
і	гранати	стали	влучати	в	будинок	Педагогічного	музею.	Депутати	
зараз	же	вийшли…	і	під	снарядами	розійшлись	по	домах.	В	міський	
театр	з	боку	Фундуклеївської	вже	влучило	кілька	гранат…	Тої	ж	
ночі	большовики	зайняли	Київ».

Отже,	 за	 свою	 позицію	 Шумський	 міг	 розплатитися	 життям.	
Проте	 доля	 посміхається	 йому.	 Коли	 розпочався	 муравйовський	
штурм	Києва,	розбіглися	не	лише	тодішні	народні	обранці,	а	й	охо-
рона.	 Шумський	 з	 товаришами	 просто	 втікає.	 А	 невдовзі	 у	 пар-
тійних	справах	він	переїздить	до	Житомира.	Тут	знають	його	рід,	
батька,	почесного	громадянина	міста.	Тут	Шумський	знає	багатьох.	
Це	 дозволяє	 йому	 створювати	 структури	 боротьбістської	 партії.	
Тут	він	остаточно	перетворюється	на	лідера	цієї	партії,	що	має,	на	
його	тверде	переконання,	бути	українською	за	характером	і	відтіс-
нити	більшовиків.	

Отже,	Шумський	брав	участь	у	змові	проти	Центральної	Ради.	
Ось	тут	би	 і	затаврувати	його	як	пробільшовицького	діяча,	але	ні.	
Не	 так	 все	 однозначно.	 Радянська	 влада	 ще	 не	 означає	 більшо-
вицько-московська.	У	1918-му	він	характеризує	присутність	біль-
шовиків	 в	 Україні	 як	 «наскок».	 У	 нього	 своє	 бачення	 майбутнього	
України.	Згодом	він	скаже:	«…Наша	постановка	—	окрема	Україн-
ська	Соціалістична	Радянська	Республіка,	підлегла	спільному	Фе-
деративному	радянському	центру».	Зауважте:	не	ОДНА	республі-
ка,	до	якої	увійдуть	інші,	а	федерація	ОКРЕМИХ,	НЕЗАЛЕЖНИХ	
республік.	Це	—	політичний	 ідеал	боротьбістів.	Це	—	ідеал	Шум-
ського,	 який	 був	 одним	 із	 фундаторів	 Української	 комуністич-
ної	 партії	 (боротьбістів),	 що	 постане	 з	 течії	 боротьбістів	 пізніше,		
у	серпні	1919	року.	

У	 Житомирі,	 на	 вулиці	 Мовчанівській,	 7,	 Шумський	 видавав	
боротьбістську	 газету	 «Молот».	 Тут	 же	 засідав	 Волинський	 зе-
мельний	 комітет,	 головою	 якого	 обрали	 Шумського.	 Отже,	 побув-
ши	у	владі	законодавчій,	себто	у	Центральній	Раді,	і	навіть	взявши	
участь	у	підготовці	земельного	закону,	мій	герой	опинився	у	владі	
виконавчій,	яка	землею	розпоряджалася.	До	речі,	 і	мешкав	Шум-
ський	у	цьому	ж	будинку.	У	Шумського	тоді	вже	була	родина:	дру-
жина	Людмила,	вчителька,	і	троє	дітей:	дівчинка	і	двоє	хлопців.
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Тим	часом	політична	ситуація	змінюється.	У	квітні	1918-го	нім-
ці,	 запрошені	 Центральною	 Радою	 для	 порятунку	 від	 більшови-
ків,	 її	розігнали.	До	влади	приходить	колишній	царський	ґенерал,		
а	нині	гетьман	Павло	Скоропадський.	Ліві	есери	вирішують	продо-
вжувати	боротьбу	у	запіллі.	Тепер	Шумський	проти	гетьманщини,	
яку	не	сприймає	як	монархічну	і	буржуазну.	На	Житомирщині	він	
організує	 антигетьманський	 рух.	 Саме	 тоді	 в	 хаті	 у	 батьків	 у	 селі	
Турчинка	 його	 ледь	 не	 заарештували	 представники	 гетьманської	
державної	варти	і	німці.	Він	дивом	врятувався,	хоча	його	могли	по-
просту	вбити.

Коли	 гетьманщину	 змінить	 Директорія,	 Шумський	 знов	 ви-
являє	 свої	 «яструбині»	 якості.	 Він	 знов	 атакує.	 Ось	 як	 він	 пізні-
ше	напише	про	це:	«Після	падіння	гетьмана	Директорія	скликала		
в	Києві	з’їзд	“Трудових	Рад”.	Будучи	на	нелеґальному	становищі,	
я	пройшов	на	цей	з’їзд,	отримав	слово	під	чужим	прізвищем	і	роз-
конспірував	 себе	 лише	 на	 трибуні,	 коли	 мене	 вже	 не	 можна	 було	
позбавити	слова	без	політичного	скандалу.	

Довго,	одначе,	мені	не	вдалось	говорити.	Мене	стягнули	з	трибу-
ни,	побили	і	засудили	до	розстрілу	за	викриття	політики	Директо-
рії…	З’їзд	був	розколотий	і	зірваний.	А	життя	моє	вціліло	завдяки	
щасливій	випадковості».

Зусилля	 Шумського	 виявились	 недаремними.	 Боротьбісти	 пе-
ретворилися	 на	 серйозну	 силу,	 що	 претендувала	 на	 політичну	
гегемонію	 в	 Україні.	 Хтось	 сказав,	 що	 політика	 це	 —	 мистецтво	
можливого.	 Схоже,	 боротьбісти	 вважали:	 політика	 —	 мистецтво	
неможливого.	 Наприклад,	 у	 1919-му	 вони	 хотіли	 (і	 мали	 для	 цьо-
го	 військові	 сили)	 захопити	 Київ,	 увійти	 туди	 першими,	 раніше		
за	більшовиків,	щоб	підкреслити,	хто	насправді	має	бути	першим	
в	 Україні.	 Більшовики	 розуміють:	 у	 них	 з’явився	 реальний	 кон-
курент.	

У	 лютому	 1920-го	 боротьбісти	 звертаються	 до	 найвищої	 керів-
ної	 інстанції	 компартій	 всього	 світу	 —	 до	 Виконавчого	 комітету	
Комуністичного	 Інтернаціоналу	 з	 проханням	 прийняти	 їх	 у	 Ко-
мінтерн.	 Боротьбісти	 прагнуть	 бути	 рівними	 з	 більшовиками	 на	
міжнародному	 рівні.	 Вони	 разом	 з	 комуністами	 усього	 світу,	 вони		
з	Москвою,	але	прагнуть	окремого,	незалежного	статусу.	

Захвилювався	 лідер	 більшовиків	 Володимир	 Ленін.	 Тоді	 ж		
у	 лютому	 1920-го	 він	 пише	 секретну	 резолюцію	 про	 необхід-
ність	 знищення	 боротьбістів	 як	 політичної	 течії.	 Проте	 публічно	
більшовики	 декларують:	 «справжнім	 комуністичним	 елементам	
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боротьбістів	ніхто	не	перешкоджає	вступити	в	ряди	КПУ	(більшо-
виків)».

Перед	 Шумським	 постала	 ділема:	 або	 протистояти	 більшови-
кам	або	йти	їм	на	уклін?	Адже	миттєво	боротьбісти	втрачали	ста-
тус	окремої	української	партії	і	перетворювалися	на	членів	облас-
ної	 структури	 Російської	 компартії.	 Зважаючи	 на	 популярність		
і	силу	боротьбістів,	Шумський	зі	своїми	однодумцями	винаходить	
нову	 стратегію:	 «Мы	 вольемся,	 разольемся	 и	 зальем	 большеви-
ков!».	Записка	такого	змісту,	написана	російською	мовою	Василем	
Блакитним,	 ходила	 серед	 делеґатів	 останнього,	 «прощального»	
з’їзду	боротьбістів.	

Навесні	 1920-го	 партія	 боротьбістів	 входить	 до	 КП(б)У	 (чи,	 як	
тоді	 мовилось,	 «об’єднується»)	 і	 передає	 їй	 велику	 кількість	 ке-
рівних	українських	кадрів.	Проте	«об’єднались»	не	всі:	із	15	тисяч	
боротьбістів	до	комуністичної	партії	прийняли	понад	4	тисячі	осіб.	
Вже	восени	1920-го	при	переєстрації	КП(б)У	майже	всі	вони	були	
виключені	 з	 її	 лав,	 а	 після	 партійної	 чистки	 у	 серпні	 1921-го	 бо-
ротьбістів	у	КП(б)У	залишилось	118	осіб.	Отже,	нікого	боротьбісти	
не	 залили…	 Шумський,	 який	 разом	 з	 Блакитним	 був	 прихильни-
ком	злиття	з	більшовиками,	по	суті,	приніс	виплекану	ним	партію		
в	жертву.	І	тут	маємо	нову	таємницю:	навіщо	він	це	зробив?	Зара-
ди	чого?	На	що	розраховував?	

Під	час	військових	дій	Шумський	займається	мобілізацією	люд-
ських	 і	 господарських	 ресурсів.	 З	 цією	 метою	 в	 квітні	 1920	 року	
виїздить	 в	 Полтавську	 губернію,	 а	 в	 червні	 —	 до	 Одеси,	 очолює	
губернські	 революційні	 комітети,	 пізніше	 входить	 до	 складу	 рев-
військради	 12-ї	 армії.	 Вирує	 війна.	 Та	 у	 цій	 трагічній	 симфонії	
для	 Шумського	 лунає	 своя,	 зовсім	 не	 трагічна	 нота.	 Його	 дружи-
ною	стала	Євдокія	Гончаренко.	На	той	час їй	виповнилося	22	роки.	
Шумському	—	30.	У	них	народжується	син	Ярослав.	

Тим	 часом	 Шумський	 очолює	 Київський	 губернський	 револю-
ційний	комітет,	входить	до	складу	радянської	делеґації	на	Ризьких	
переговорах	про	мирний	договір	з	Польщею	у	жовтні	1920-го.	А	не-
вдовзі	вони	опиняються	у	Варшаві.	Там	Шумський	у	1921–1923	ро-
ках	очолює	Повноважне	представництво	Української	Соціалістич-
ної	Радянської	Республіки.

Битва За україніЗацію
З	початком	1920-х	років	більшовики	змушені	йти	на	певні	комп-

роміси	 із	 суспільством.	 Вони	 відміняють	 непопулярний	 «воєнний	
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комунізм»	 з	 його	 примусом	 і	 експропріаціями	 майна.	 У	 березні	
1921-го	проголошено	нову	економічну	політику	(НЕП).	Наступним	
кроком	 стає	 утворення	 у	 грудні	 1922-го	 Союзу	 Радянських	 Со-
ціалістичних	Республік.	Україна	отримує	статус	нехай	і	формаль-
ної,	але	державної	одиниці.	Це	—	окрема	адміністрація,	територія,	
державні	й	громадські	структури.	У	1923	році	розпочато	політику	
«українізації».	 Для	 Шумського,	 який	 вірить,	 що	 не	 більшовики,		
а	боротьбісти	мають	керувати	Україною,	це	шанс.	

…Політику	 «українізації»	 вигадали	 не	 українські	 «націона-
лісти»	 і	 не	 «націонал-комуністи»,	 такі	 як	 Шумський	 і	 Хвильовий.	
Перші	 спроби	 «українізації»	 почалися	 ще	 в	 період	 Української	
Народної	 Республіки.	 Тепер	 більшовикам,	 які	 прийшли	 до	 влади	
під	 гаслами	 соціальними,	 довелося	 реаґувати	 і	 на	 колишні	 націо-
нальні	 вимоги,	 що	 залишилися	 з	 часу	 УНР	 і	 Директорії.	 І	 ось	 на-
родилася	політика	під	загальною	назвою	«коренізація».	Вона	при-
йшла	 з	 московського	 центру.	 Рішення	 про	 неї	 ухвалив	 12-й	 з’їзд	
РКП(б)	 ще	 навесні	 1923-го.	 Для	 більшовиків	 це	 —	 не	 стратегія,		
а	тактика.	Тактика	«вкорінення»	комунізму	на	неросійських	окраї-
нах.	Ось	від	«коренізації»	і	походить	«українізація».

За	 переписом	 населення	 17	 грудня	 1926	 року,	 в	 Україні	 меш-
кало	понад	29	млн	осіб,	з	них	українців	—	понад	23	млн,	росіян	—		
2	 млн	 700	 тис.,	 євреїв	 —	 понад	 1,5	 млн	 осіб.	 Українську	 мову	 ви-
знали	рідною	понад	22	млн,	російську	—	близько	4,5	млн.	У	містах	
України	українську	визнали	рідною	майже	2	млн	осіб,	у	селах	—	
понад	20	млн.

Запитання:	 кого	 власне	 «українізувати»?	 Насамперед	 —	 чи-
новників,	 партійно-державний	 апарат,	 що	 в	 основному	 складався	
не	з	українців.	Не	даремно	ж	у	1923	р.	на	12-му	зїзді	РКП(б)	Буха-
рін	за	складом	назвав	Компартію	більшовиків	України	російсько-
єврейською…

Постанова 
Політбюро  
Цк кП(б)У  
про призначення 
о. Шумського 
наркомом освіти.  
9 вересня 1924 року
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1	 жовтня	 1924	 року	 Шумського	 призначають	 народним	 комі-
саром	 освіти	 України.	 Наркомат	 освіти,	 а	 значить	 у	 першу	 чергу	
нарком,	відповідав	щонайменше	за	три	сфери.	По-перше,	це	про-
ведення	 «українізації»	 навчальних	 закладів	 —	 від	 шкіл	 до	 вузів.	
По-друге,	забезпечення	того,	щоб	українська	мова	була	мовою	не	
лише	народу,	а	стала	мовою	всієї	створеної	більшовиками	в	Укра-
їні	 держави,	 всіх	 її	 структур,	 діловодства,	 мовою	 партійно-дер-
жавного	 апарату.	 По-третє,	 це	 розвиток	 української	 культури	 та	
культур	інших	народів	в	Україні.

З	 Шумським	 —	 однопартійці,	 Микола	 Гринько,	 Василь	 Елан-
Блакитний,	 Михайло	 Яловий	 —	 «колишні»,	 «бувші»	 або	 «націо-
нали».	 Так	 іменують	 боротьбістів	 та	 вихідців	 з	 інших	 політичних	
партій	 більшовики,	 «руководящее	 русское	 меньшинство»,	 як	 ска-
же	про	них	Шумський.	Один	із	заступників	Шумського	Петро	Со-
лодуб	 (другим	 був	 естонець	 Ян	 Ряппо)	 не	 був	 боротьбістом,	 але	
публічно	заявляв,	що	з	1923	року	українська	державність	не	зміц-
нюється,	 а	 навпаки	 обмежується.	 У	 системі	 наркомату	 працював	
і	 молодий	 економіст	 Михайло	 Волобуєв.	 Шумського	 згодом	 ого-
лосять	 батьком	 так	 званого	 «шумськізму»,	 а	 Волобуєва	 зроблять	
фундатором	так	званої	«волобуєвщини».	

Проведення	 «українізації»	 стало	 ключовою	 справою	 Олексан-
дра	Шумського	як	наркома	освіти.	Та	не	все	було	просто.	«Украї-
нізація»	 породила	 особливий	 жанр	 —	 так	 звані	 «українізаційні»	
анекдоти.	Ось	один	з	них:

Сидять	за	розмовою	двоє	«українізованих».
—	 Ну	и	трудное	это	наречие	малороссийское!
—	 Это	не	наречие,	и	не	междометие,	а	предлог…
—	 Предлог?
—	 Предлог,	предлог…	Чтобы	нас	выбросить	

из	службы.
Не	 хочуть	 чиновники	 і	 партапаратники	

українізуватися	 —	 фактично	 всі	 ЗА	 україні-
зацію,	 але	 на	 практиці	 дуже	 і	 дуже	 малий	
ефект.	 І	 тут	 на	 допомогу	 прийшов	 діяч,	 який	
невдовзі	 відіграє	 фатальну	 роль	 у	 долі	 Олек-
сандра	Шумського.

У	1925	році	КП(б)У	очолив	32-річний	єврей	
з	 Київщини	 Лазар	 Каганович.	 «Каганович	 за-
правляє	в	партії»	—	так	говорили	про	нього	в	
Україні	 в	 середині	 1920-х	 років.	 Енергійний,	

Лазар каганович. 
1926 рік
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вимогливий,	 ефективний	 у	 здійсненні	 сталінської	 волі,	 Каганович	
пробуде	в	лавах	більшовицької	партії	80	років.	Його	смерть	напри-
кінці	липня	1991-го,	у	переддень	колапсу	Совєтського	Союзу	і	кра-
ху	Компартії,	сприймається	як	символ	кінця	старої	епохи	і	почат-
ку	кардинальних	змін…

А	тоді,	у	середині	1920-х,	Каганович	на	початку	сприяв	прове-
денню	 «українізації»	 у	 тих	 межах,	 які	 цій	 політиці	 відводив	 Ста-
лін.	 Проте	 процес	 починає	 виходити	 з-під	 партійного	 контролю.	
Культура	починає	бути	схожою	на	духовну	індустрію.	Формується	
національна	 урбаністична	 культура.	 З’являються	 нормальні	 ви-
давництва.	 Літературна	 продукція	 та	 періодика	 дістають	 значно	
ширшу,	 ніж	 будь-коли	 аудиторію.	 Зріс	 рівень	 освіти	 цієї	 аудито-
рії.	Вперше	в	літературі	з’явилася	велика	кількість	письменників	
та	 інтелектуалів,	 чия	 діяльність	 позначена	 небувалим	 спалахом	
творчої	 активності.	 Виникає	 ціле	 розмаїття	 стильових	 напрямків,	
численні	творчі	угруповання.	

Микола	 Хвильовий,	 якого	 самі	 письменники	 визнають	 ліде-
ром	 тогочасного	 культурного	 процесу,	 своїми	 епатажними	 пам-
флетами,	 провокує	 дискусію.	 За	 підтримки	 Шумського	 і	 інших	
посадовців	 вона	 виходить	 за	 рамки	 літератури.	 У	 середовищі	
українських	 політиків	 та	 інтелектуалів	 дедалі	 виразніше	 форму-
ється	 думка,	 що	 її	 виразно	 сформулював	 Михайло	 Полоз:	 «Ви-
росла	 нація	 до	 такої	 міри,	 коли	 їй	 час	 за	 економічними	 переду-
мовами	 і	 за	 її	 культурним	 рівнем	 виходити	 на	 арену	 державного		
життя».	

Це	 лякає	 московських	 вождів	 і	 сталінського	 емісара	 Каганови-
ча,	 але	 надихає	 Шумського:	 на	 його	 тверде	 переконання,	 «украї-
нізація»	 мала	 вирішально	 вплинути	 на	 становлення	 української	
нації.	 Він	 з	 «яструбиною»	 сміливістю	 у	 жовтні	 1925-го	 звертаєть-
ся	 до	 Сталіна,	 з	 яким	 був	 знайомий	 з	 часу	 громадянської	 війни,		
з	проханням	дати	українцям	можливість	самим	собі	обирати	ліде-
рів.	 Про	 це	 писали	 раніше.	 Та	 відкрилася	 ще	 одна	 таємниця:	 ви-
являється,	 20	 квітня	 1926	 року	 Шумський	 ще	 раз	 був	 у	 Сталіна,	
нагадав	 про	 своє	 бачення	 ситуації.	 Результатом	 став	 сталінський	
лист	від	26	квітня	1926	року	до	членів	партійного	«сінкліту»	—	по-
літбюро	 ЦК	 КП(б)У	 на	 чолі	 з	 Кагановичем.	 Останній	 смертельно	
ображений	 і	розгортає	галасливу	кампанію	проти	Шумського,	об-
винувачує	його	у	формуванні	«національного	ухилу».	Тепер	у	про-
тистоянні	Шумський	—	Каганович	все	залежало	від	того,	як	голо-
суватимуть	члени	політбюро	ЦК	КП(б)У.
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…Збереглося	фото	1922	року	—	Шумський	серед	більшови	цьких	
вождів	України.	Тут	Дмитро	Мануїльський,	Християн	Раковський,	
Володимир	Затонський,	Михайло	Фрунзе,	Микола	Скрипник…	Фо-
токамера	 схопила	 лише	 мить	 життя,	 але	 як	 цікаво:	 з-поміж	 усіх	
лише	Шумський	дивиться	не	в	кадр.	Такими	самими,	«не	в	кадр»,	
часто	були	і	його	оцінки.	Наприклад,	декого	із	товаришів-комуніс-
тів	 він	 називав	 «малоросами».	 Це	 фото	 зафіксувало	 важливу,	 ви-
значальну	 рису	 Шумського:	 його	 здатність	 не	 бути	 таким,	 як	 всі,	
залишатися	 собою	 і	 мати	 власний	 окремий	 погляд.	 На	 засіданнях	
політбюро	ЦК	КП(б)У,	тобто	серед	найвищих	державних	мужів,	він	
часто	поводить	себе	всупереч	заведеному	ритуалу,	виступає	різко,	
нещадно.	Статус	Шумського	—	це	статус	запрошеного,	але	він	та-
ким	себе	не	почуває.	Він	тримається	як	рівний	з	рівними.	І	він	за	це	
розплатився.	

—	А	почему	вы	так	не	любите	слово	малороссы?,	—	запитав	од-
ного	разу	Шумського	«всеукраїнський	староста»	Григорій	Петров-
ський.	Відповідь	була	такою:

—	Почему	 я	 не	 люблю	 шкурнический	 изменнический	 тип	 ма-
лороссийства?	 Да	 потому	 что	 он	 во	 все	 века	 был	 беспринципным,	
холуйским	и	предательским.	Потому	что	сейчас	он	называет	себя	
коммунистом,	 кричит	 об	 интернационализме,	 но	 шкура	 его	 мало-
российская	прежняя».

Минув	 час	 і	 раптом	 Петровський	 нагадав	 Шумському	 про	 ту	
давню	 розмову:	 «Имейте	 ввиду.	 Партия	 никогда	 не	 простит	 вам	
«малороссов».	Вы	за	это	обязательно	поплатитесь».	

роЗПлата

Цікава	 деталь.	 Спочатку	 Каганович	 особисто	 не	 брав	 участь		
у	полеміці	з	Шумським.	Він	робив	це	руками	інших,	руками	мало-
росів.	А	в	полеміці	цій	в	хід	пішли	знайомі	нам	арґументи	—	і	про	
«насильницьку	українізацію»,	і	про	утиски	російськомовного	насе-
лення…	Проте	невдовзі	ґенсек	переходить	в	атаку.	У	1926	році	на	
засіданні	політбюро,	він	фактично	обвинувачує	наркомат	освіти	в	
українському	націоналізмі,	оскільки,	мовляв,	ущемлювались	пра-
ва	 національних	 меншостей	 в	 Україні.	 На	 початку	 1927	 року	 Ка-
ганович	 констатує	 неймовірний	 розвал	 в	 роботі	 наркомату	 освіти.	
Не	чекаючи	офіційного	звільнення,	амбітний	Шумський	подає	за-
яву	 про	 відставку.	 У	 лютому	 1927	 року	 його	 витискають	 з	 Украї-
ни.	Втім,	не	лише	його,	а	й	багатьох,	для	кого	поняття	«Україна»	не	
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було	 тотожне	 поняттю	 «Ма-
лоросія».

На	 початку	 1927	 року	 на	
захист	 Шумського	 публічно	
виступив	 Карло	 Максимо-
вич,	 один	 з	 керівних	 діячів	
Компартії	 Західної	 України	
(КПЗУ).	 Його	 позицію	 під-
тримала	більшість	Централь-
ного	 Комітету	 КПЗУ.	 Діячі	

КПЗУ	 запротестували	 проти	 відкликання	 Шумського	 з	 України	
навіть	на	засіданні	Комінтерну.	Це	був	справжній	бунт	на	кораблі,	
адже	КПЗУ,	себто	українські	комуністи	у	польській	Східній	Гали-
чині,	 фінансувалися	 з	 московської	 кишені.	 КПЗУ	 згодом	 знищать	
за	 сталінською	 вказівкою.	 А	 Олександра	 Шумського	 на	 початку	
1927	року	скеровують	до	Москви	у	розпорядження	ЦК	ВКП(б).	Не-
вдовзі	він	опиниться	у	Ленінграді.	

У	липні	1927-го	один	з	колишніх	керівників	Української	Цент-
ральної	 Ради	 Володимир	 Винниченко,	 який	 із	 своєї	 еміґрантської	
далечі	 спостерігав	 за	 розправою	 над	 Шумським	 та	 його	 одно-
думцями,	 занотовує	 у	 своєму	 щоденнику:	 «Сепаратизм	 не	 сепа-
ратизм,	 а	 досить	 цікаве	 і	 відрадне	 явище:	 ЦК	 КП(б)У	 жалієть-
ся	 Виконкомові	 Комінтерну	 на	 групу	 членів	 своєї	 партії	 на	 чолі		
з	 Шумським,	 що	 хоче	 силоміць	 українізувати	 національні	 мен-
шости	на	Україні,	що	не	довіряє	партії	в	національній	політиці,	що	
прагне,	очевидно,	дійсної	самостійності	і	називає	інших	“малороса-
ми”,	“ренеґатами”.	Я	цього	ждав	давненько	вже».

Тим	часом	Шумський	у	Ленінграді.	Його	призначили	на	посаду	
ректора	Інституту	народного	господарства.	Згодом	він	буде	ректо-
ром	Ленінградського	політехнічного	інституту.	Проте	він	не	зникає	
з	 української	 орбіти.	 Він	 залишається	 центром	 тяжіння,	 до	 нього	

Перша сторінка листа  
до Й. сталіна, підписаного 
г. Петровським, В. затонським, 
В. Чубарем, к. кіркіжом, 
М. Рухимовичем, А. Радченком. 
Автори листа солідаризувались 
з вождем, підтримували 
Л. кагановича і критикували 
о. Шумського. 1926 рік
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постійно	 їдуть	 його	 однодумці.	 Навіть	 критично	 налаштований	 до	
нього	 Петро	 Солодуб	 раптом	 констатує:	 «Ідеологічно	 ми	 ставали	
все	ближче	й	ближче.	Шумський	мені	якось	заявив:	“Років	за	два-
три	нас	повернуть	на	Україну…”».

Своє	вигнання	Шумський	пояснював	тим,	що	в	Україні	тимчасо-
во	панують	проросійські	сили.	Проте	Шумський	залишався	опти-
містом	і	переконував	друзів:	«…За	рік-два	вони…	самі	побачать,	що	
накоїли,	будучи	відірваними	від	української	стихії	(в	особі	селян-
ства,	інтеліґенції)…”».	Він	не	втрачав	надії	на	те,	що	йому	нададуть	
можливість	повернутися	на	відповідальну	політичну	роботу.

Цього	не	станеться.	13	травня	1933	року,	того	самого	дня,	коли	
Микола	 Хвильовий	 зведе	 рахунок	 з	 власним	 життям	 у	 Харкові,	
Шумського	 заарештують.	 Це	 станеться	 на	 станції	 Толмачово	 Лу-
жанського	району	Ленінградської	області.

Мені	одному	з	перших	довелося	працювати	з	матеріалами	спра-
ви	Олександра	Шумського.	Проти	нього	висунули	безглузді	обви-
нувачення	в	участі	в	«Українській	військовій	організації».	І	з	цього	
моменту	Шумський	зрозумів:	йому	самому	доведеться	боротися	за	
власну	реабілітацію.	Так	і	станеться	упродовж	наступних	років.

Це	окрема,	часом	просто	фантастична	історія	і	все	ще	з	таємни-
цями	історія.	Шумський	не	підписав	жодного	фальшивого	протоко-
лу.	 За	 нелюдських	 умов	 він	 виявляє	 свій	 «яструбиний»	 характер:	
з	перших	днів	арешту	атакує	слідчих,	доводячи,	що	всі	обвинува-
чення	проти	нього	—	безглуздість,	вигадка.	Протести	Шумського,	
наполегливі	 вимоги	 публічної	 реабілітаії,	 приносять	 неймовірний	
результат:	він	виривається	із	«країни	мук	і	відчаю»	—	із	Соловків.	
10	грудня	1935	року	постановою	Особливої	наради	при	НКВД	СССР	
його	справу	преглянуто.	Тепер	дорога	стелеться	до	Красноярська,	
де	на	нього	чекає	10-річне	заслання.

Порівняно	 нещодавно	 мені	 першому	 із	 дослідників	 довелося	
опрацювати	справу-формуляр	на	Шумського,	заведену	у	1940	році.	
Нині	я	почав	готувати	ці	матеріали	до	видання	приблизно	в	такому	
самому	форматі,	який	був	при	виданні	справи-формуляру	на	Ми-
колу	Хвильового	(ця	книжка	вийшла	друком	у	2009	році	у	видавни-
цтві	«Темпора»	і	я	писав	про	це	у	«Дні»).

Матеріали	 щоденного	 стеження	 за	 дуже	 хворим	 Шумським		
у	 Красноярську,	 а	 потім	 у	 Саратові,	 засвідчують:	 влада	 не	 дові-
ряла	йому	ні	в	чому.	Під	сумнів	було	поставлене	навіть	те,	чи	на-
справді	 він	 хворий,	 а	 він	 упродовж	 шести	 років	 був	 прикутий	 до	
лікарняного	ліжка.	
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Його	 дружина	 допомага-
ла	 йому,	 але	 сама	 потрапила	
на	 заслання	 до	 Саратова	 у	
квітні	1935-го.	За	нею	стежи-
ли,	 підозрюючи	 у	 зв’язках	 з	
колишніми	 есерами.	 Її	 зни-
щили	 у	 1937-му.	 Вбили	 за	

слова,	 за	 фразу:	 «Це	 —	 єдина	 книжка,	 в	 якій	 позитивно	 змальо-
вуються	 діти	 інтеліґенції».	 Йшлося	 про	 повість	 Валентина	 Ката-
єва	 «Белеет	 парус	 одинокий».	 Євдокію	 Гончаренко	 звинуватили		
в	тому,	що	вона	дискредитувала	радянську	літературу.	Наслідком	
став	 розстріл.	 Їхнього	 сина,	 Ярослава,	 Шумський	 в	 останнє	 бачив	
у	1933-му.	У	1937-му	хлопець	залишився	сам.	Вони	ніколи	більше	
не	зустрілися.	Ярослав	Шумський	загинув	у	1942-му	під	Москвою.	

Шумський	 гнеться,	 але	 не	 ламається.	 Він	 пише	 протести,	 реа-
ґує	на	поточні	події.	Він	нагадує	про	себе,	він	дратує	владу.	Його	не	
вбили,	як	інших	соловецьких	в’язнів	з	України	в	урочищі	Сандар-
мох	у	Карелії.	Тепер	його	вирішують	вбити	ніби	навздогін…	

18	жовтня	1945	року	Шумський,	почувши	по	радіо	виступ	пер-
шого	секретаря	ЦК	КП(б)У	Микити	Хрущова,	пише	Сталіну	в	пря-
мому	 сенсі	 слова	 доленосного	 листа.	 Ось	 уривок	 з	 нього: «Люди	
малороссийского	 типа,	 о	 котором	 я	 имел	 случай	 говорить	 еще	 в	
1926	 году,	 всегда	 тянут	 раболепно-льстивую	 и	 вредную	 канитель	
о	«старшем	русском	брате»	и	его	помощи	«младшему	брату»	укра-
инскому	народу.	На	таком	принципиальном	фундаменте	строится	
подчинение	и	угнетение	одного	народа	другим,	а	не	их	союз	и	ра-
венство.

Но	 Никита	 Хрущев	 в	 своем	 малороссийско-лирическом	 экс-
тазе…	 завыл	 о	 благодарности	 украинского	 народа	 русскому	 и	 за	
что	 же?	 Оказывается,	 за	 ясный	 ум,	 стойкий	 характер	 и	 твердую	
волю	 русского	 народа.	 …Это	 оскорбительно	 и	 унизительно	 для	
украинского	народа.

Что	же	тогда	представляет	собой	народ,	от	имени	которого	это	
говорится	—	украинский	народ?..

Да	 за	 эту	 речь	 Никиту	 Хрущева	 надо	 немедленно	 прогнать		
с	 его	 поста.	 Это	 оскорбление	 чести	 и	 достоинства	 украинского	

Акт про спробу  
самогубства о. Шумського.  
18 липня 1946 року
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народа,	это	позор…	Это	линия	национально-политической	кастра-
ции	украинского	народа.	Линия	превращения	Украины	в	полити-
чески	аморфное	тело	—	в	Малороссию.

Против	этого	я	поднимаю	свой	голос	протеста».
Повоєнний	культ	Сталіна	сягає	апогею,	а	Шумський	протестує.	

Він	 міг	 мовчати,	 але	 не	 мовчав.	 Коли	 йому	 дозволили	 виїхати	 до	
Саратова,	 Шумський	 на	 знак	 протеста	 намагався	 двічі	 (а	 не	 один	
раз,	 як	 вважалося	 раніше!)	 покінчити	 життя	 самогубством	 —	 16		
і	 18	 липня	 1946	 року.	 Спецслужба	 розцінила	 це	 як	 виклик	 і	 полі-
тичний	протест.

А	тепер	—	ще	одна	таємниця,	про	яку	ще	не	йшлося.	23	серпня	
1946	року	глава	держбезпеки	СССР	Віктор	Абакумов	у	записці	на	
ім’я	Сталіна	попросив	згоди	на	ліквідацію	Шумського	(на	цій	лікві-
дації	найбільше	наполягали	Георгій	Маленков	і	Лазар	Каганович).	
На	записці,	що	зберігається	донині	лише	у	Москві,	примітка:	«До-
ложено	т.	Сталину	лично.	Наше	предложение	утверждено».

Павло	 Судоплатов	 розробив	 план	 ліквідації	 Шумського	 (нази-
валося	це	—	«план	операции	«Хорек»),	який	Абакумов	затвердив	
6	вересня	1946	року.	Тим	часом	Шумському	нарешті	милостиво	до-
зволили	 повернутися	 в	 Україну,	 про	 що	 він	 мріяв	 упродовж	 усіх	
років	 неволі.	 Це	 була	 остання	 його	 подорож.	 Судоплатов	 і	 члени	
спецгрупи	 увійшли	 вночі	 до	 купе,	 в	 якому	 їхав	 Шумський.	 Йому	
затиснули	 рота,	 а	 відомий	 лікар-вбивця	 з	 МҐБ	 Г.	 Майрановський	
зробив	смертельний	укол…

Павло	 Судоплатов	 у	 своїх	 спогадах	 також	 напише,	 що	 до		
Саратова	виїздили	заступник	міністра	держбезпеки	Сергій	Оголь-
цов	і	—	Лазар	Каганович.	Останній	приїздив	задля	чого?	Щоб	че-
рез	 20	 років	 нарешті	 поставити	 крапку	 у	 боротьбі	 із	 так	 званим	
шумськізмом?	Чи	просто	переконатися,	що	його	давнього	опонента	
таки	знищено?

…У Житомирі, Києві, як і в інших містах сучасної України, не-
має пам’ятних дошок, немає вулиць імені Олександра Шумського. 
Пам’ятна дошка на будинку Житомирського залізничного вокзалу, 
у відкритті якої у 1996 році мені довелося брати участь, просто 
зникла. Можливо, це все через те, що ні попередня, ні сучасна влада 
не вирішили, в яку історичну пам’ять вписувати Шумського. 

...Минув час і у 2011 році мені знову довелося взяти участь у від-
критті дошки пам’яті Олександра Шумського. Сподіваюсь, вона не 
зникне, як попередня. Як не зникне пам’ять про одну з найсупереч-
ливіших постатей нашої політичної історії.



Про один  
  давній рукоПис

Порівняно нещодавно натрапив я у своїх паперах на текст 
статті, яку колись ми підготували удвох з американським дослід-
ником Джеймсом Мейсом. «Колись» — це 1994 рік. Працював 
Джим, який переїхав із США до України, в нашому інституті.  
А статтю ми присвятили Василеві Гришку.

Ім’я	це	дотепер	мало	хто	знає	в	Україні.	Безпосереднім	поштов-
хом	було	те,	що	Гришку	тоді	виповнилося	80	років.	Народився	він		
у	 січні	 1914	 року.	 Та	 не	 лише	 дата	 спонукала	 нас	 тоді	 із	 Джимом	
взятися	 за	 перо.	 Справа	 в	 тім,	 що	 крили	 Гришка	 нещадно	 контр-
пропаґандисти	 у	 колишньому	 СССР	 як	 «махрового	 антисоветчи-
ка».	 І	недаремно,	оскільки	Гришко	був	автором	кількох	резонанс-
них	 публікацій,	 присвячених	 Голодомору	 в	 Україні	 у	 1932–1933	
роках.

Народився	 Василь	 Гришко	 у	 місті	 Дубно	 на	 Рівненщині.		
У	 зв’язку	 з	 1-ю	 світовою	 війною	 мати	 з	 дітьми	 виїхала	 на	 свою	
батьківщину	 до	 міста	 Яготина	 (нині	 це	 Київська	 область).	 В	 добу	
УНР	 батько	 Гришка	 був	 офіцером	 Української	 армії,	 за	 що	 його	
переслідували,	 а	 в	 1929-му	 запроторили	 до	 в’язниці.	 У	 15	 років	
ув’язнили	 й	 Василя,	 обвинувативши	 його	 в	 участі	 у	 молодіжній	
секції	організації	«Спілка	висволення	України»	(процес	у	цій	спра-
ві	 започаткував	 масове	 нищення	 української	 інтеліґенції).	 Проте	
все	обійшлося	і	його	звільнили.

У	1930–1933	роках	Гришко	працював	на	Харківському	трактор-
ному	 заводі.	 Водночас	 вчився	 у	 «фабзаучі»	 —	 фаховій	 школі	 для	
робітників	середньошкільного	віку,	яка,	крім	робітничого	фаху,	да-
вала	середньошкільну	освіту.

Уже	 тоді	 Гришко	 відчув	 смак	 до	 літературної	 роботи,	 написав	
дві	повісті,	які	після	відповідного	редагування	надрукували.	Це	був	
успіх	для	19-річного	Гришка.	Він	вступає	до	аспірантури	у	Харків-
ський	 університет,	 де	 навчається	 до	 1936	 року.	 Він	 був	 уважним,	
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багато	що	бачив,	відчував,	осмислював.	Го-
лодомор	 справив	 на	 нього	 враження,	 яке	
залишилося	на	все	життя.

Репресивна	 хвиля	 все-таки	 зачепила		
і	 Гришка:	 у	 1936-му	 його	 заарештували.	
Невдовзі	 опинився	 він	 на	 Колимі	 й	 пере-
бував	 в	 ув’язненні	 до	 1940	 року.	 На	 щас-
тя,	 Гришко	 вижив,	 але	 із	 в’язниці	 вийшов	
переконаним	 антикомуністом.	 Важливим	
фактором,	 що	 сприяв	 цьому,	 став	 другий	
арешт	і	розстріл	батька	у	1938-му.

У	 1940–1941	 роках	 Василь	 Гришко	 вчи-
телював	на	Полтавщині.	З	приходом	німців	
Гришко	 співпрацював	 у	 газеті	 «Голос	 Полтавщини»	 та	 редаґував	
міське	 радіомовлення.	 Хвилі	 2-ї	 світової	 війни	 винесли	 його,	 як		
і	 багатьох	 українців,	 за	 межі	 України:	 взимку	 1943-го	 він	 виїз-
дить	за	кордон.	Спочатку	Гришко	опинився	в	Німеччині,	а	згодом	
у	 США.	 На	 чужині,	 до	 речі,	 він	 не	 полишав	 літературної	 діяль-
ності,	працював	співредактором	і	журналістом	газети	«Українські	
вісті»,	що	виходила	в	Новому	Ульмі	в	Німеччині,	а	з	1949	року	—		
у	місті	Детройті	у	США.	У	1954–1955	роках	Гришко	був	головним	
редактором	 ґазети	 «Український	 Прометей».	 Він	 був	 автором		
10	 наукових	 розвідок,	 політичних	 есеїв,	 романів	 і	 резонансного	
англомовного	 видання	 «Чорні	 дії	 Кремля».	 Гришко	 редаґував	 ще	
одну	 важливу	 книжку	 «Володимир	 Сосюра:	 засуджене	 і	 заборо-
нене»,	присвячену	невідомим	широкій	публіці	текстам	радянсько-
го	 українського	 класика.	 У	 своїй	 передмові	 Гришко	 наполягав	 на	
тому,	 що	 вірші	 типу	 «Любіть	 Україну»	 Сосюра	 «написав,	 безпе-
речно,	на	замовлення	влади,	хоч	і	щиро,	бо	саме	так	потрібно	було	
владі…».

Та	з-поміж	публікацій	Василя	Гришка	слід	виокремити	працю	
«Москва	сльозам	не	вірить»,	що	вийшла	друком	1963	року	у	Нью-
Йорку.	Видана	невеликим	накладом,	ця	робота	привернула	увагу,	
оскільки	торкалася	питання:	чому	і	як	у	мирних	1932	і	1933	роках	
Україна	 пережила	 трагедію	 нищення.	 Нищення	 голодом.	 Спира-
ючись	на	доступну	статистику	 і	фактичний	матеріал,	Гришко	до-
водив,	 що	 Україну	 «карали»	 свідомо.	 «Український	 народ,	 —	 пи-
сав	 Гришко,	 —	 у	 межах	 усього	 СССР	 взагалі	 втратив	 за	 цей	 час		
8,1	 млн,	 а	 в	 межах	 самої	 Української	 ССР…	 втрати	 дорівнювали	
7,5	млн,	з	яких	понад	4,8	млн	були	вмертвлені	голодом	за	час	лише	
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«смертельних»	 місяців	 приблизно	 одного	 року	 (1932–1933),	 а	 ре-
шта	 припадає	 на	 втрати	 природного	 приросту	 українського	 насе-
лення	за	цей	час».

Василь	Гришко	не	вживав	термін	«геноцид»,	але	майстерно	ви-
користовував	приповідку	«Москва	слезам	не	верит»	як	лейтмотив	
роздумів	про	Голодомор,	давав	точні	характеристики	тим,	хто	вті-
лював	антилюдяну	політику	у	життя	(в	першу	чергу	Павлові	По-
стишеву).	Гришко	наполягав,	що	верхівка	КП(б)У	була	знаряддям	
злочинних	дій	Кремля.	Тепер	ви	розумієте,	чому	Гришка	таврува-
ли	в	СССР	і	УССР?	

На	основі	видання	1963	року	Гришко	підготував	ще	дві	книжки	
під	назвою	«Український	Голокост»,	які	вийшли	відповідно	у	1978	
і	1983	роках.	Сам	Василь	Гришко	працював	у	бібліотечній	системі	
США,	 а	 з	 1969	 до	 1973	 року	 —	 коментатором	 на	 радіо	 «Свобода»		
в	Мюнхені.	Він	дожив	до	проголошення	незалежності	України.

…До речі, а знаєте, як закінчується приповідка «Москва слезам 
не верит»? «Москва слезам не верит — Москва кровушки жаждет».

2009 рік



євреї  
      в керівних органах  
      ґПу/нквд україни  
      в 1920–1930-ті роки1

Батькові	Лева	Троцького	приписують	слова	про	те,	що	револю-
цію	починають	Троцькі,	а	розплачуються	Бронштейни.	Тут	дореч-
но	додати	цитату	з	Фелікса	Дзержинського,	яку	завжди	редагува-
ли,	до	1996	року	не	друкували	повністю.

26	 червня	 1920	 року	 з	 Харкова	 Фелікс	 Дзержинський	 написав	
Володимиру	 Леніну	 про	 ситуацію	 в	 Україні:	 «Положение	 здесь	
внут	рен	нее	в	общем	идет	в	гору…	Каждый	честный	наш	работ	ник,	
посылаемый	в	провинцию,	находит	почву,	и	видны	уже	резуль	та-
ты.	Только	работников	этих	страшно	мало.	Местные ком мунисты 
какие-то недоноски, живут мелкими интересами… В	 области	
моей	специальности	здесь	обильный	урожай.	Вся, можно сказать, 
интеллигенция средняя здесь — это петлюровцы.	Громадной	по-
мехой	в	борьбе	[является]	отсутствие	чекистов-украинцев»2.

Отже,	 необхідністю	 стежити	 за	 «недоносками»	 та	 «петлюров-
цами»	в	першу	чергу	 і	можна	пояснити	таку	значну	кількість	не-
українців	серед	чекістів.	І	йдеться	не	лише	про	євреїв,	а	й,	скажі-
мо,	про	росіян,	поляків,	латишів	та	ін.

Коли	 світ	 побачила	 книжка	 Олександра	 Солженіцина	 «200	 ро-
ків	 разом»	 («200	 лет	 вместе»),	 в	 якій	 ішлося	 й	 про	 участь	 євреїв		
у	більшовицькій	революції	та	радянських	чистках,	вона	виклика-
ла	 велику	 дискусію.	 Професор	 Роберт	 Сервіс	 (Robert	 Service)	 із	
Оксфордського	 університету,	 беручи	 участь	 у	 тих	 дискусіях,	 по-
кликався	на	Лева	Троцького	і	говорив,	що	євреї	не	були	простими	

1	 Статтю	підготовлено	у	співавторстві	з	Вадимом	Золотарьовим.	
2	 Большевистское	руководство.	Переписка.	1912–1927.	Сб.	документов.	М.,	

Российская	политическая	энциклопедия	(РОССПЭН),	1996,	с.	137–138.	
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спостерігачами	 революційних	 подій:	 вони	 були	 і	 жертвами,	 і	 ка-
тами3.

Натомість	Василь	Бережков,	полковник	КҐБ	у	віставці	й	фахі-
вець	 з	 історії	 діяльності	 секретних	 служб	 і	 НКВД,	 стверджував:	
«Питання	етнічної	приналежності	не	мало	значення	ні	під	час	ре-
волюції,	 ні	 в	 історії	 НКВД.	 Це	 була	 соціальна	 революція,	 і	 ті,	 хто	
служили	 в	 НКВД	 і	 ЧК,	 служили	 ідеям	 соціальних	 перетворень»4.	
Понад	 те,	 на	 думку	 Бережкова,	 «Солженіцин	 пише,	 що	 в	 НКВД	
працювало	багато	євреїв,	а	це	може	сприяти	розпалюванню	анти-
семітизму…	 Я	 вважаю,	 що	 цю	 проблему	 краще	 не	 обговорювати	
нині»5.

Поза	 сумнівом,	 цю	 проблему	 як	 наукову	 варто	 обговорювати,	
як	і,	скажімо,	проблему	служби	в	ЧК/ҐПУ/НКВД	росіян,	україн-
ців,	поляків,	латишів	і	китайців	тощо.	Ключове	запитання	полягає		
в	тому,	як	саме	обговорювати,	на	яких	джерелах	і	методиках	буду-
вати	дослідження.	

Серед	 видань,	 у	 яких	 тією	 чи	 іншою	 мірою	 зачеплено	 різні	 ас-
пекти	 поставленої	 проблеми,	 слід	 назвати	 насамперед	 довідник	
«Хто	 керував	 НКВД»	 («Кто	 руководил	 НКВД»),	 підготовлений	
М.	Петровим	і	К.	Скоркіним,	що	вийшов	1999	року	у	Москві6,	також	

3	 Див.:	Солженицын	разрушает	последнее	табу	революции//http://www.
inosmi.ru/untitled/20030127/169935.html	(відвідано	9/12/2009).

4	 Там	само.
5	 Там	само.
6	 Див.:	 Петров Н. В., Скоркин К. В.	 Кто	 руководил	 НКВД,	 1934–1941:	

Спра	вочник.	М.,	Звенья,	1999.

ізраїль Леплевський. 
середина  
20-х років

олександр (ізраїль) 
Радзивиловський. 
1936 рік

Аркадій (Арон) 
хатаневер.  
1938 рік



євреї в керівних органах ҐПУ/нкВд України в 1920–1930-ті роки 203

публікації	Л.	Кричевського7,	Ґермана	Рудольфа	(German	Rudolf)8,	
Вадима	Абрамова9,	В.	Воронова	та	А.	Шишкіна10,	О.	Капчинського11.

Якщо	згадувати	дослідження	в	Україні,	то	необхідно	констату-
вати:	 незважаючи	 на	 те,	 що	 вже	 опубліковані	 біографічні	 нариси	
та	довідки	про	більшість	керівників	ҐПУ	УСРР12	та	список	керів-
ництва	 центрального	 апарату13,	 узагальнювального	 уявлення	 про	
євреїв-чекістів	 в	 Україні	 ще	 не	 створено.	 Цьому	 заважають	 на-
самперед	фактори	не	лише	суб’єктивні,	а	радше	об’єктивні:	все	ще	

7	 Див.:	Кричевский Л. Ю.	Евреи	в	аппарате	ВЧК–ОГПУ	в	20-е	годы	//	Ев-
реи	и	русская	революция:	Материалы	и	исследования	/	Ред.-сост.	О.	В.	Буд-
ни	цкий.	Москва–Иерусалим,	Гешарим,	1999.

8	 Див.:	 Rudolf G.	 Research	 News.	 Jews	 in	 the	 NKVD	 of	 Stalin’s	 Union	 //	
http://www.vho.org/tr/2004/3/Rudolf325-327.html	(відвідано	10/12/2009).

9	 Див.:	Абрамов В.	Евреи	в	КГБ:	палачи	и	жертвы.	М.,	Эксмо,	2005.
10	 Див.:	Воронов В. Ю., Шишкин А. И.	НКВД	СССР:	Структура,	руководя-

щий	состав,	форма	одежды,	знаки	различия	1934–1937.	М.,	Русская	разведка,	
2005.	

11	 Див.:	 Капчинський О.	 Госбезопасность	 изнутри.	 Национальный	 и	 со-
циаль	ный	состав.	М.,	Яуза,	Эксмо,	2005.

12	 Див.:	 Шаповал Ю. І., Пристайко В. I., Золотарьов В. А.	 ЧК–ГПУ–
НКВД	 в	 Україні:	 особи,	 факти,	 документи.	 К.,	 Абрис,	 1997;	 Петров Н. В., 
Скоркин К. В.	 Кто	 руководил	 НКВД.	 1934–1941.	 Москва,	 Звенья,	 1999;	 Ша-
повал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод	 Балицький:	 особа,	 час,	 оточення	 К.,	
Стилос,	2002;	Золотарьов В. А.	ЧК–ҐПУ–НКВД	на	Харківщині:	люди	та	долі.	
1919–1941.	Харків,	Фоліо,	2003;	Золотарьов В. А.	Секретно-політичний	відділ	
ҐПУ	УСРР:	справи	та	люди.	Харків,	Фоліо,	2007.

13	 Див.:	Окіпнюк В. Т.	Державне	політичне	Управління	УСРР	(1922–1934):	
історико-юридичний	 аналіз.	 К.,	 Вид-во	 національної	 академії	 СБ	 України,	
2002,	с.	262–265.

соломон Мазо.  
1937 рік

Михайло 
Александровський. 
1932 р.

давид Перцов.  
1930-ті роки



204 сЮжЕти тА хАРАктЕРи

важко	 видобувати	 відповідний	 надійний	 фактичний	 і	 статистич-
ний	матеріал.

Дану	 розвідку	 побудовано	 на	 основі	 аналізу	 того	 матеріалу,	
який	 вдалося	 віднайти	 і	 який	 стосується	 представництва	 євреїв		
у	керівних	структурах	ҐПУ/НКВД	у	1920–1930-ті	роки.	Як	відомо,	
ці	 структури	 постійно	 видозмінювалися,	 але	 до	 них	 можна	 відне-
сти	голову ҐПУ УСРР (згодом наркома внутрішніх справ), його за-
ступників, начальників ключових управлінь і відділів ҐПУ УСРР, 
начальників та заступників начальників реґіональних струк-
тур ҐПУ та їх ключових відділів/відділень.	

Загальний Підхід і Завдання

Одна	з	ключових	помилок,	як	можна,	зокрема,	побачити	на	сай-
тах,	де	обговорюється	«єврейське	питання»	в	чекістських	органах,	
полягає	 в	 тому,	 що	 зазвичай	 ті,	 хто	 «захищає»	 євреїв,	 вдаються	
до	цифр	про	загальну	кількість	євреїв	в	ҐПУ/НКВД.	Це	й	справ-
ді	 може	 мати	 вигляд	 незначної	 частки.	 Наприклад,	 у	 червні	
1929	року	в	партійній	організації	центрального	апарату	ҐПУ	УСРР	
за	національним	складом	переважали	росіяни	—	107	осіб	(35,5	%),	
далі	українці	—	82	особи	(27,2	%),	на	третьому	місці	були	євреї	—	
80	осіб	(26,6	%)14.	

Проте	 питання	 полягає	 в	 тому,	 хто	 з	 представників	 згаданих	
національностей	реально	міг	впливати	на	прийняття	важливих	рі-
шень,	визначати	вектори	дій	репресивних	органів.	І	тут	доречним	

14	 Золотарьов В. А. Секретно-політичний	 відділ	 ДПУ	 УСРР:	 справи	 та	
люди,	с.	27.

Лев Рейхман.  
1920-ті роки

Арон Ґеплер до і після арешту.  
1938 рік
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видається	 аналіз	 складу	 саме	 керівних	 структур.	 У	 цьому	 мате-
ріалі	такий	аналіз	буде	зроблено	на	прикладі	трьох	важливих	пе-
ріодів,	1929–1931,	1932–1933,	1934–1939	років.	Крім	того,	ми	спро-
буємо	 відповісти	 на	 запитання,	 а	 чи	 можна	 говорити	 про	 якийсь	
окремий	архетип	єврея-чекіста,	алюзіями	на	який	переповнені	де-
які	публікації,	а	також	на	запитання	про	те,	чи	була	спеціальна	ан-
тиєврейська	чистка	у	НКВД	під	час	«великого	терору»?

євреї у чекістських керівних органах  
у 1929–1931 роках

Це	 дуже	 важливий	 період,	 коли	 починається	 проголошений	
Сталіним	наступ	на	«куркулів»,	а	також	придушення	масових	се-
лянських	 повстань	 в	 Україні.	 Війну	 проти	 селян	 буде	 доповнено	
наступом	 на	 українську	 інтеліґенцію.	 Найбільш	 яскравим	 виявом	
цього	 стало	 розпочаті	 у	 1929	 році	 арешти,	 а	 згодом	 і	 планування	
чекістами	відкритого	показового	процесу	над	учасниками	«Спілки	
визволення	 України»	 («СВУ»)	 та	 її	 вигаданого	 чекістами	 філіала	
«Спілки	української	молоді»	(«СУМ»).	

Підрахунки показують (додаток 1), що на керівних посадах  
у 1929–1931 рр. перебували 68 осіб, 26 (38 %) з яких були євреями 
за походженням.

євреї у чекістських керівних органах  
у 1932–1933 роки

Це	—	один	з	найтрагічніших	періодів	історії	України.	Саме	в	цей	
період	 комуністичний	 режим	 організує	 в	 Україні	 терор	 голодом,	

Борис козельський. 
1920-ті роки

генріх Люшков. 
1920-ті роки

олександр Розанов. 
1930-ті роки
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який	наприкінці	1932	—	на	початку	1933	року	переростає	в	Голо-
домор.	

За неповними даними (додаток 2), на керівних посадах у ҐПУ 
УСРР перебували 75 осіб, 50 (66,6 %) з яких були євреями за похо-
дженням.

євреї у чекістських керівних органах  
у середині 1930-х років

Середина	 1930-х	 років	 була	 добою,	 яка	 передувала	 «великому	
терору»	і	виразно	показала	дедалі	більший	вплив	органів	безпеки	
у	сталінському	СССР.	Спираючись	на	зібрані	біографічні	відомості	
співробітників	 Управління	 державної	 безпеки	 (УҐБ)	 НКВД	 УСРР	
спробуємо	 дати	 загальну	 характеристику	 найвищому	 керівно-
му	складу	чекістів.	До	цієї	категорії	віднесені	співробітники,	яким	
у	 1935–1936	 роках	 були	 присвоєні	 спеціальні	 звання	 Головного	
управління	державної	безпеки	(ГУҐБ)	від	капітана	державної	без-
пеки	і	вище.	

Відповідно	 до	 постанови	 Центрального	 виконавчого	 коміте-
ту	 (ЦВК)	 та	 Ради	 народних	 комісарів	 (РНК)	 СССР	 від	 7	 жовтня	
1935	року	«Про	спеціальні	звання	начальницького	складу	Головно-
го	управління	державної	безпеки	НКВД	СССР»	вводилися	персо-
нальні	звання:	сержант	державної	безпеки	(далі	—	ДБ),	молодший	
лейтенант	ДБ,	лейтенант	ДБ,	старший	лейтенант	ДБ,	капітан	ДБ,	
майор	 ДБ,	 старший	 майор	 ДБ,	 комісар	 ДБ	 3-го	 рангу,	 комісар	 ДБ	
2-го	рангу,	комісар	ДБ	1-го	рангу.	Постановою	ЦВК	та	РНК	СССР	
від	26	листопада	1935	року	було	встановлено	звання	ґенерального	
комісара	ДБ,	яке	присвоїли	наркомові	внутрішніх	справ	СССР	Ген-
ріху	Ягоді.	Тоді	ж	розпочалося	надання	спеціальних	звань	співро-
бітникам	ГУҐБ	НКВД	СССР,	УҐБ	НКВД	союзних	республік	і	УҐБ	
обласних	управлінь	НКВД.

У	 НКВД	 УСРР	 станом	 на	 3	 липня	 1936	 року	 спеціальні	 звання	
ГУҐБ	отримали	3	174	особи,	з	яких	було:	комісар	ДБ	1-го	рангу	—	
1,	комісар	ДБ	2-го	рангу	—	2,	комісар	ДБ	3-го	рангу	—	1,	старший	
майор	ДБ	—	6,	майор	ДБ	—	12,	капітан	ДБ	—	68,	старший	лейте-
нант	ДБ	—	310,	лейтенант	ДБ	—	705,	молодший	лейтенант	ДБ	—	
1	099,	сержант	ДБ	—	97015.	Велика	група	чекістів,	хоча	 і	не	отри-

15	 Архів	УВС	по	Харківській	області.	—	Накази	НКВД	СССР	за	1936	р.	—		
№	15	від	8	січня,	№	18	від	9	січня,	№	19	від	9	січня,	№	81	від	9	лютого,	№	101	
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мала	ніяких	спеціальних	звань,	тим	не	менш	продовжувала	роботу		
на	 посадах	 оперуповноважених	 і	 помічників	 оперуповноважених.	
Переважна	 більшість	 таких	 співробітників	 була	 в	 оперативно-
му,	 спеціальному	 та	 обліково-статистичному	 відділах	 УҐБ	 НКВД	
УСРР	та	обласних	УНКВД.	

Національний	 склад	 найвищого	 керівництва	 НКВД	 УСРР	 був	
таким	(у	відсотках):	євреї — 60 (66,67), росіяни	—	14	(15,55),	укра-
їнці	 —	 6	 (6,67),	 латиші	 —	 3	 (3,33),	 поляки	 —	 2	 (2,22),	 білоруси	 —		
1	(1,11),	немає	відомостей	—	4	(4,44).

Отже,	про	українізацію	органів	держбезпеки,	—	а	це	стверджу-
ють	 деякі	 російські	 дослідники16,	 —	 йтися	 не	 може.	 Доречно	 на-
гадати	 і	 про	 те,	 що	 у	 1926	 році	 національний	 склад	 УСРР	 був	 та-
кий	(у	відсотках):	75,4	українців,	8,1	росіян,	6,5 євреїв, 5,0	поляків,		
1,5	 німців,	 1,1	 молдован	 і	 румунів,	 0,5	 болгар,	 0,5	 татар	 і	 тюрків,		
0,3	угорців,	0,3	греків,	0,2	білорусів,	0,07	вірмен,	0,5%	представни-
ків	інших	національностей17.

Низькій	 рівень	 українців	 серед	 керівного	 складу	 НКВД	 УСРР	
можна	 пояснити	 прихованою	 антиукраїнською	 політикою	 тодіш-
нього	радянського	керівництва.	Хоча	українців	в	НКВД	УСРР	слу-
жило	чимало,	займали	вони,	в	основному,	низові	посади.	Крім	того,	
багато	чекістів-українців	з	кар’єристських	міркувань	і	через	побо-
ювання	потрапити	до	гурту	«буржуазних	націоналістів»,	писалися	
росіянами.	

Своєрідну	«гру»	 із	своєю	національною	приналежністю	вів	на-
віть	нарком	Всеволод	Балицький.	Так	у	«Автобіографічній	анкеті	
члена	 Всеукраїнського	 ЦВК	 Рад»	 у	 січні	 1922	 року	 і	 в	 «Послуж-
ному	списку	для	осіб,	які	перебувають	на	службі	в	органах	ҐПУ»,	
датованому	 1927	 роком,	 він	 власноруч	 вказав	 свою	 національ-
ність:	росіянин.	Пізніше	в	усіх	особистих	документах	він	«марку-
вав»	 себе	 українцем,	 а	 після	 арешту	 у	 1937	 року	 знов	 писав,	 що	
він	росіянин18.	

Євреї-чекісти	також	для	анкет	змінювали	свою	національність.	
І	 тут	 прикладів	 чимало.	 Так,	 у	 1933	 р.	 начальник	 Транспортного	

від	23	лютого,	№	177	від	22	березня,	№	178	від	22	березня,	№	179	від	22	берез-
ня,	№	180	від	22	березня,	№	182	від	23	березня,	№	183	від	23	березня.

16	 Див.:	 Папчинский А. А., Тумшис М. А. Щит,	 расколотый	 мечом.	 НКВД	
против	ВЧК.	Москва,	Современник,	2001,	с.	200.

17	 Енциклопедія	Українознавства,	т.	5,	с.	1733.
18	 Див.:	Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод	Балицький:	особа,	час,	

оточення.	К.,	Стилос,	2002,	с.	14.



208 сЮжЕти тА хАРАктЕРи

відділу	ҐПУ	УСРР	Савелій	Цикліс,	батько	якого	був	євреєм,	а	мати	
українкою,	записався	на	всяк	випадок	росіянином19.	

Олександр	 Розанов,	 який	 у	 1935–1937	 роках	 був	 начальником	
Управління	НКВД	Одеської	області,	на	допиті	17	серпня	1937	року	
свідчив:	 «У	 всіх	 моїх	 службових	 і	 партійних	 документах	 я	 зна-
чуся	 як	 Розанов	 Олександр	 Борисович,	 росіянин.	 Справжнє	 моє	
прізвище	Розенбарт,	ім’я	—	Абрам.	Я	єврей.	Змінив	я	ім’я	та	пріз-
вище	 у	 1918	 році,	 працюючи	 в	 уповноваженого	 ЦК	 КП(б)У	 Семе-
на	Шварца.	Змінив	я	з	санкції	Шварца	та	голови	Курської	губ.	ЧК	
Камінського.	Останній	мені	оформив	переписування	прізвища.	На-
ціональність	 «росіянин»	 я	 почав	 собі	 писати	 пізніше.	 В	 усіх	 пізні-
ших	 документах	 я	 почав	 вказувати	 лише	 —	 «Розанов	 Олександр	
Борисович,	росіянин»,	повідомляючи,	що	іншого	прізвища	я	не	мав.	
Робив	я	це	 із	почуття	хибного	сорому,	але	не	через	бажання	при-
ховати	національність»20.	Розанов	призабув,	що	в	деяких	докумен-
тах,	наприклад,	в	анкеті	делеґата	ХІ	з’їзду	КП(б)У,	він	власноруч	
записувався	ще	й	українцем21.	

Цікаво,	 що	 у	 1937	 році	 його	 колега	 О.	 Броневий	 звинувачував	
С.	 Цикліса	 у	 тому,	 що	 він,	 коли	 ще	 був	 царським	 офіцером,	 бив	
солдатів-євреїв22,	а	після	арешту	Розанова	його	порученець	П.	Та-
ращанський	подав	заяву,	що	дружина	його	начальника	«виявляла	
антисемітизм,	глумлячись	над	моєю	національністю»23.

У	цілому	питання,	з	якою	метою	і	в	якій	кількості	євреї-чекісти	
змінювали	прізвища,	потребує	дослідження.

євреї у чекістських керівних органах  
у доБу «великого терору»

У	цей	період	буде	переміщено	багаторічного	шефа	ҐПУ/НКВД	
України	Всеволода	Балицького	(у	травні	1937	року	його	скерують	
на	 Далекий	 Схід,	 а	 згодом	 знищать).	 Основна	 репресивна	 актив-
ність	 була	 пов’язана	 з	 діяльністю	 Ізраїля	 Леплевського	 (він	 очо-
люватиме	НКВД	УССР	з	червня	1937	до	січня	1938	року),	а	також	

19	 Державний	 архів	 Харківської	 області	 (ДАХО),	 ф.	 99,	 оп.	 3,	 спр.	 354,		
арк.	305.

20	 Галузевий	державний	архів	(ГДА)	СБУ,	Одеса,	спр.	25468-фп,	т.2,	арк.	73.
21	 Див.:	 Центральний	 державний	 архів	 громадських	 об’єднань	 України	

(ЦДАГОУ),	ф.1,	оп.1,	спр.355,	арк.472.
22	 Наше	минуле.	К.,	Вид-во	М.	Коця.	с.	74.
23	 ГДА	СБУ,	Одеса,	спр.	25468	ФП,	т.	1,	арк.	150.	
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Олександра	Успенського	(він	перебуватиме	на	чолі	НКВД	(з	січня	
до	14	грудня	1938	року).	Саме	під	їхнім	керівництвом	проводилися	
масові	операції,	окремі	з	яких	набудуть	характеру	етнічних	чисток.	

За неповними даними (додаток 3), на згаданих посадах перебу-
вали 213 осіб, 99 (46,47 %) з яких були євреями за походженням.

Якщо	ж	брати	керівників	найвищого	рівня	 (до	них	ми	віднесли	
начальників	управлінь	і	відділів	центрального	апарату	НКВД	УССР	
та	начальників	обласних	управлінь	НКВД)	то	у	1936–1938	роках	на	
найвищих	посадах	побувало	125	осіб,	54	(43,2	%)	з	яких	були	єврея-
ми.	Слід	відзначити,	що	з	33	осіб,	висунутих	на	керівні	посади	нар-
комом	В.	Балицьким	(до	червня	1937	р.),	21	особа	(63,64	%)	—	євреї;	
з	32	висуванців	наркома	І.	Леплевського	(червень	1937	р.	—	січень	
1938	 р.)	 євреями	 була	 21	 особа	 (65,59	 %),	 а	 от	 з	 60	 співробітників,	
призначених	 на	 вищі	 посади	 наркомом	 О.	 Успенським	 (лютий	 —	
листопад	1938	р.),	євреями	були	лише	12	(20	%)	осіб24.	

чи існував архетиП єврея-чекіста?

Насправді,	 як	 видається,	 досить	 важко	 точно	 відповісти	 на	 це	
запитання.	 Дехто	 із	 сучасних	 українських	 істориків	 стверджує,	
що	не	лише	органи	держбезпеки,	а	вся	держава	в	Україні	у	1920–
1938	роках,	«кінець	якій	1938	року	терористичними	бандитськими	
методами	поклав	Сталін»,	була	єврейською25.	На	нашу	думку,	в	та-
ких	категоріях	навряд	чи	можна	реально	зрозуміти	ту	форму	дер-
жавності,	що	існувала	у	зазначені	роки.

Стосовно	 євреїв-чекістів	 існують	 різні	 підходи	 в	 оцінках.	 Ось,	
наприклад,	 як	 один	 із	 засуджених	 на	 процесі	 «СВУ»	 у	 1930	 році,	
Борис	Матушевський,	згадує	старшого	уповноваженого	секретно-
го	 відділку	 Київського	 оперативного	 сектора	 ҐПУ	 УСРР	 Соломо-
на	 Брука	 (1898–1938):	 «Мене	 допитував	 спершу	 Брук,	 жахливий	
і	 відворотний	 тип,	 це	 про	 нього	 Дурдуківський	 казав,	 що	 він	 гіп-
нотизує,	 і	 він	 під	 його	 поглядом	 завсім	 втрачає	 волю…»26	 Згаду-
вав	 Матушевський	 і	 про	 те,	 як	 Соломон	 Брук	 «мені	 одне	 щоразу	

24	 Золотарьов В. Керівний	 склад	 НКВД	 УРСР	 під	 час	 «великого	 терору»	
(1936–1938	 рр.):	 соціально-статистичний	 аналіз	 //	 З	 архівів	 ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ,	2009,	№	2,	с.	86–115.

25	 Див.:	http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=2044	(відвідано	11/		
12/2009).

26	 Цит.	за: Снєгірьов Г. І. Набої	для	розстрілу.	 (Ненько	моя,	ненько…).	Лі-
рико-публіцистична	розвідка.	К.,	Дніпро,	1990,	с.	110.
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втокмачував:	 “Нам	 треба	 українську	 інтеліґенцію	 поставити	 на	
коліна,	 це	 наше	 завдання	 —	 і	 воно	 буде	 виконане;	 кого	 не	 поста-
вимо	—	перестріляємо!”»27.	

31	 травня	 1933	 року	 у	 своєму	 повідомленні	 Королівський	 кон-
сул	 Італії	 у	 Харкові	 Серджо	 Ґраденіґо	 писав:	 «Голод	 далі	 чинить	
масове	людовбивство	серед	населення	у	таких	грандіозних	масш-
табах,	 що	 геть	 незрозуміло,	 як	 світ	 може	 залишатися	 байдужим	
супроти	 подібної	 катастрофи	 і	 чому	 міжнародна	 преса,	 яка	 так	
ревно	 закликає	 весь	 світ	 осудити	 Німеччину,	 винну	 у	 так	 званих	
“жорстоких	переслідуваннях	євреїв”,	соромливо	мовчить	супроти	
цієї	бійні,	організованої	радянським	урядом,	у	якому	саме	євреї	ві-
діграють	дуже	велику,	якщо	не	першорядну	роль.

Адже	 нема	 сумніву:	 1)	 що	 цей	 голодомор	 зумовлений	 насампе-
ред	організованими	і	свідомими	заходами,	спрямованими	на	те,	щоб	
“провчити	селянина”;	2)	що	серед	його	жертв	нема	жодного	єврея,	
а	навпаки,	всі	вони	ситі	і	добре	харчуються	під	братнім	крилом	ҐПУ.

“Етнографічний	 матеріал”	 слід	 замінити,	 цинічно	 сказав	 один	
єврей,	великий	начальник	в	місцевому	ҐПУ.	Нині	можна	передба-
чити	 остаточну	 долю	 цього	 “етнографічного	 матеріалу”,	 що	 його	
хочуть	замінити»28.

Отже,	 євреї-чекісти	 однозначно	 проти	 українців	 та	 їхніх	 дер-
жавницьких	 устремлінь,	 вони	 морять	 українців	 голодом.	 Проте	
щодо	 цієї	 схеми	 слід	 зробити	 застереження.	 По-перше,	 це	 пише	
дипломат	 фашистської	 Італії.	 По-друге,	 те,	 що	 від	 голоду	 1932–
1933	 роках	 помирали	 не	 лише	 українці,	 а	 й	 представники	 інших	
національностей,	а	з-поміж	них	євреї.	

Якщо	 говорити	 про	 типові	 зловживання	 працівників	 комуніс-
тичної	спецслужби,	то	вони	були	у	євреїв-чекістів	зовсім	«не	гір-
шими»,	 ніж	 у	 представників	 інших	 національностей.	 Розтрати		
і	крадіжки	грошей,	влаштовування	на	службу	родичів	 і	знайомих	
та	 протегування	 їм,	 пиятика,	 приховування	 відомостей	 про	 якісь	
«темні	 плями»	 власного	 минулого,	 клановість,	 прагнення	 підтри-
мувати	«своїх»	—	усе	це	було.	

Щодо	 останнього,	 то	 класичним	 може	 бути	 приклад	 начальни-
ка	 фельдкорпусу	 ҐПУ	 УСРР	 Юхима	 Елькіна.	 У	 1920	 році,	 коли	

27	 Там	само.
28	 Цит.	 за:	 Листи	 з	 Харкова.	 Голод	 в	 Україні	 та	 на	 Північному	 Кавказі		

в	повідомленнях	італійських	дипломатів,	1932–1933	роки.	Упорядник	Андреа	
Ґраціозі.	Харків,	Фоліо,	2007,	с.	158.
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він	 працював	 комендантом	 концтабору	 в	 Пущі-Водиці	 під	 Киє-
вом,	 його	 близький	 приятель,	 співробітник	 Київської	 губчека	 Пе-
терман,	 за	 скоєні	 посадові	 злочини	 був	 засуджений	 до	 розстрілу.	
Втім,	 Петерману	 вдалося	 якимось	 чином	 втекти	 з-під	 варти,	 че-
рез	 що	 колеґією	 Київської	 губчека	 він	 був	 оголошений	 поза	 за-
коном.	 Тобто	 будь-який	 радянський	 громадянин,	 особливо	 ко-
муніст	 і	 чекіст,	 був	 зобов’язаний	 зловити	 злочинця	 або	 вбити	 на		
місці.	

І	ось	у	1922	році	Юхим	Елькін,	на	той	час	комендант	Київської	
губчека,	зустрів	Петермана	на	вулиці.	Знаючи	про	те,	що	його	при-
ятель	 знаходиться	 у	 розшуку,	 Елькін	 не	 лише	 не	 затримав	 його,	
але	 й	 порадив	 Петерману	 покинути	 Київ.	 Елькін	 знав,	 під	 яким	
прізвищем	і	де	мешкає	у	місті	Петерман,	але	все	приховав.

Петерман	був	також	у	добрих	стосунках	з	тодішнім	начальни-
ком	 секретно-оперативної	 частини	 Київської	 губчека	 Олександ-
ром	 Розановим.	 Останній	 був	 присутнім	 на	 засіданні	 Київської	
губчека	при	оголошенні	Петермана	поза	законом	і	голосував	за	це	
рішення.	Проте	у	1922	році	Петерман	поїхав	у	Чернігів	до	Розано-
ва,	який	був	тоді	заступником	начальника	Чернігівського	губвідді-
лу	ҐПУ,	і	звернувся	з	проханням	влаштувати	його	на	службу.	Ро-
занов	 злочинця	 не	 заарештував,	 а	 навпаки	 —	 повідомив	 того	 про	
вирок	і	порадив	кудись	переїхати.	

Невдовзі	Петермана	затримали,	а	на	Розанова	і	Елькіна	завели	
карну	 справу.	 Одначе	 завершилося	 все	 вдало:	 постановою	 слід-
чого	президії	ҐПУ	УСРР	від	12	лютого	1924	року	було	припинено		
у	зв’язку	з	амністією	на	честь	утворення	СССР29.	За	«приховуван-
ня	 державних	 злочинців»,	 до	 яких	 належав	 і	 Петерман,	 радян-
ським	громадянам	загрожувала	сувора	кара,	а	Розанова	та	Елькі-
на	навіть	партійного	квитка	не	позбавили.

У	 1929	 році	 до	 комісії	 з	 чистки	 парторганізації	 ҐПУ	 УСРР	 на-
дійшли	 численні	 заяви	 по	 обвинуваченню	 Елькіна	 в	 безгосподар-
ності,	 привласненні	 громадських	 грошей,	 халатному	 ставленні	
до	 службових	 обов’язків,	 підлабузництві,	 (що	 виявилося	 у	 фор-
мі	 подарунків	 вищому	 начальству),	 влаштуванні	 на	 службу	 своїх	
родичів	 і	 знайомих	 та	 протегуванні	 їм,	 у	 проведенні	 національ-
но-шовіністичної	 політики,	 отриманні	 подарунків	 від	 підлеглих,	
брутальності,	 яка	 доходить	 до	 лайки,	 та	 нетактовності,	 затискан-
ні	 (що	виявилося	у	вічному	остраху	підлеглих	бути	звільненими),	

29	 ГДА	СБУ,	Одеса,	спр.	25468	ФП,	т.	1,	арк.	163.
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у	зловживанні	по	службі	(що	виявилося	у	видачі	проїзних	квитків	
на	залізницю	особам,	які	не	мають	відношення	до	ҐПУ),	у	викорис-
танні	 фельд’єгерів	 у	 власних	 цілях	 і	 експлуатація	 фельд’єгерів.	
Проте	 комісія	 відкинула	 ці	 звинувачення,	 відзначивши,	 що	 ці	 за-
яви	«виходить	головним	чином	з	боку	осіб,	звільнених	з	фельдкор-
пусу,	як	недисциплінованих,	таких,	що	не	підлягають	виправлен-
ню,	та	антисемітські	налаштованих»30.

У	 1928	 році	 був	 виключений	 з	 партії	 секретар	 комсомольсько-
го	 осередку	 Київського	 інституту	 народного	 господарства	 Сергій		
Броневий	 (батько	 народного	 артиста	 Росії	 Леоніда	 Броневого),	
брат	 якого,	 Олександр	 Броневий,	 на	 той	 час	 очолював	 2-й	 відділ	
економічного	 управління	 ҐПУ	 УСРР	 і	 був	 чи	 не	 єдиним	 чекістом,	
якого	 Балицький	 називав	 на	 нарадах	 просто	 по	 імені	 —	 «Саша».		
І	тоді	«Саша»	звернувся	за	допомогою	до	голови	ҐПУ	УСРР.	«Опо-
зиціонера-троцькіста»	не	тільки	захистили	від	переслідувань,	але	
й	взяли	на	роботу	до	…	ҐПУ.	Згодом	С.	Броневий	з	гордістю	відзна-
чав,	що	«працюючи	в	ҐПУ	в	Києві,	брав	активну	участь	у	розгро-
мі	 троцькістської	 опозиції,	 особисто	 заарештовуючи	 троцькістів,	
які	очолювали	опозицію	в	інституті	народного	господарства	та	які	
втягнули	мене	до	опозиції»31.	

Звертають	на	себе	увагу	резонансні	факти	втечі	чекістів	за	кор-
дон.	 У	 сталінському	 СССР	 це	 були	 рідкісні	 випадки.	 І	 тут	 маємо	
певну	 «єврейську	 специфіку»,	 адже	 всі	 чотири	 відомих	 чекісти,	
що	втекли,	були	євреями.	Це	—	начальник	УНКВД	по	Далекосхід-
ному	 краю	 комісар	 державної	 безпеки	 3-го	 рангу	 Генріх	 Люшков	
(колишній	 начальник	 інформаційного,	 секретного	 та	 секретно-по-
літичного	відділів	ҐПУ	УСРР)32;	резидент	Іноземного	відділу	ГУҐБ	
НКВД	СССР	в	Іспанії	майор	державної	безпеки	Лев	Никольський-
Фельдбін33;	 співробітники	 Іноземного	 відділу	 ГУҐБ	 НКВД	 СССР	

30	 ДАХО,	ф.15,	оп.	2,	спр.	27,	арк.	95.
31	 ДАХО,	ф.	99,	оп.	3,	спр.	364,	арк.	409–410.	
32	 Див.	 докладніше:	 Соколов Б. В.	 Охота	 на	 Сталина,	 охота	 на	 Гитлера:	

тай	ная	 борьба	 спецслужб.	 М.,	 Вече,	 2000,	 с.	 8–60;	 Золотарьов В.	 Секретно-
політичний	відділ	ҐПУ	УССР:	справи	та	люди.	Харків,	Фоліо,	2007,	с.	14–103;	
Тумшис М. А., Папчинский А. А.	1937.	Большая	чистка.	НКВД	против	ЧК.	М.,	
Яуза–Эксмо,	2009,	с.	79–139.	

33	 Див.:	 докладніше:	 Орлов А.	 Тайная	 история	 сталинских	 преступлений.	
М.:	Автор,	1991.	—	352	с.;	Царев О., Костелло Дж.	Роковые	иллюзии.	Из	архи-
вов	 КГБ:	 дело	 Орлова,	 сталинского	 мастера	 шпионажа.	 М.,	 Международные	
отношения,	1995.	—	576	с.
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капітан	 державної	 безпеки	 Вальтер	 Кривицький34	 та	 Ігнатій	 По-
рецький	(І.	Рейс)35.	

Серед	 євреїв	 в	 ҐПУ/НКВД	 було	 чимало	 безпартійних	 або	 тих,	
хто	колись	був	в	інших	партіях,	і	навіть	просто	авантюристів.	Поза	
сумнівом,	 з-поміж	 інших	 стимулів	 їхнього	 прагнення	 працювати		
в	 ҐПУ/НКВД	 важливу	 роль	 відігравали	 матеріальні.	 Наприклад,	
до	появи	Миколи	Єжова	на	посаді	наркома	внутрішніх	справ	гла-
ва	 республіканського	 НКВД	 отримував	 1	 200	 рублів.	 Це	 була	 до-
сить	 велика	 сума,	 якщо	 врахуємо	 хоча	 б	 такий	 фактор:	 середня	
заробітна	 плата	 за	 березень	 1935	 року	 по	 всіх	 наркоматах	 і	 орга-
нізаціях	становила	172	рублі,	за	березень	1936	року	—	201	рубль36.		
У	 кам’яновугільній	 промисловості	 у	 червні	 1936	 року	 заробітна	
плата	 інженерів	 була	 1	 097	 рублів,	 техніків	 —	 795	 рублів;	 робіт-
ників	—	258	рублів37.	Єжов	підвищів	зарплатню	республіканським	
наркомам	до	3	500	рублів,	відповідно	зріс	заробіток	співробітників	
НКВД	різних	рангів38.	Крім	цього,	вони	мали	інші	пільги,	якими	ак-
тивно	користувалися.	

чи Була сПеціальна  
антиєврейська чистка в нквд?

Чистка	НКВД	УССР	в	добу	«великого	терору»	мала	кілька	ета-
пів.	Чистити	апарат	почав	ще	В.	Балицький.	Тоді	за	ґратами	опини-
лося	кілька	співробітників	з	«сумнівним	минулим»,	серед	яких	було	
чимало	євреїв	—	інспектор	при	начальнику	УНКВД	Чернігівської	
області	М.	Гриньов,	його	рідний	брат	—	начальник	відділу	шосей-
них	 доріг	 УНКВД	 Харківської	 області	 А.	 Кардаш,	 начальник	 від-
ділу	місць	ув’язнення	УНКВД	Дніпропетровської	області	М.	Родал.	

Після	 свого	 призначення	 на	 посаду	 наркома,	 Ізраїль	 Леплев-
ський	 позбавлявся	 тих,	 хто	 йому	 видавався	 прихильником	 його	
попередника	 Всеволода	 Балицького.	 Серед	 знищених	 ним	 знач-
них	 українських	 чекістів	 переважну	 більшість	 складали	 євреї:	

34	 Див.:	 Кривицький В. Г.	 Я	 был	 агентом	 Сталина:	 записка	 советского	
разведчика.	М.:	Современник,	1996.	—	415	с.

35	 Див.:	Порецки Э.	Тайный	агент	Дзержинского.	М.:	Современник,	1996.	
36	 Див.:	 Праця	 в	 УССР.	 Статистичний	 довідник.	 К.:	 Народне	 господарство	

та	облік,	1937,	с.	28–29.
37	 Там	само,	с.	140.
38	 Див.:	 Хлевнюк О. В.	 1937-й:	 Сталин,	 НКВД	 и	 советское	 общество.	 М.:	

Республика,	1992,	с.	165.
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начальник	УНКВД	Одеської	області	О.	Розанов,	начальник	УНКВД	
Чернігівської	 області	 П.	 Соколов-Шостак,	 начальник	 6-го	 (тран-
спортного)	 відділу	 УҐБ	 НКВД	 УССР	 Я.	 Письменний,	 начальник	
5-го	 (особливого)	 відділу	 УҐБ	 НКВД	 УССР	 І.	 Купчик,	 начальник	
УНКВД	 Вінницької	 області	 Г.	 Клювгант-Гришин,	 особливоупов-
новажений	 НКВД	 УССР	 Н.	 Рубінштейн,	 начальник	 політвідділу	
Управління	прикордонних	і	внутрішніх	військ	НКВД	УССР	Л.	Со-
роцький,	начальник	Запорізького	міськвідділу	НКВД	М.	Джавахов,	
начальник	відділу	пожежної	охорони	НКВД	УССР	Ю.	Елькін,	за-
ступник	 начальника	 адміністративно-господарського	 управління	
НКВД	УССР	О.	Берман,	начальник	2-го	(оперативного)	відділу	УҐБ	
УНКВД	Харківської	області	С.	Ольшанський,	помічник	начальни-
ка	 4-го	 (секретно-політичного)	 відділу	 УҐБ	 НКВД	 УССР	 С.	 Брук	
та	інші.	До	речі,	безпосередньо	керував	слідством	у	справах	зааре-
штованих	 чекістів	 особливоуповноважений	 НКВД	 УССР	 В.	 Блю-
ман	—	єврей	за	походженням.	І	тоді	ця	чистка	серед	співробітників	
не	вважалася	«антисемітською».

З	 кінця	 січня	 1938	 року	 новий	 шеф	 НКВД	 Олександр	 Успен-
ський	 «чистив»	 свою	 службу	 вже	 і	 від	 кадрів	 Балицького	 і	 від	
«леп	левців».	 Лише	 за	 період	 з	 15	 лютого	 по	 5	 квітня	 1938	 року	 із	
органів	 УҐБ	 НКВД	 УССР	 було	 звільнено	 558	 осіб,	 154	 з	 яких	 за-
ареш	тували39.	Всього	у	1938	році	було	заарештовано	994	співробіт-
ники	НКВД	УССР40.

Аналізуючи	 звинувачення,	 які	 висувалися	 заарештованим	
керівникам	 НКВД	 УССР,	 побачимо,	 що,	 крім	 антирадянської	 ді-
яльності	 та	 троцькізму,	 приводом	 для	 арешту	 ставало	 їхнє	 «тем-
не	минуле».	У	червні	1938	року	Олександр	Успенський	розповідав	
делеґатам	XIV	з’їзду	КП(б)У	про	те,	що	«апарат	НКВД	на	Україні	
засмічувався	 упродовж	 ряду	 років	 троцькістсько-бухарінським,	
буржуазно-націоналістичним	 і	 просто	 шахрайським	 елементом.	
Ворогам	 народу	 Балицькому	 та	 Леплевському	 вигідно	 було	 мати	
такий	 склад	 в	 апараті,	 тому	 що	 в	 такому	 складі	 легше	 було	 вер-
бувати	 в	 своє	 підпілля.	 Викликає	 Балицький	 до	 себе	 працівника		
і	 каже,	 ти	 ж	 в	 минулому	 сіоніст,	 у	 тебе	 ж	 батько	 мав	 магазин,	 як	
ти	потрапив	у	КП(б)У,	як	ти	потрапив	у	НКВД?	Він	туди-сюди,	а	
потім	каже	—	не	дай	загинути.	Ну	добре,	залишайся,	але	дивись,	

39	 Див.:	Ченцов В. В. Трагические	судьбы.	Политические	репрессии	против	
немецкого	населения	Украины	в	1920–1930-е	годы.	М.:	Готика,	1998,	с.	107.

40	 Шаповал Ю. І. Україна	ХХ	століття.	К.:	Генеза,	2001,	с.	79.
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щоб	слухався.	Ось	вам	вербування.	Все,	що	йому	казав	Балицький,	
він	робив,	 інакше	би	він	його	ліквідував…	Дехто	в	роки	громадян-
ської	війни	потрапив	до	ЧК	тому,	що	люди	не	хотіли	йти	на	фронт.	
Дехто,	як	тільки	скінчився	НЕП,	так	вони	прийшли	в	органи.	Ймо-
вірно,	вони	не	згодні	з	НЕП,	оскільки	ми	знайшли	таких,	які	йшли		
з	органів	НКВД.	Вони	пішли	на	Хрещатик,	Бессарабку	та	торгува-
ли	до	1928	року…	Потім	через	свої	ворожі	зв’язки	знову	пролізли	
до	органів	НКВД	і	засмічували	наш	апарат»41.

Від	заарештованих	чекістів	почали	брати	свідчення	про	корис-
ні	 мотиви	 вступу	 до	 партії.	 Так	 заарештований	 начальник	 3-го	
(контррозвідувального)	 відділу	 УҐБ	 УНКВД	 Одеської	 області	 Да-
нило	 Орлов	 заявить	 слідчому:	 «…проник	 у	 партію	 в	 1919	 році	 не	
за	 ідейними	 переконаннями,	 а	 через	 суто	 шкурницькі	 інтереси.		
Я	вважав,	що	звання	чекіста	дасть	мені	можливість	добре	влашту-
вати	свій	матеріальний	стан	і	жити,	ні	в	чому	не	маючи	потреби»42.	

Подібні	 свідчення	 не	 були	 «know-how»	 Успенського	 —	 їх	 ви-
бивали	 по	 всій	 країні.	 Зокрема,	 заарештований	 начальник	 3-го	
(контррозвідувального)	 відділу	 ГУҐБ	 НКВД	 СССР	 Лев	 Миро-
нов	«зізнався»:	«В	партію	я	вступив	у	1918	році	з	кар’єристських	
і	 шкурницьких	 намірів,	 оскільки	 іншого	 шляху	 вибитися	 в	 люди		
у	перші	роки	революції	я	не	бачив.	Жовтневу	революцію	я	зустрів	
вороже,	оскільки	на	той	час	я	вже	був	достатньо	політично	сфор-
мувався,	 перебуваючи	 перед	 цим	 в	 партії	 “Бунд”.	 Політичні	 по-
дії,	 що	 розгорнулися,	 показали	 мені,	 що	 лише	 примазавшись	 до	
комуністичної	 партії	 я	 зможу	 завоювати	 міцні	 життєві	 позиції,	
пов’язані	з	особистим	добробутом	і	кар’єрою»43.	Не	слід,	звичайно,	
забувати,	 що	 вищезгадані	 слова	 були	 сказані	 під	 фізичним	 і	 мо-
ральним	тиском	слідчих,	але	той	факт	що	і	Л.	Миронов	і	Д.	Орлов	
були	 безпринципними	 кар’єристами,	 які	 фальсифікували	 справи	
та	прирекали	на	смерть	сотні	людей,	сумніву	не	викликає.	

Ще	одним	напрямом	чистки	НКВД	УССР	Успенський	обрав	ви-
криття	там	«націоналістичних	організацій»	 і,	в	першу	чергу,	«сіо-
ністського	підпілля».	Що	рухало	наркомом	у	цьому	випадку?	Поза	
сумнівом,	 імпульс	було	дано	«згори».	На	специфіку	національного	
складу	 чекістів	 України	 звернув	 увагу	 Успенського	 під	 час	 свого	

41	 ЦДАГОУ,	ф.	1,	оп.	1,	спр.	544,	арк.	475.
42	 Кулага И. И., Зуев В. В. Органы	государственной	безопасности	в	Донец-

кой	области:	воспоминания,	факты,	документы.	Донецк,	2002,	с.	29.
43	 Лукин Е. На	 палачах	 крови	 нет.	 Типы	 и	 нравы	 Ленинградского	 НКВД.	

Санкт-Петербург,	Библиополис,	1996,	с.	43.
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відрядження	до	Києва	в	лютому	1938	року	Микола	Єжов.	Останній	
перед	цією	поїздкою	хвилювався	як	він	буде	розмовляти	в	столиці	
України,	якщо	не	володіє	українською	мовою?	Побоювання	шефа	
розвіяв	його	перший	заступник	Михайло	Фриновській,	який	засмі-
явся	та	заявив:	«Та	там	немає	жодного	українця,	адже	там	суціль-
ні	євреї»44.	

Григорій	 Кобизєв,	 який	 приїхав	 до	 Києва	 у	 складі	 московської	
бригади	 та	 очолив	 відділ	 кадрів	 НКВД	 УССР,	 пізніше	 свідчив:	
«17	 лютого	 я	 подав	 Єжову	 матеріали,	 що	 характеризували	 ка-
дри:	 персональний	 список	 всіх	 співробітників	 оперативних	 відді-
лів,	 на	 яких	 були	 матеріали,	 що	 компрометують	 (осіб	 600–800)…	
Коли	 я	 увійшов	 з	 доповіддю	 про	 кадри	 до	 кабінету	 Успенського,	
де	були	Єжов	і	Успенський,	то	Єжов,	не	переглянувши	матеріали,	
сказав:	«Подивився	я	на	кадри,	тут	не	український	НКВД,	а	Біро-
біджан”»45.	

Про	те,	що	союзний	нарком	був	здивований	національною	спе-
цифікою	українського	наркомату,	свідчив	пізніше	і	Михайло	Фри-
новський,	 який	 на	 допиті	 навів	 такі	 слова	 Миколи	 Єжова	 після	
його	повернення	з	Києва:	«Коли	я	їхав	на	Україну,	мені	казали,	що	
там	працює	багато	євреїв.	Так	от,	мене	обдурили	—	там	працюють	
лише	євреї»46.

На	нашу	думку,	Єжов	не	був	антисемітом	—	єврейкою	була	його	
дружина	 Євгенія,	 євреями	 були	 і	 люди	 з	 його	 найближчого	 ото-
чення	 в	 апараті	 ЦК	 ВКП(б),	 яких	 він	 перетягнув	 до	 НКВД	 СССР	
(М.	Литвин,	І.	Шапіро,	С.	Жуковський,	В.	Цесарський)	і	на	яких	він	
спирався	у	своїй	роботі.	Втім	його,	напевно,	вразив	величезний	від-
соток	євреїв	в	НКВД	УССР,	а	Успенський	зрозумів	ці	слова	Єжо-
ва	 як	 сигнал	 для	 атаки	 на	 чекістів-євреїв.	 За	 словами	 Кобизєва:	
«Практичні	вказівки	Єжова	та	Успенського	зводилися	до	того,	щоб	
в	 апараті	 НКВД	 УССР	 збільшити	 кількість	 співробітників,	 в	 осо-
бливості	 керівного	 складу	 з	 числа	 українців,	 росіян,	 за	 рахунок	
співробітників	єврейської	національності,	яких	з	УНКВД	потрібно	
звільнити,	тобто	значною	мірою	скоротити	їхній	відсоток»47.	

44	 Див.:	Петров Н., Янсен М.	«Сталинский	питомец»	—	Николай	Ежов.	М.:	
РОССПЭН,	Фонд	первого	президента	России	Б.	Н.	Ельцина,	2008,	с.	364.

45	 Цит.	за:	Золотарьов В. А.	Олександр	Успенський:	особа,	час,	оточення.	
Харків:	Фоліо,	2004,	с.	195–196.

46	 Там	само,	с.	196.
47	 Див.:	 Петров Н., Янсен М. «Сталинский	 питомец»	 —	 Николай	 Ежов,	

с.	364.
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І	 відсоток	 євреїв	 Успенський	 дійсно	 скорочував,	 наказуючи,	
наприклад,	 начальнику	 відділу	 кадрів	 УНКВД	 Одеської	 області	
Івану	Дуброву:	«Не	смійте	брати	на	роботу	до	районних	відділків	
євреїв,	якщо	візьмете,	то	я	вам	покажу»48.	З	керівних	співробітни-
ків	НКВД	УССР,	що	були	на	своїх	посадах	до	приїзду	Успенського,	
тобто	до	27	січня	1938	року,	було	репресовано	100	%	всіх	латишів,	
48,39	%	всіх	євреїв,	33,33	%	всіх	українців,	15,79	%	всіх	росіян49.	

Отже,	 «упередженість»	 Олександра	 Успенського	 щодо	 євреїв	
не	 помітити	 не	 можна.	 Тим	 більше,	 що	 за	 свідченням	 начальника	
УНКВД	 Кам’янець-Подільської	 області	 Івана	 Жабрєва	 україн-
ський	нарком	влітку	1938	року	«видав	директиву	про	відкликання	
всіх	працівників	апарату	за	національністю	євреїв.	Цю	директиву	
він	 мені	 передав	 у	 Москві	 по	 закінченні	 2-ї	 сесії	 Верховної	 Ради	
Союзу	 РСР.	 Коли	 ж	 я	 почав	 заперечувати	 стосовно	 її	 правиль-
ності,	він	послався	нібито	на	отриману	вказівку	наркомвнусправа	
СССР.	Мені	відомо,	що	цю	директиву	він	дав	і	іншим	начальникам	
УНКВД…	 Пізніше	 відклик	 працівників	 єврейської	 національності	
припинився,	 оскільки	 НКВД	 СССР	 стало	 заперечувати	 проти	 та-
ких	дій	Успенського»50.	

Проте	 репресії	 проти	 євреїв	 —	 співробітників	 НКВД	 УССР	 не	
слід	 пояснювати	 виключно	 антисемітизмом	 Олександра	 Успен-
ського.	За	даними,	які	наводять	М.	Петров	і	К.	Скоркін,	на	10	лип-
ня	1934	року	євреї	становили	38,54	%	серед	керівного	складу	НКВД	
СССР,	 а	 на	 1	 липня	 1939	 року	 —	 3,92	 %51.	 Крім	 того	 різноманіт-
ні	 «сіоністські	 організації»	 викривали	 по	 всій	 країні.	 Сигналом	 до	
цього	стала	телеграма	НКВД	за	№	83921	від	1937	р.	на	місця	«не-
гайно	переглянути	всі	обліки	і	розробки	по	сіоністах,	заарештува-
ти	 антирадянський	 сіоністський	 актив».	 І	 вже	 у	 першій	 половині	
1938	 р.	 було	 заарештовано	 1	 279	 «учасників	 сіоністського	 підпіл-
ля»,	 знешкоджені	 «бундівські	 комітети»	 у	 Києві,	 Харкові,	 Одесі,	
Дніпропетровську,	Вінниці	та	Молдавській	АРСР52.

Створенню	«сіоністської	змови	в	НКВД	УССР»	сприяла	не	лише	
національність	заарештованих,	але	 і	 їхнє	минуле.	Тим	більше,	що	
сам	«керівник	змови»	Ізраїль	Леплевський	свого	часу	був	членом	
«Бунду».	 Про	 це	 він	 так	 писав	 у	 автобіографії:	 «Трудове	 життя	

48	 ГДА	СБУ,	Київ,	ф.	16,	оп.	31,	спр.	94,	арк.	129.
49	 Золотарьов В. А.	Олександр	Успенський:	особа,	час,	оточення,	с.	196.
50	 Цит.	за:	Там	само,	с.	196–197.
51	 Див.: Петров Н. В., Скоркин  К. В.	Кто	руководил	НКВД,	с.	495.
52	 Див.:	Шаповал Ю. І.	Україна	ХХ	століття,	с.	45.
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моїх	батьків,	а	також	мій	труд	з	самого	раннього	віку	вже	тоді	все-
лив	 у	 мою	 свідомість,	 що	 справа	 звільнення	 робітників	 —	 справа	
самих	 робітників,	 і	 що	 для	 поліпшення	 свого	 побуту	 і	 для	 досяг-
нення	звільнення	всі	робітники	повинні	об’єднатися	та	загальними	
зусиллями	 боротися	 зі	 своїми	 пригноблювачами.	 Будучи	 цілком	
безграмотним	 у	 політичному	 відношенні,	 але	 керуючись	 таким	
усвідомленням,	у	1909	році	я	вступив	до	єдиної	політичної	органі-
зації,	яка	існувала	в	Бресті	—	Бунду,	у	якій	перебував	до	1914	р.,	
тобто	до	призову	на	дійсну	військову	службу»53.	

На	 допиті	 22	 травня	 1938	 р.	 той	 же	 Леплевський	 заявить:		
«В	партію	я	вступив	у	1917	р.	з	вантажем	шестирічного	перебуван-
ня	в	рядах	Бунду.	 Інакше	кажучи,	родимі	плями	та	сліди	дрібно-
буржуазної	націоналістичної	ідеології	тиснули	на	мене	і	після	мого	
вступу	 до	 рядів	 ВКП(б)»54.	 До	 речі,	 ці	 свідчення	 він	 дав	 слідчим,	
співробітникам	 секретно-політичного	 відділу	 НКВД	 СССР,	 майо-
ру	 державної	 безпеки	 Г.	 Лулову	 та	 капітану	 державної	 безпеки	
Ю.	Візелю	—	євреям	за	національністю.	

Мали	«незаперечне	націоналістичне	минуле»	з	точки	зору	«сце-
наристів	з	Луб’янки»	і	люди	з	найближчого	оточення	Леплевсько-
го.	 Так,	 Еммануїл	 Інсаров	 до	 1920	 року	 був	 другим	 секретарем	
«Поалей	Ціон»	в	Одесі.	За	твердженням	С.	Самойлова,	членом	«По-
алей	 Ціон»	 був	 і	 Д.	 Джирін55,	 хоча	 в	 його	 особовій	 справі	 відомос-
тей	про	це	не	має56.	Рідна	сестра	самого	С.	Самойлова	була	відомою	
сіоністкою.	Крім	того,	справи	керівників	«змови»	(І.	Леплевського,	
Е.	Інсарова,	Д.	Джиріна	та	С.	Самойлова)	розслідувалися	в	Москві,	
а	в	Києві	лише	просто	застосовували	луб’янські	рекомендації.	Заа-
рештований	у	березні	1938	року	заступник	начальника	УНКВД	по	
Чернігівській	області	Аврам	Геплер	пізніше	писав,	що	московські	
чекісти	його	били,	примовляючи:	«Скінчилася	ваша	українська	ла-
вочка,	всіх	єврейчиків	та	українців	розженемо»57.

Отже,	 чи	 був	 Олександр	 Успенський	 запеклим	 юдофобом,	 чи	
просто	сумлінно	проводив	у	життя	«ґенеральну	лінію»,	однознач-
но	сказати	важко.	Відзначимо	лише,	що	з	ним	працювало	чимало	
євреїв,	 як	 серед	 начальників	 (Я.	 Агранов,	 Я.	 Дейч,	 В.	 Каруцький,	

53	 ГДА	СБУ,	Київ,	спр.	1309,	арк.	1.
54	 ГА	ФСБ	РФ,	д.	13557,	т.	1,	л.	15.
55	 Там же, л. 51.
56	 Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов.	ЧК–ГПУ–НКВД	в	Україні:	

особи,	факти,	документи,	с.	460–461.
57	 ГДА	СБУ,	Київ,	спр.	38153,	т.	4,	арк.	91.
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В.	Курський,	М.	Литвин,	Л.	Миронов,	С.	Миронов),	так	і	серед	підле-
глих	(О.	Радзивилівський,	А.	Хатаневер,	М.	Листенгурт).	До	того	ж	
під	час	роботи	в	Україні	на	керівні	посади	ним	були	висунуті	євреї	
С.	 І.	Гольдман,	В.	Писарєв,	Д.	Перцов,	А.	Ратинський,	Л.	Рейх	ман,	
М.	Спектор,	І.	А.	Шапіро.	

Характерно,	 що	 у	 фабрикацію	 «сіоністської	 змови»	 вагомий	
внесок	 зробило	 і	 чимало	 чекістів-євреїв.	 Так,	 наприклад,	 лейте-
нант	державної	безпеки	Вайсбарг	дістав	від	заарештованого	Яко-
ва	 Камінського	 свідчення	 про	 його	 участь	 в	 сіоністській	 організа-
ції	в	НКВД	УССР	на	чолі	з	І.	Леплевським58,	а	«сіоністів»	в	УНКВД	
Харьковської	області	викривав	заступник	начальника	УНКВД	єв-
рей	Давид	Перцов.

Ось	свідчення	колишнього	начальника	відділку	5-го	(особли	вого)	
відділу	 УҐБ	 УНКВД	 Харківської	 області	 Зиновія	 Щеголєвського:	
«О	першій	годині	ночі	14	квітня	(1938	р.	—	Авт.)	мене	привели	до	
кабінету	Перцова.	Хвилин	за	10	зайшов	Перцов.	Перцов,	звертаю-
чись	до	мене,	сказав,	що	я	є	чи	не	керівником	українського	сіоніст-
ського	центру,	а	у	Харкові	—	обласного	сіоністського	центру,	і	що	в	
цьому	мене	викриває	ціла	низка	свідчень,	і	з	цього	питання	я	пови-
нен	дати	свідчення.	Я	відповів	Перцову,	що	я	невинен,	що	він	мене	
знає	по	спільній	роботі	з	1932	р.	як	порядну	людину.	Перцов	тут	же	
ударом	скинув	мене	зі	стільця	на	підлогу	та	почав	мене	бити	нога-
ми,	а	Крюков	взяв	з	підвіконника	дубинку	і	почав	нею	мене	бити»59.

Після	 падіння	 Миколи	 Єжова	 чимало	 українських	 керівників	
обвинувачували	 в	 антисемітизмі.	 Начальник	 УНКВД	 по	 Сталін-
ській	 області	 Павло	 Чистов,	 відкидаючи	 ці	 звинувачення,	 писав	
новому	 наркому	 Лаврентію	 Берії:	 «Це	 обвинувачення	 я	 відкидаю	
з	обуренням.	Воно	достатньо	спростовується	тим,	що	з	16	началь-
ників	 і	 заступників	 начальників	 відділів	 в	 УНКВД	 —	 12	 склада-
ють	євреї	і	лише	4	падає	на	українців	і	росіян»60.	Ці	арґументи	пе-
реконали	 керівництво,	 а	 ось	 в	 обвинувальному	 висновку	 у	 справі	
колишнього	 начальника	 УНКВД	 Г.	 Кобизєва	 відзначалося,	 що	 він	
«проводив	підривну	ворожу	роботу,	спрямовану	на	розгін	чесних,	
відданих	Радянській	владі	робітників	НКВД,	проявляючи	при	цьо-
му	антисемітські	тенденції	та	витівки»61.	

58	 Золотарьов В. А. Заручник	системи	Я.	З.	Камінський,	с.	296–297.
59	 ГДА	СБУ,	Київ,	спр.	67398,	т.	8,	арк.	144.
60	 Цит.	 за:	 Золотарев В. А., Степкин В. П.	 ЧК–ГПУ–НКВД	 в	 Донбассе.	

1919–1941.	Донецк:	Алекс,	2010,		с.	472.
61	 Золотарьов В. А. ЧК–ДПУ–НКВД	на	Харківщині:	люди	та	долі,	с.	328.
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висновки

Аналіз	 матеріалу	 дає	 підстави	 стверджувати,	 що	 високий	 від-
соток	 євреїв	 в	 ҐПУ/НКВД	 України	 у	 1920–1930-ті	 роки	 не	 може	
бути	однозначним	доказом	існування	якоїсь	особливої	«змови»	чи	
підтвердженням	 тези	 про	 існування	 «жидокомуни».	 Безумовно,	
слід	говорити	про	індивідуальні	мотиви	приходу	на	служби	євреїв-
чекістів.	 Серед	 цих	 мотивів	 не	 останню	 роль	 відігравали	 неабиякі	
матеріальні	преференції.	

Очевидно	 й	 інше:	 своєю	 службою	 в	 ҐПУ/НКВД	 євреї	 ніби	 на-
кликали	 біду	 на	 себе,	 стимулювали	 хвилю	 юдофобії,	 якою	 згодом	
скористаються	і	яку	значно	підсилять	нацисти.

Слід	 продовжити	 неупереджені	 дослідження	 позначеної	 про-
блеми,	об’єднавши	зусилля	дослідників	різних	країн.	
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Начальники особливого відділу ҐПУ УСРР  
і особливого відділу Українського військового округу

М.	І.	Бистрих	(21.02.1923–30.07.1931),	
І. М. Леплевський (т.в.о)	(1931).

Начальники розвідувального відділу ҐПУ УСРР

М. О. Панов-Бройде (25.10.1925–07.04.1931).

Начальники окружних відділів ҐПУ УСРР у 1929–1930 рр.

Артемівського:	
П.	І.	Тимофеєв	(04.07.1928–05.09.1930).

Бердичівського:	
Ю. С. Шатов	(14.06.1926–29.11.1929),	
С.	С.	Любомирський	(29.11.1929–15.07.1930),	
А. І. Геплер (15.07.1930–05.09.1930).

Білоцерківського:
С.	С.	Любомирський	(23.07.1928–29.11.1929),
А. П. Кайзер (29.11.1929–05.01.1930),	
С. Д. Савін	(15.	01.1930–05.09.1930).

Вінницького:	
М. Б. Корнєв (13.05.1927–30.01.1930),	
М.	Д.	Балябін	(30.01.1930–01.07.1930),
О. Г. Грозний (07.1930–05.09.1930).

Глухівського:	
В.	І.	Калина	(21.03.1928–05.09.1930).

Дніпропетровського:	
Х.	А.	Леонюк	(21.07.1928–05.09.1930).
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Житомирського:	
О. Г. Грозний (01.08.1925–12.09.1929),	
С. М. Цикліс (12.09.1929–05.09.1930).

Запорізького:	
М. К. Александровський (01.07.1925–05.09.1930).

Зінов’ївського:	
М.	М.	Іодко	(02.07.1928–05.09.1930).

Ізюмського:	
Т.	Й.	Гладков	(02.10.1927–20.02.1929),	
П.	Ф.	Коломієць	(19.03.1929–05.09.1930).

Кам’янець-Подільского:	
П.	В.	Семенов	(15.05.1927–25.09.1929),	
О. Г. Грозний (25.09.1929–07.1930).

Київського:	
В.	Т.	Іванов	(25.07.1928–05.09.1930).

Конотопського:	
І.	П.	Альошин	(23.04.1928–06.1930),	
П. М. Рахліс	(01.07.1930–05.09.1930).	

Коростеньського:	
П.	М.	Селиванов	(05.05.1928–26.01.1930),	
Я. З. Камінський (26.01.1930–05.09.1930).

Кременьчуцького:	
В.	Я.	Лея	(29.11.1926–05.1930),	
М. Б. Корнєв (05.1930–05.09.1930).

Криворізького:	
Д.	Я.	Патрушев	(13.11.1928–01.12.1929),	
М.	М.	Тимофєєв	(01.12.1929–05.09.1930).

Куп’янського:		
М.	І.	Шелудченко	(09.05.1928–18.01.1930),	
Д.	М.	Медведєв	(18.01.1930–05.09.1930).

Лубенського:	
І.	Г.	Ленський	(24.08.1927–22.01.1930),	
П.	М.	Пархоменко	(22.01.1930–04.1930),	
Л.	М.	Ходос	(09.04.1930–05.09.1930).

Луганського:	
І. Д. Белкін	(25.08.1926–05.09.1930).

Маріупольського:	
Ю. М. Перцов	(03.03.1927–28.02.1929),	
В.	І.	Окруй	(28.02.1929–05.09.1930).

Мелітопольського:	
В.	І.	Окруй	(12.07.1928–26.02.1929),	
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В.	А.	Двинянінов	(26.02.1929–08.12.1929),
І.	Б.	Шумський	(01.01.1930–05.09.1930).

Миколаївського:
О. Б. Розанов (29.07.1928–05.09.1930).

Могилів-Подільського:	
М. С. Ямницький	(27.11.1927–05.11.1929),	
Р.	А.	Чирський	(11.1929-	05.09.1930).

Ніжинського:	
С. І. Самовський (11.06.1928–05.09.1930).

Одеського:	
І. М. Леплевський (27.10.1925–01.07.1929),	
О.	О.	Ємельянов	(01.07.1929–03.09.1930).

Первомайського:	
П. М. Рахліс	(10.12.1928–01.07.1930).

Полтавського:	
Ю.	Г.	Бржезовський (27.10.1928–05.09.1930).

Прилуцького:	
Ф.	А.	Миронов	(04.07.1928–20.06.1930).
Проскурівського:
Я. З. Камінський	(07.09.1926–22.01.1930),	
І.	Г.	Ленський	(22.01.1930–05.09.1930).

Сталінського:
Я.	К.	Краукліс	(11.06.1928–05.09.1930).

Сумського:	
В.	А.	Двинянінов	(22.08.1927–26.02.1929),
О.	Г.	Мірошниченко	(28.02.1929–05.1929),	
Я. І. Райхштейн (05.1929–05.09.1930).

Тульчинського:
А.	А.	Петерс	(03.12.1928–07.1930).

Уманського:	
Р. Л. Юхвиц	(06.06.1928–07.12.1929),	
Ю. С. Шатов (07.12.1929–05.09.1930).

Харківського:	
Й. М. Блат (25.07.1928–05.09.1930).

Херсонського:	
В.	Я.	Левоцький	(20.07.1928–05.09.1930).

Чернігівського:	
Ф. Г. Клейнберг	(25.04.1928–06.1929),	
С.	І.	Казаков	(06.1929–01.07.1930),	
М.	Д.	Балябін	(01.07.1930–05.09.1930),

Шевченківського	(Черкаського):	
Я.	М.	Силін	(	02.03.1928–20.02.1929),	
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Т.	Й.	Гладков	(20.02.1929–07.1930),	
В.	В.	Толстов	(07.1930–05.09.1930).

Шепетівського:	
М.	Т.	Приходько	(04.07.1928–05.09.1930).

Начальники оперативних секторів ҐПУ УСРР

Вінницького:	
О. Г. Грозний (05.09.1930–01.1932).

Дніпропетровського:	
Х.	А.	Леонюк	(05.09.1930–18.09.1931),	
Я.	К.	Краукліс	(12.1931–27.02.1932).

Донецького:	
Й. М. Блат (05.09.1930–10.1931),	
М.	М.	Тимофєєв	(10.1931–01.07.1932).

Житомирського:	
П.	В.	Семенов	(05.09.1931–1932).

Київського:	
В.	Т.	Іванов	(05.09.1930–12.1931).

Одеського:	
Ю. М. Перцов (05.09.1930–27.02.1932).

Полтавського:	
О. Б. Розанов (05.09.1930–01.1932).

Сумського:		
В.	Я.	Левоцький	(05.09.1930–02.1932).

Харківського:	
Я.	К.	Краукліс	(05.09.1930–12.1931).

додаток 2
Голови ҐПУ УСРР

С.	Ф.	Реденс	(31.07.1931–20.02.1933),	
В.	А.	Балицький	(20.02.1933–10.07.1934).

Заступники голови ҐПУ УСРР

К.	М.	Карлсон	(24.05.1924–25.05.1934),	
Х.	А.	Леонюк	(18.09.1931–22.03.1933),	
І. М. Леплевський (20.02.1933–05.01.1933).

Начальники економічного управління ҐПУ УСРР

С. С. Мазо (29.09.1930–10.07.1934).

Начальники оперативного відділу ҐПУ УСРР

С. А. Громов-Шмеркін (07.07.1931–1932),	
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Й. Я. Казбек-Каплан (22.08.1932–27.03.1933),	
П. Г. Соколов-Шостак (03.1933–10.07.1934).

Начальники секретно-політичного відділу ҐПУ УСРР

Ю.	Х.	Кривець	(20.09.1931–21.02.1933),	
М. К. Александровський (21.02.1933–15.12.1933),	
Б. В. Козельський (15.12.1933–10.07.1934).

Начальники особливого відділу ҐПУ УСРР  
і Українського військового округу

М.	І.	Добродицький	(25.10.1931–06.1932),	
Х.	А.	Леонюк	(07.06.1932–21.03.1933),
Л.	О.	Іванов	(21.03.1933–19.11.1933),	
В. П. Карелін (19.11.1933–15.12.1933),	
М. К. Александровський (15.12.1933–10.07.1934).

Начальники іноземного відділу ҐПУ УСРР
Д. С. Леопольд-Ройтман	(15.08.1931–29.10.1932),	
В. М. Пескер-Пискарьов (03.11.1932–25.08.1933),	
С.	І. Самойлов-Бесидський	(1933–1933),	
В. П. Карелін (1933–10.07.1934).

Начальники Транспортного відділу ҐПУ УСРР

Ф.	С.	Друскіс	(11.1931–17.08.1933),	
С. М. Цикліс (17.08.1933–10.07.1934).

Начальники Обліково-статистичного відділу ҐПУ УСРР
М. М. Букшпан	(1931–10.07.1934).

Вінницька область:
Начальники	Вінницького	облвідділу	ҐПУ:	

В.	Я.	Левоцький	(27.02.1932–19.11.1932),	
Д. М. Соколинський	(19.11.1932–10.07.1934).

Заступники	начальника	Вінницького	облвідділу	ҐПУ:	
П. М. Рахліс (20.02.1932–21.11.1932),	
Я. А. Пан (1932–10.07.1934),	
М.	О.	Ізвеков	(1932–1933).

Начальники	Економічного	відділу	Вінницького	облвідділу	ҐПУ:	
Д. В. Орлов (25.02.1932–23.11.1932),	
Л. Й. Рейхман (1932–1933),	
Н. Д. Едвабнік	(1933–10.07.1934).	

Начальники	секретно-політичного	відділу	ҐПУ		
Вінницького	облвідділу	ҐПУ:	

Г. М. Осинін-Вінницький (1932–1933),	
І. Я. Бабич	(1933–10.07.1934).
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Начальники	Особливого	відділу	Вінницького	облвідділу	ҐПУ:	
О.	М.	Борисов	(07.1932–10.1932),
Д. С. Леопольд-Ройтман	(29.10.1932–23.03.1934).

Дніпропетровська область:
Начальники	Дніпропетровського	облвідділу	ҐПУ:	

Я.	К.	Краукліс	(27.07.1932–17.08.1933),	
П. Г. Рудь (17.08.1933–09.1933),	
С. Н. Миронов	(28.09.1933–10.07.1934).

Заступники	начальника	Дніпропетровського	облвідділу	ҐПУ:	
Г. А. Клювгант-Гришин	(01.11.1932–21.02.1933),	
Ю.	Х.	Кривець	(21.02.1933–11.03.1934),	
А. В. Сапір (02.1933–10.07.1934).

Начальники	економічного	відділу	Дніпропетровського		
облвідділу	ҐПУ:	

Л. С. Арров (25.02.1932–17.06.1932),	
І. А. Шапіро (06.1932–08.1932),	
О. М. Берман (03.08.1932–25.01.1934).

Начальники	секретно-політичного	відділу		
Дніпропетровського	облвідділу	ҐПУ:	

М. І. Говлич (27.02.1932–10.07.1933).
Начальники	особливого	відділу		
Дніпропетровського	облвідділу	ҐПУ:	

Г. А. Клювгант-Гришин (27.02.1932–25.11.1932),	
С.	С.	Шемена	(25.11.1932–06.03.1933),	
А. В. Сапір (02.1933–10.07.1934).

Донецька область:
Начальники	Донецького	облвідділу	ҐПУ:	

М.	М.	Тимофєєв	(01.07.1932–07.10.1932),	
М. Б. Гроссман (07.10.1932–03.03.1933),	
В.	Т.	Іванов	(03.03.1933–10.07.1934).

Заступники	начальника	Донецького	облвідділу	ҐПУ:	
П. Г. Соколов-Шостак (07.1932–03.1933),	
І.	М.	Бабіков	(10.1932–08.1933),	
М. Б. Корнєв (03.1933–10.07.1934).

Начальники	економічного	відділу	Донецького	облвідділу	ҐПУ:	
О. І. Риклін (1932–1933),	
Г. М. Нікельберг (1933–03.1934).

Начальники	секретно-політичного	відділу		
Донецького	облвідділу	ҐПУ:	

С. І. Заславський (07.1932–31.01.1934).
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Начальники	особливого	відділу	Донецького	облвідділу	ҐПУ:	
Є. Е. Канєвський (07.1932–1933),	
З. М. Ушаков-Ушомирський (05.11.1933–23.03.1934).

Київська область:
Начальник	Київського	облвідділу	ҐПУ:	

О. Б. Розанов (27.02.1932–10.07.1934).
Заступники	начальника	Київського	облвідділу	ҐПУ:	

Я. З. Камінський (27.02.1932–27.02.1933),	
З. М. Галицький (1933–10.01.1934).

Начальники	економічного	відділу:	
В.	В.	Кірст	(?–10.01.1934).

Начальники	секретно-політичного	відділу	ҐПУ		
Київської	області	ҐПУ:	

М. Г. Чердак (27.02.1932–1932),	
Д.М.	Медведєв	(06.1932–02.1933),	
М. Г. Чердак (1933–02.1934).

Начальники	особливого	відділу	Київського	облвідділу	ҐПУ:	
Ю.	Г.	Бржезовський	(25.02.1932–01.11.1932),	
О.	М.	Борисов	(10.1932–10.07.1934).

Одеська область:
Начальники	Одеського	облвідділу	ҐПУ:	

Ю. М. Перцов (27.02.1932–01.1933), 
Х.	А.	Леонюк	(22.03.1933–10.07.1934).

Заступники	начальника	Одеського	облвідділу	ҐПУ:	
З. М. Галицький (1932–1933),	
Я. З. Камінський (27.02.1933–10.07.1934),	
Г. А. Клювгант-Гришин (	27.02.1933–10.07.1934).	

Начальники	економічного	відділу	Одеського	облвідділу	ҐПУ:	
Л. Й. Рейхман (27.02.1932–1933),	
Д. В. Орлов (07.03.1933–10.07.1934).

Начальники	секретно-політичного-відділу	Одеського	облвідділу	ҐПУ:	
В. М. Блюман (27.02.1932–16.04.1933),	
О.	М.	Шерстов	(04.1933–05.1933),	
Г. Б. Загорський (05.1933–10.07.1934).

Начальники	особливого	відділу	Одеського	облвідділу	ҐПУ:	
А. В. Сапір (27.02.1932–02.1933),	
Г. А. Клювгант-Гришин (21.02.1933–10.07.1934).

Харківська область:
Начальники	Харківського	облвідділу	ҐПУ:	

П.	С.	Мулявко	(27.02.1932–03.11.1932),	
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М.	М.	Тимофєєв	(03.11.1933–03.1933),	
З. Б. Кацнельсон (03.03.1933–10.01.1934).

Заступники	начальника	Харківського	облвідділу	ҐПУ:	
В.	А.	Двинянінов	(27.02.1932–09.1932),	
П. М. Рахліс (21.12.1932–01.07.1933),	
С. І. Самовський (02.12.1932–1934),	
О. Й. Бронєвий (27.05.1933–17.08.1933),	
І. Ю. Купчик (17.08.1933–10.04.1934).

Начальники	економічного	відділу	Харківського	облвідділу	ҐПУ:	
Ф. М. Чечерський	(27.02.1932–22.02.1933),	
О.	С.	Глуховцев	(1933–23.07.1933),	
М. Я. Кларов-Соловейчик (27.07.1933–25.01.1934).

Начальники	секретно-політичного	відділу		
Харківського	облвідділу	ҐПУ:	

І. Я. Бабич (1932–1933),	
Г. М. Осинін-Вінницький (1933–	10.07.1934).

Начальники	особливого	відділу	Харківського	облвідділу	ҐПУ:	:	
С. І. Самовський (27.02.1932–02.12.1932),	
А. П. Кайзер (1932–1933),	
О. Г. Євгеньєв (04.03.1933–04.07.1934),	
Ю.	Г.	Бржезовський	(02.08.1933–20.08.1933),	
Є. Е. Канєвський (1933–10.07.1934).

Чернігівська область
Начальники	Чернігівського	облвідділу	ҐПУ:	

В.	А.	Двинянінов	(09.1932–17.08.1933),	
Я.	К.	Краукліс	(17.08.1933–10.01.1934).

Заступники	начальника	Чернігівського	облвідділу	ҐПУ:	
Ю.	Г.	Бржезовський	(01.11.1932–17.07.1933),	
З. Б. Загорський (27.11.1932–05.1933),	
С. І. Самовський (1933–10.07.1934).

Начальники	економічного	відділу	Чернігівського	облвідділу	ҐПУ:	
Т.	П.	Дорожко	(1932–1933),	
А. Г. Масловський (1933–27.01.1934).

Начальники	секретно-політичного-відділу		
Чернігівського	облвідділу	ҐПУ:	

М.	І.	Шелудченко	(1932–1933),	
О.	Г.	Мірошниченко	(1933–10.07.1934).

Начальники	особливого	відділу	Чернігівського	облвідділу	ҐПУ:	
Й. А. Вепринський	(09.03.1933–10.07.1934).
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додаток 3
Наркоми внутрішніх справ УССР

В.	А.	Балицький	(10	липня	1934	р.	—	17	травня	1937	р.),
В.	Т.	Іванов	(17	травня	—	15	червня	1937	р.),
І. М. Леплевський	(15	червня	1937	р.	—	27	січня	1938	р.),
О.	І.	Успенський	(27	січня	—	14	листопада	1938	р.),
В.	В.	Осокін	(листопад	—	14	грудня	1938	р.).

Заступники наркома внутрішніх справ УССР

З. Б. Кацнельсон,	К.	М.	Карлсон,	В.	Т.	Іванов,	М.	С.	Бачинський,		
М.	А.	Степанов,	О. І. Радзивіловський,	А. М. Хатаневер,		
Д.	Д.	Гречухін,	І. А. Шапіро,	О.	О.	Яралянц,	М.	Д.	Яхонтов.

Начальники 1-го відділу (охорони) УҐБ /  
1-го Управління НКВД УССР

М. Ю. Аміров-Пієвський,	О.	Г.	Мірошниченко,	О.	Р.	Долгушев,		
М.	П.	Дальський-Білоус,

Начальники 2-го (оперативного) відділу УҐБ /  
1-го Управління НКВД УССР

П. Г. Шостак-Соколов,	М. Г. Джавахов,	С.	Т.	Карін-Даниленко,		
І.	Д.	Морозов,	Д. І. Джирін,	М.	Д.	Яхонтов.

Начальники 3-го (контррозвідувального) відділу УҐБ /  
1-го Управління НКВД УССР

М. К. Александровський,	Д. М. Соколинський,	М. Г. Чердак,		
В.	А.	Стирне,	С. І. Самойлов,	С. М. Деноткін,	Л. Й. Рейхман,		
В. Л. Писарєв,	М. Б. Спектор,	А. М. Ратинський,	О.	Н.	Троїцький,		
O.	М.	Запутряєв.

Начальники 4-го (секретно-політичного) відділу УҐБ /  
1-го Управління НКВД УССР

П. М. Рахліс,	О. Й. Абугов,	М. М. Герзон,	Д. А. Перцов,		
А. М. Хатаневер,	С. І. Гольдман,	О.	О.	Яралянц,	Л.	М.	Павличев.

Начальники 5-го (особливого) відділу УҐБ НКВД УССР

М. К. Александровский,	І. Ю. Купчик,	А. М. Ратинський,		
В. М. Блюман,	М. О. Листенгурт,	В. Л. Писарев,	Д.	Д.	Гречухін.

Начальники 6-го транспортного відділу УҐБ НКВД УССР

Я. В. Письменний,	С. І. Заславський.
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Начальники 8-го обліково-реєстраційного відділу УҐБ НКВД УССР

І. А. Умов,	Л. Г. Мунвез,	А.	Г.	Назаренко.

Начальники 11-го (водного) відділу УҐБ НКВД УССР

П.	П.	Кисельов,	А. І. Душник,	О.	І.	Лупан,	М.	Г.	Шевченко.

Начальники 12-го відділу (оперативної техніки) УҐБ НКВД УССР

М. І. Бриль,	П.	П.	Кисельов,	В.	С.	Машлятин.

Начальники 5-го (іноземного) відділу 1-го Управління НКВД УССР

М.	Л.	Тимошенко,	Є.	Ф.	Громовенко.

Начальники 6-го відділу (чекістський нагляд  
за воєнізованими організаціями) 1-го Управління НКВД УССР

В.	Р.	Грабар,	М.	Г.	Шевченко,	О.	Г.	Майський.

Начальники 7–го відділу (чекістський нагляд  
за оборонною промисловістю) 1-го Управління НКВД УССР

О. М. Злобінський,	А.	Г.	Назаренко.

Начальник 8-го відділу (чекістський нагляд  
за промисловістю) 1-го Управління НКВД УССР

С. І. Гольдман.

Начальник 9-го відділу (чекістський нагляд  
за сільським господарством) 1-го Управління НКВД УССР 

В.	П.	Калюжний.

Начальники 1-го спецвідділу НКВД УССР

А.	Г.	Назаренко,	А.	Д.	Славін.

Начальник 2-го спецвідділу НКВД УССР

В.	С.	Машлятин.

Начальники 3-го спецвідділу НКВД УССР

М. І. Бриль,	А.	М.	Рижов.

Начальники Управління місць ув’язнення НКВД УССР

Я.	К.	Краукліс,	А. І. Вольфсон,	Н. Ш. Новаковський,	М.	С.	Здуніс.

УНКВД Вінницької області

Начальники	УНКВД:	
М.	М.	Тимофєєв,	Г. А. Гришин-Клювгант,	І.	Д.	Морозов,		
І.	М.	Корабльов.
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Заступники	начальника	УНКВД:	
В.	І.	Окруй,	І.	Д.	Морозов,	А.	Я.	Пришивцин. 

Помічники	начальника	УНКВД:	
І.	Д.	Морозов,	Г.	Т.	Донець,	М.	С.	Бутенко.

Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
Й. Б. Фішер,	Г. Б. Толчинський,	П.	І.	Токарєв,	О.	М.	Запутряєв.

Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
А. М. Симхович,	О. М. Надєждін,	А.	Я.	Пришивцин,	В.	Ф.	Майструк.

Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
Б. С. Глузберг,	О.	І.	Міцул.

Начальник	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	Г. М. Нікельберг.
Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	Г.	С.	Сокирко

УНКВД по Ворошиловградській області

Начальник	УНКВД:	Г.	І.	Коркунов.
Заступник	начальника	УНКВД:	О.	Д.	Баличев.
Начальники	3-го	відділу	УГБ	УНКВД:	

В.	А.	Калганов,	В.	А.	Врублевський.
Начальник	4-го	відділу	УГБ	УНКВД:	М.	Г.	Соколов.

УНКВД по Дніпропетровській області:

Начальники	УНКВД:	
Д. М. Соколинський, Ю.	Ф.	Кривець,	П.	А.	Коркін.	

Заступники	начальника	УНКВД:	
С. М. Долинський,	М.	О.	Ізвеков,	С. О. Янкович, І.	А.	Дараган.

Помічники	начальника	УНКВД:	
М.	О.	Ізвеков,	Б. С. Борисов-Вільнер. 

Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
Н. Б. Березовський, Я. Д. Уманський.

Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
О.	О.	Волков,	М.	С.	Здуніс,	М.	І.	Михайлов,	Я. С. Сапожников.

Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
Я. Ю. Флейшман,	Я. С. Сапожников.

Начальник	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
М. Я. Кларов-Соловейчик.

Начальники	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
М. Е. Резніков, Л. М. Ворновицький.

УНКВД Донецької області:

Начальники	УНКВД:	
В.	Т.	Іванов,	Д. М. Соколинський,  
П.	В.	Чистов.
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Заступники	начальника	УНКВД:	
Г. Б. Загорський, Д.	Г.	Лифар,	О.	Г.	Шашков. 

Помічники	начальника	УНКВД:	
Д. С. Леопольд, Я. І. Вронський-Шампоньєр.

Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
Д. В. Орлов, М.	Л.	Тимошенко.

Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
М. М. Герзон, С. І. Гольдман, І. М. Александрович.

Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
П.	Є.	Баша,	М.	П.	Макаров.

Начальник	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	В.	І.	Ляшик.
Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	І.	В.	Віхірєв

УНКВД Житомирської області:

Начальники	УНКВД:	Л.	Т.	Якушев,	Г.	М.	Вяткін,	І.	А.	Дараган.
Заступники	начальника	УНКВД:	

Г.	Й.	Гришин,	А.	А.	Лукьянов.
Помічник	начальника	УНКВД:	С.	Ф.	Новосельцев
Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

А. Г. Масловський, М.	Є.	Федоров.
Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

А.	А.	Лукьянов,	М. Є. Лєснов-Ізраїлєв.
Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

В.	Є.	Лебедєв,	Н. А. Ремов-Поберезкін

УНКВД по Кам’янець-Подільській області

Начальники	УНКВД:	
М.	Т.	Приходько,	І.	А.	Жабрєв,	О.	Я.	Єкимов.

Заступники	начальника	УНКВД:	
І. Й. Соколов-Шейніс, Р.	В.	Крутов,	В.	І.	Леонов.

Помічник	начальника	УНКВД:	Й.	Л.	Мордовець.
Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

Г. А. Шухман, О.	А.	Вадіс.
Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

С. А. Гінесін, В.	І.	Леонов, О.	М.	Горець.
Начальник	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	О.	І.	Лупан.
Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	К.	О.	Гусєв.

УНКВД по Київській області

Начальники	УНКВД:	
М. Д. Шаров, І. Я. Бабич. М.	М.	Федоров,	І. А. Шапіро,  
Р.	О.	Долгушев.
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Заступники	начальника	УНКВД:	
Г. А. Гришин-Клювгант, Л. Й. Рейхман, Л.	Т.	Якушев,	І. Я. Бабич,  
М. Б. Спектор,	І. А. Шапіро, Л.	М.	Павличев,	О.	Н.	Троїцький.

Помічники	начальника	УНКВД:	В.	А.	Двинянінов,	К.	Й.	Козьминих.
Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

З. Г. Луньов, М. П. Роголь , Г.	М.	Коваленко,	Б. А. Харитоновський, 
С.	К.	Бойко.

Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
І. Я. Бабич, І. Й. Соколов-Шейніс, О.	О.	Волков,	В. І. Канєвський,  
Г.	І.	Коркунов,	П. М. Медведєв.

Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
А. І. Геплер, І. М. Стрижевський.

Начальник	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
І. Я. Казбек-Каплан.

Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	Я.	П.	Поясов.

УНКВД по Миколаївській області

Начальники	УНКВД:	Й. Б. Фішер, П.	В.	Карамишев.
Заступники	начальника	УНКВД:	Л. І. Мейтус, Я.	П.	Поясов
Начальник	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	В. М. Кушнір
Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

Р.	М.	Сараєв,	Ю.	М.	Толкачов,	Я.	Л.	Трушкин.
Начальник	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	Ф.	Т.	Овчинников.

УНКВД по Одеській області

Начальники	УНКВД:	
О. Б. Розанов, Г. А. Гришин-Клювгант, М.	М.	Федоров,		
П.	П.	Кисельов,	С.	І.	Гапонов.

Заступники	начальника	УНКВД:	
М. Г. Чердак, В.	Я.	Левоцький,	І. Я. Бабич, М. Б. Спектор,  
І.	В.	Віхірєв.

Помічники	начальника	УНКВД:	
В.	Я.	Левоцький,	Ю. Г. Сквирський, П.	Ф.	Фролов.	

Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
В. Л. Писарєв, Г. Й. Гришин, О. Г. Шнайдер, Й. Ю. Рибаков.

Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
М. М. Герзон, Ф. С. Федоров-Берков, М. Б. Спектор,  
В.	П.	Калюжний,	С.	І.	Гапонов.

Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
А. М. Ратинський, В. М. Блюман, Б. С. Глузберг, О.	В.	Антипін.	

Начальники	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	В. М. Блюман, Н. Б. Едвабник. 
Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	С. А. Каруцький.
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УНКВД по Полтавській області

Начальники	УНКВД:	А.	А.	Петерс,	О.	В.	Волков,
Заступники	начальника	УНКВД:	В. Л. Писарєв, С.	І.	Поляков.
Помічник	начальника	УНКВД:	О.	О.	Берестнєв.
Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

О. Л. Александров, В.	М.	Платонов.
Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

А.	Д.	Славін,	М.	Х.	Попов,	Й. Й. Чернявський-Ольшанецький. 
Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

С.	І.	Поляков,	А. Я. Куліковський
Начальники	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	А.	Д.	Фірсов,	Х. Л. Томін.

УНКВД по Сталінській області

Начальник	УНКВД:	П.	В.	Чистов
Заступник	начальника	УНКВД:	Д.	Г.	Лифар.
Помічник	начальника	УНКВД:	О.	Г.	Шашков.
Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	С. Д. Вольський, О.	А.	Воронець.
Начальник	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	І. М. Александрович.

УНКВД по Харківській області

Начальники	УНКВД:	
С. С. Мазо, І.	Б.	Шумський,	Л. Й. Рейхман, А. М. Симхович,  
Г.	Г.	Телешев,	Д. А. Перцов, Г.	М.	Кобизєв.

Заступники	начальника	УНКВД:	
Я. З. Камінський,І.	Б.	Шумський,	Г. А. Гришин-Клювгант,  
Д. А. Перцов. 

Помічники	начальника	УНКВД:	Я. А. Пан, В.	О.	Дьомін
Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

Л. С. Арров, Й. Б. Фішер, Д.	І.	Торнуєв,	І. А. Шапіро, П. Й. Барбаров.
Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	

М. І. Говлич, Л.	Т.	Якушев, Л. Н. Ширін, А. М. Симхович, Б. К. Фрей, 
С. А. Гінесін.

Начальники	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
І.	Б.	Шумський,	О. Я. Санін, В. Л. Писарєв, О. Д. Тишковський,  
Г.	О.	Хатьомкін.

Начальники	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	О.	С.	Глуховцев,	Д. С. Леопольд.
Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	О.	К.	Шубін.

УНКВД по Чернігівській області

Начальники	УНКВД:	
Ю.	Ф.	Кривець, П. Г. Шостак-Соколов, С. І. Самовський,  
М. Б. Корнєв, А.	І.	Єгоров.
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Заступники	начальника	УНКВД:	
С. І. Самовський, А. І. Геплер, І.	Т.	Широкий,	Я.	М.	Синицин.

Помічники	начальника	УНКВД:	
Я. І. Вронський-Шампоньєр, Ю. С. Шатов, Я.	М.	Синицин.

Начальники	3-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
Г. Б. Толчинський, Е. А. Шперлінг, Й. М. Александрович.

Начальники	4-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	
А. В. Шепетін, М.	О.	Григоренко,	Л. М. Тейтель, Я.	К.	Баутін.

Начальник	5-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	І.	Т.	Широкий.
Начальник	6-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	Г.	Т.	Донець.
Начальник	11-го	відділу	УҐБ	УНКВД:	Я.	М.	Синицин.



ґенсек «Застою»
Виповнилося 100 років  

від дня народження  
Леоніда Брежнєва

Теперь он для многих только герой анекдотов…
Андрій Брежнєв (онук)

Після недовгої, майже 10-річної хрущовської «відлиги» 
бреж нєвський «стабілізець» видавався вічним. 18 років рядив 
Ілліч, точніше його оточення, яке підняло його на вершину по-
літичного «Олімпу» в жовтні 1964-го, вважаючи «перехідною» 
фігурою. Нічого собі «перехідна»: Брежнєв поступово усунув 
своїх покровителів, евентуальних чи реальних ворогів, оточив 
себе відданими «царедворцями», зосередив у своїх руках владу, 
перетворився з любителя життя в усіх його проявах на життєво-
важливого для панівної тоді ґеронтократії «дорогого Леоніда 
Ілліча». Наприкінці життя він кілька разів звертався до них з про-
ханням відпустити його на пенсію. Вони не погодились: ким би 
вони були б без нього? Брежнєв, бранець номенклатури, помер 
на посту в листопаді 1982-го, був похований на Красній площі, 
біля Кремлівської стіни з усіма належними тоді почестями.

Звідки	 ж	 взявся	 цей	 герой?	 Він	 походив	 з	 російської	 родини,	
що	мешкала	на	Дніпропетровщині.	Народився	1906	року	в	Кам’ян-
ському.	В	анкетах	в	графі	«Національність»	писав	то	«росіянин»,	то	
«українець».	Наприклад,	українцем	він	записав	себе	в	одній	з	ан-
кет	у	1935	році.	Нині,	до	речі,	в	Росії	дехто	схильний	наголошувати	
на	 «українськості»	 Брежнєва.	 Так,	 він	 народився	 в	 Україні.	 Про-
те	 Леонід	 Ілліч	 —	 яскравий	 приклад	 того,	 як	 «наші»	 люди	 (себто	
вихідці	 з	 України)	 служили	 спочатку	 царській,	 а	 потім	 червоній	
імперії.	 Брежнєв	 був	 космополітом	 (ясна	 річ,	 не	 в	 юдофобсько-
сталінському	сенсі	цього	слова),	хоча	він	любив	Україну	за	те,	що	
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тут	чарівні	жінки,	прекрасна	природа,	добра	їжа,	мелодичні	пісні.	
Проте	він	впритул	ніколи	не	бачив	самодостатності	України	в	дер-
жавницькому	та	духовному	вимірі.	

Наприклад,	 на	 засіданні	 політбюро	 ЦК	 КПСС,	 себто	 публічно,	
він	 міг	 собі	 дозволити	 знущатись	 над	 українською	 мовою,	 згаду-
ючи	епоху	«українізації».	Не	один	раз	він	запитував:	«Знаете,	как	
будет	по-украински	звучать	месяц	декабрь?	Цицкень».	А	далі	був	
сміх.	 І	 самого	 Брежнєва,	 і	 того,	 хто	 йому	 хотів	 догодити.	 Це	 тому,	
що	«декабрь»	українською	мовою	буде	«грудень».

життя та кар’єра

Та	 повернімось	 до	 його	 біографії. У	 1927-му	 Брежнєв	 закін-
чив	 Курський	 землевпорядно-меліоративний	 технікум,	 пра-
цював	 зем	ле	впорядником	 у	 Кохановському	 районі	 в	 Білорусії,		
а	 зго	дом	 зай	мався	 земельними	 справами	 на	 Курщині	 та	 на	 Ура-
лі.	 Повернушись	 в	 Україну,	 навчався	 в	 металургійному	 інституті		
в	Дні	про	дзержинську.	Працював	інженером	на	Дніпровському	ме-
талургійному	заводі,	а	в	1936–1937	роках	був	директором	Дніпро-
дзержинського	металургійного	технікуму.	

У	1937-му	почав	політичну	кар’єру,	ставши	у	1939-му	секрета-
рем	 Дніпропетровського	 обкому	 КП(б)У.	 Під	 час	 війни	 був	 політ-
працівником	на	всесоюзно	потім	відомій	Малій	землі	під	Новоросій-
ськом.	По	війні	очолював	Запорізький	і	Дніпропетровський	обкоми	
партії,	 ЦК	 Компартії	 Молдавії.	 В	 1952	 році	 Сталін,	 слухаючи	 ви-
ступ	 Брежнєва	 на	 ХІХ	 партійному	 з’їзді,	 назвав	 його	 «красивым	
молдаванином».	Це	суттєво	посприяло	просуванню	Брежнєва	«на-
гору»,	його	партійній	кар’єрі.	

У	 жовтні	 1952-го	 обраний	 секретарем	 ЦК	 КПСС.	 Після	 смер-
ті	 Сталіна,	 в	 березні	 1953-го	 призначений	 начальником	 Політ	-	
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управління	Військово-Морських	Сил,	заступником	начальника	Го-
ловного	політичного	управління	Совєтської	Армії	і	Військово-Мор-
ського	Флоту.	З	лютого	1954-го	другий,	а	з	серпня	1955-го	—	пер-
ший	секретар	ЦК	Компартії	Казахстану.	Власне,	Хрущов	довірив	
йому	 своє	 «дітище»	 —	 освоєння	 цілинних	 і	 перелогових	 земель,		
а	потім	оцінив	його	роботу:	з	лютого	1956-го	Брежнєв	став	секрета-
рем	ЦК	КПСС.	Його	кар’єра	за	підтримки	Хрущова	стрімко	розви-
валась	і	невдовзі	Брежнєв	став	Головою	Президії	Верховної	Ради	
СССР	і	одночасно	(з	червня	1963-го)	секретарем	ЦК	КПСС.	

При	 цьому	 Брежнєв	 став	 одним	 із	 тих,	 хто	 зрадив	 Хрущова	
(хоча	й	не	будемо	перебільшувати	значення	поняття	«зрада»,	коли	
йдеться	про	велику	політику).	Коли	в	1964	році	на	фатальному	для	
Микити	 Хрущова	 жовтневому	 пленумі	 ЦК	 КПСС	 Брежнєва	 за-
пропонували	обрати	першим	секретарем	ЦК,	маршал	Семен	Тимо-
шенко	(за	спогадами	сучасника)	вимовив:	«Кого?	Леню	первым	се-
кретарем?	Ну	и	дела…».

Так,	 саме	 на	 «Леню»	 зробили	 ставку	 ті,	 хто	 був	 осердям	 анти-
хрущовського	заколоту:	 і	сталініст	Михайло	Суслов,	 і	аґресивний	
екс-голова	КҐБ	(а	на	той	час	секретар	ЦК	КПСС)	Олександр	Ше-
лєпін,	і	гнучкий	Микола	Підгорний,	і	навіть	обережний	Петро	Ше-
лест	etc.	Чому?	Тому	що	Брежнєв	своєю	безбарвністю,	відсутністю	
очевидної	 харизми	 влаштовував	 всіх	 —	 і	 тих,	 хто	 плекав	 згодом	
зайняти	його	місце,	і	тих,	хто,	втомлений	ексцентричністю	не	лише	
реформ,	а	й	поведінки	Хрущова,	щиро	вважав,	що	потрібний	про-
гнозований	 і	 керований	 лідер.	 Такий	 лідер	 матиме	 кредит	 довіри	
від	соратників,	а	значить	забезпечить	стабільність.	

Та	 більша	 частина	 тих,	 хто	 привів	 Брежнєва	 до	 влади,	 поми-
лились.	 Він	 був	 не	 зовсім	 тим	 «Леней»,	 якого,	 скажімо,	 уявляв		
собі	маршал	Тимошенко.	Наведу	на	підтвердження	один	маловідо-

мий,	 але	 важливий	 для	
розу	міння	 «справжньо-
го»	 Брежнєва	 приклад,	
по	в’я	заний	 із	 згаданим	
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Хрущовим.	 Його	 доля	 вперше	 вирішувалась	
на	 пленумі	 ЦК	 КПСС	 у	 червні	 1957	 року,	
коли	проти	Хрущова	відверто	пішли	такі	ста-
лінські	 динозаври	 як	 Молотов	 і	 Каганович.	
Вони	 вважали,	 що	 критика	 «вождя	 народів»	
зай	шла	 надто	 далеко.	 Брежнєв	 тоді	 підняв-
ся	 та	 сказав	 слова	 на	 захист	 Хрущова.	 Його	
брутально	 перервав	 Каганович.	 «Леня»	 не	 на	 жарт	 перелякався,	
замовк,	 сів,	 був	 у	 розпачі,	 на	 пленумі	 більше	 не	 з’являвся.	 Пере-
міг	тоді	Хрущов,	а	невдовзі	йому	передали	записку	від	Брежнєва,	
який	шкодував,	що	не	зміг	бути	на	пленумі	до	кінця,	вітав	Хрущо-
ва	з	перемогою.	Ця	записка	відновила	довіру	і	приспала	Хрущова:	
невдовзі	Брежнєв	став	членом	президії	(так	тоді	іменували	політ-
бюро)	ЦК	КПСС

А	в	1964	році,	відбувши	жовтневий	політичний	спектакль	у	ви-
гляді	антихрущовського	партійного	пленуму	і	вийшовши	на	аванс-
цену,	 Брежнєв	 розпочав	 роль	 першої	 особи	 не	 з	 інтересу	 до	 еко-
номіки	 (цим	 доручили	 займатись	 Олексію	 Косигіну),	 а	 з	 протидії	
хрущовській	 десталінізації. Вже	 в	 1966	 році	 на	 ХХІІІ	 партійному	
з’їзді	 планувалось	 публічно	 (хоча	 й	 частково)	 реабілітувати	 Ста-
ліна.	 Всередині	 країни	 почалися	 протести.	 Наприклад,	 14	 лютого	
1966	роки	відомі	діячі	науки	 і	культури	—	Петро	Капиця,	Андрій	
Сахаров,	 Ігор	 Тамм,	 Валентин	 Катаєв,	 Віктор	 Некрасов,	 Володи-
мир	 Тендряков,	 Корній	 Чуковський,	 Олег	 Єфремов,	 Майя	 Пли-
сецька	 та	 багато	 інших	 підписали	 листа	 до	 Брежнєва,	 підкрес-
люючи	 неприпустимість	 реабілітації	 Сталіна.	 У	 листі,	 зокрема,	
зазначалось:	 «…Останнім	 часом	 (у	 деяких	 виступах	 і	 у	 статтях)		
в	нашій	пресі	з’являються	тенденції,	спрямовані,	по	суті	справи,	на	
часткову	 чи	 опосередковану	 реабілітацію	 Сталіна…	 Нам	 до	 цього	
часу	 не	 стало	 відомо	 жодного	 факту,	 жодного	 аргументу,	 що	 до-
зволяють	думати,	що	засудження	культу	особи	було	у	чомусь	не-
правильним.	 Навпаки.	 Справа	 в	 іншому.	 Ми	 вважаємо,	 що	 будь-
яка	 спроба	 обілити	 Сталіна	 містить	 в	 собі	 небезпеку	 серйозних	
розходжень	всередині	совєтського	суспільства».	

До	 цього	 додалася	 тверда	 позиція	 лідерів	 Югославії,	 євроко-
муністів	 Італії	 та	 Франції,	 які	 заявили,	 що	 відкличуть	 свої	 деле-
ґації.	 Усе	 це	 змусило	 змінити	 попередній	 задум.	 Однак	 вже	 тоді		
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Сталін	 дивився	 на	 нас	
з	кіно	екранів,	з’являвся	
на	 сторінках	 науко-
вих	 і	 художніх	 видань,	
а	 в	 червні	 1970-го	 йому	

поставили	бюст	на	могилі	біля	Кремлівської	стіни	у	Москві.	Поруч	
з	 цією	 могилою	 в	 1982	 році	 знайде	 свій	 останній	 прихисток	 і	 сам	
Брежнєв.	Що	ж,	цілком	гідній	сталінський	сусід.

Він	 показав,	 що	 таке	 «брежнєвізм»:	 неосталіністська	 лінія,	 по-
силення	русифікації	народів	СССР,	аґресивна	зовнішня	політика,	
(зокрема,	 придушення	 протестів	 у	 країнах	 «соцтабору»,	 а	 серед	
них	«празької	весни»	1968-го,	авантюристична	війна	в	Афґаніста-
ні,	 розпочата	 в	 1979-му),	 що	 спиралась	 на	 шалену	 і	 руйнівну	 для	
господарства	 країни	 ескалацію	 озброєнь,	 підтримка	 «революцій-
них»	режимів	у	країнах	«третього	світу».	Себто,	як	і	Сталін,	Бреж-
нєв	мав	цілком	імперське	мислення.	

Разом	 з	 тим	 саме	 з	 ім’ям	 Брежнєва	 пов’язана	 «розрядка»,	 по-
тепління	 в	 міжнародних	 відносинах.	 Завдяки	 цьому	 в	 1976	 році	
в	 СССР	 вперше	 з’явились	 у	 продажу	 західні	 газети,	 серед	 яких	
«Financial	 Times»	 і	 «New	 York	 Times»,	 а	 на	 екранах	 з’явились	
дубльовані,	 хоча	 й	 «відредаґовані»	 совєтською	 цензурою	 (тобто	
з	 видаленими	 з	 тих	 або	 інших	 міркувань	 фраґментами)	 імпортні	
кінофільми.	 Безумовно,	 це	 не	 означало	 більшу	 відкритість	 чи	 де-
мократизм	совєтського	суспільства.

«Брежнєвізм»	 інколи	 називають	 безкровним	 сталінізмом.	 Поза	
сумнівом,	за	Брежнєва	репресії	не	були	масштабними	та	й	номен-
клатуру	він	не	тероризував	фабрикацією	різного	роду	справ	і	про-
цесів.	 Одначе	 під	 час	 перебування	 Брежнєва при	 владі	 особливої	
сили	 набуло	 придушення	 інтелектуальної	 свободи	 і	 прав	 людини	
(із	застосуванням	психіатричного	терору,	арештів	і	висилок	диси-
дентів),	посилився	тоталь	ний	контроль	за	суспільством	з	боку	ор-
ганів	 КҐБ,	 а	 також	 моральна	 деградація	 пар	тійно-державної	 но-
менклатури.	
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Деґрадував	 і	 сам	 Брежнєв.	 Перелом	 розпочався	 з	 1975	 року.		
У	 Брежнєва	 почала	 погіршуватися	 мова,	 порідшали	 публічні	 ви-
ступи.	23	лютого	1981	року	у	Москві	відкрився	XXVI	з’їзд	КПСС,	
який	 ухвалив	 рішення	 про	 підготовку	 нової	 партійної	 програми.	
Коли	Брежнєв	читав	доповідь,	йому	стало	погано,	пряму	трансля-
цію	було	перервано.	Ставало	дедалі	зрозумілішім	те,	що	у	нас	буде	
новий	ґенсек.	

осоБисті якості, стиль керівництва

Схоже,	нині	мода	на	Брежнєва.	Нещодавно	в	Москві	зробили	чо-
тирисерійний	ігровий	фільм	«Брежнєв»	з	неперевершеним	Сергієм	
Шакуровим	у	головній	ролі.	До	речі,	це	кіно	мені	особисто	дуже	спо-
добалось.	Тепер	Леонід	Парфьонов	завершив	документальний	сері-
ал	про	Брежнєва.	Ілліч,	безумовно,	герой	і	для	українського	серіа-
лу,	якщо	такий	колись	буде.	Про	Брежнєва	було	складено	чимало	
анекдотів.	В	одному	з	них	на	запитання	«Хто	такий	Брежнєв?»	від-
повідають:	«Керівник	СССР	епохи	Пугачової».	Так,	примадонна,	як	
відомо,	особа	впливова,	але	все-таки	не	настільки,	щоб	порівнювати	
її	з	 Іллічем,	який	своїми	неабиякими	впливами	завдячує	значною	
мірою	своїм	особистим	якостям.	Придивімося	до	них	уважніше.	

Найперша	 теза:	 Брежнєв	 був	 різним	 у	 різні	 часи.	 На	 почат-
ку	його	політичної	кар’єри	ніхто	інший	як	В’ячеслав	Молотов	дав	
йому	 пораду:	 вкрай	 важливо	 встановлювати	 з	 людьми	 особисті,	
довірливі	 стосунки.	 «Я,	 —	 зізнався	 Брежнєв	 у	 розмові	 з	 Річар-
дом	 Ніксоном,	 —	 назавжди	 запам’ятав	 цю	 мудру	 пораду».	 У	 Дні-
пропетровську	та	Запоріжжі	говорили	про	феноменальну	пам’ять	
Брежнєва	на	людей,	про	те,	що	він	запам’ятовував	не	лише	імена	
та	по-батькові	апаратників,	а	й	так	званих	простих	людей,	включ-
но	 з	 прибиральницями.	 Він	 був	 уважний	 і	 доброзичливий,	 що		
й	 створювало	 імідж	 «народного»	 керівника.	 Насправді	 це,	 як	 ви-
явилось,	не	зовсім	так.	

Брежнєв	 змінювався	 паралельно	 з	 просуванням	 по	 партійних	
«щаблях»,	 врешті-решт	 став	 кваліфікованим	 інтриґаном	 (тут	 до-
слідники	мають	спільну	думку).	Водночас	він	був	боягузом,	люди-
ною,	 яка	 в	 відповідальних	 ситуаціях	 втрачала	 душевний	 спокій		
(а	це,	як	не	дивно	і	як	відомо	з	політичної	історії	різних	країн,	ча-
сом	сприяє	кар’єрі).

Брежнєву	 вочевидь	 подобалось	 чути	 про	 себе	 щось	 позитив-
не.	 Все	 почалося	 з	 дрібниць,	 а	 завершилось	 фактично	 спробами	
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створити	 його	 культ	 особи	 з	 ме-
тою	 консолідації	 суспільства	 (3-тя	
спроба	 після	 Сталіна	 та	 Хрущова).	
Необоротність	 цьому	 процесу	 в	
1973	 році	 надав	 партійний	 ідеолог	
Михайло	 Суслов	 своєю	 запискою	
«Про	 необхідність	 зміцнення	 ав-
торитету	 тов.	 Брежнєва	 Л.	 І.»,	 що	
була	розіслана	в	обкоми,	крайкоми,	
ЦК	 компартій	 тодішніх	 республік		
і	містила	сигнал:	працювати	на	ав-
торитет	 ґенсека	 доведеться	 всім.	
І	 ті,	 хто	 клявся	 відданості	 «ленін-
ським	принципам	колективного	ке-
рівництва»	запрацювали!	Ще	й	як.

Саме	з	цією	метою	навмисне	пе-
ребільшувалася	 роль	 Брежнєва	 в	
війні.	Через	те	і	ходило	по	СССР	за-

питання:	«Ти	що	робив	під	час	війни:	відсижувався	в	окопах	Ста-
лінграда,	 чи	 воював	 на	 Малій	 землі?»	 Коли	 в	 СССР	 розповсюди-
лась	мода	на	мемуари	воєначальників,	в	них	з	кінця	1960-х	раптом	
з’явився	новий	«мотив»	—	присутність	Брежнєва.	Шукали	части-
ну,	де	він	служив,	на	його	висловлювання	почали	покликатись,	його	
фотографії	 почали	 вміщувати.	 Зрозуміло,	 характеристики	 реаль-
ного	 Брежнєва,	 що	 їх	 можна	 було	 розшукати	 в	 архівах,	 не	 могли	
друкуватись.	А	вони	були.	

Наприклад,	 лектор	 Головного	 поліуправління	 РСЧА	 (ГоловПУ		
РСЧА)	 полковий	 комісар	 Синянський,	 який	 виїздив	 у	 серпні		
1942-го	 у	 18-ту	 армію	 з	 перевіркою	 виконання	 наказу	 №	 227,	 зо-
крема,	 писав	 заступнику	 начальника	 ГоловПУ	 РСЧА	 Шикіну:	
працівники	 політуправління	 Ємельянов,	 Брежнєв,	 Рибанін,	 Ба-
шилов	«не	здатні	забезпечити	відповідний	перелом	на	краще	у	на-
строях	 і	поведінці	 (на	роботі	 і	в	побуті)	у	працівників	політуправ-
ління	 фронту…	 За	 словами	 полкового	 комісара	 тов	 Крутикова		
і	старшого	батальйонного	комісара	тов.	Москвіна,	й	інші	працівни-
ки	схильні	у	своїй	значній	частині	до	недбалості,	самозаспкоєннос-
ті,	панібратства,	кругової	поруки,	пиятики	тощо».

І	 ця	 критична	 характеристика	 Синянського	 не	 була	 єдиною.	
Ось	 як	 писав,	 наприклад,	 ще	 один	 полковий	 комісар	 ПУ	 РСЧА	
на	 прізвище	 Верхорубов	 про	 начальника	 політвідділу	 18-ї	 армії	

Леонід Брежнєв  
і Микита хрущов. 1962 рік
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бригадного	 комісара	 Брежнєва,	 що	 збереглося	 в	 особовій	 справі	
останнього.	Для	початку,	як	було	заведено,	йдеться	про	відданість	
комісара	ідеям	партії	Леніна–Сталіна,	про	готовність	виконати	свій	
обо	в’язок.	Найцікавіше	написано	далі:	«Чорнової	роботи	цурається.	
Військові	 знання	 т.	 Брежнєва	 —	 доволі	 слабкі.	 Багато	 питань	 ви-
рішує	як	господарник,	а	не	як	політпрацівник.	До	людей	ставиться	
неоднаково	рівно,	схильний	мати	любимчиків».

У	різні	часи	це	були	різні	особи.	Такими	були,	наприклад,	осо-
бистий	 помічних	 Брежнєва	 Георгій	 Цуканов,	 потім	 Костянтин	
Чер	ненко	(партійним	прізвиськом	якого,	до	речі,	було	«Откры	вач-
ка»,	 оскільки	 саме	 він	 на	 догоду	 Іллічу	 відкривав	 першим	 міне-
ральну	 воду).	 Особливу	 симпатію	 мав	 Брежнєв	 до	 свого	 земляка	
Володимира	 Щербицького,	 який	 після	 усунення	 Петра	 Шелеста	
очолив	ЦК	Компартії	України.	Саме	Щербицькому,	коли	захворів	
Олексій	 Косигін,	 Брежнєв	 запропонував	 очолити	 Раду	 Міністрів	
СССР.	

Оточення	Брежнєва	дуже	швидко	зрозуміло	його	любов	до	різ-
ного	 роду	 нагород.	 Чотириразовий	 Герой	 Совєтського	 Союзу,	 Ге-
рой	 Соціалістичної	 Праці,	 маршал	 СССР,	 лауреат	 міжнародної	
Ленінської	 премії	 «За	 зміцнення	 миру	 між	 народами»,	 лауреат	
численних	нагород,	Брежнєв	мав	ще	й	Ленінську	премію	з	літера-
тури	(присвоєна	в	1980-му)	за	перші	дві	частини	спогадів	—	«Мала	
земля»,	«Відродження»	(була	ще	й	«Цілина»	—	і	всі	вони	були	на-
писані,	 зрозуміло,	 групою	 «літературних	 рабів»	 під	 орудою	 тала-
новитого	 Анатолія	 Аграновського).	 Дослідники	 підрахували,	 що		
у	Сталіна	було	в	чотири-п’ять	разів	менше	орденів,	ніж	у	Брежнє-
ва.	Особливо	суттєво	він	поповнював	свою	колекцію	нагород	в	юві-
леї	 чи	 річниці	 з	 дня	 народження.	 А	 оскільки	 вибір	 таких	 нагород	
був	не	таким	вже	великим,	а	ключові	він	вже	мав,	то	оточенню	до-
водилося	фантазувати.	Так,	у	грудні	1976-го	вийшов	указ	про	на-
городження	 Брежнєва	 Почесною	 зброєю	 з	 золотим	 зображенням	
герба	СССР.	

Втім,	 старалися	 не	 лише	 свої.	 Наприклад,	 в	 грудні	 1981	 року		
з	нагоди	майбутнього	75-річчя	Брежнєва	в	Кремлі	відбулося	вру-
чення	йому	найвищих	нагород	тодішніх	соціалістичних	країн.	Ось	
тоді,	 до	 речі,	 Брежнєв	 смачно	 поцілував	 лідера	 Німецької	 Демо-
кратичної	 Республіки	 Еріха	 Хонекера.	 Це	 фото	 обійде	 шпальти	
багатьох	 газет	 світу	 і	 стане	 своєрідним	 символом	 пізнього	 «бреж-
невізму»,	 що	 зливається	 в	 екстазі	 з	 іншими	 «ізмами»,	 панівними		
в	країнах	«соцтабору».
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інтелект

Якось	 один	 не	 найдурнішій	 український	 політтехнолог	 пере-
конував	мене	в	тому,	що	успішний	політик	не	мусить	мати	потуж-
ний	 інтелект	 або	 глибокий	 розум.	 Насамперед	 тому,	 що	 і	 перше,		
і	 друге	 завжди	 породжуватиме	 сумніви	 у	 правильності	 обраного	
шляху,	а	сумніви	ефективному	політику	ні	до	чого,	він	просто	гово-
рить:	«Я	знаю,	куди	йти	і	що	робити».	

Брежнєв	 згаданими	 якостями,	 як	 і	 ерудицією,	 не	 вирізнявся.	
Любив	полювання,	колекціонував	імпортні	легкові	авта	(а	їх	йому	
охоче	 дарували	 західні	 лідери)	 і	 сам	 їздив	 за	 кермом,	 любив	 (до-
поки	 дозволяло	 здоров’я)	 випити.	 В	 1973	 році	 під	 час	 приїзду	
держсекретаря	США	Генрі	Кісінджера	навіть	його	примусив	пити	
горілку.	(Хоча	Кісінджер	у	спогадах	цнотливо	пише,	що	під	час	по-
лювання	в	Завідово	пили	лише	пиво).	

Важливими	 для	 характеристики	 інтелекту	 Брежнєва	 є	 його	
щоденникові	записи	1977	року	(це	важливо,	навіть	якщо	врахува-
ти:	це	пише	вже	нездорова	людина,	«не	той»	Брежнєв).	Не	згадано	
жодної	 книжки,	 жодного	 музичного	 твору,	 жодного	 театрально-
го	 спектакля	 (хоча	 «протокольно»	 Брежнєв	 дещо	 бачив).	 Країну,	
якою	 він	 керує,	 Ілліч	 позначає	 як	 «ССР»,	 часто	 плутає	 імена	 со-
ратників	 (Шеварнадзе	 у	 нього,	 наприклад,	 «Шарванадзе»).	 Одне	
слово,	завершу	цитуванням	літератора	Леоніда	Брежнєва.	

«16	февраля.	Работа	на	дому.
10	апреля.
Был	 дома	 на	 даче	 —	 обедал.	 Борщ	 из	 свежей	 капусты.	 Отдых	

был	на	дворе	дочитывал	материалы.
Смотрел	хоккей	сборная	ССР	Швеция	—	итог	4:2	в	пользу	ССР.
Смотрел	«программу	времени».
Ужин	—	сон.
13	 апреля.	 Утро	 —	 обычные	 —	 мероприятия	 домашние.	 Брали	

кровь	из	вены.
С	11	часов	переговоры	с	Даудом.
Вопрос	о	встрече	один	на	один	отпал.
Отдыхал	—	здорово	—	(обед).
Работал	с	Дорошиной.
14	апреля.	—	четверг.
Сделал	дома	—	помыл	голову	Толя.
Вес	86–700.
Переговоры	с	Подгорным	—	о	вруч.	Мне	комс.	Билета	№	1.
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Леоніда Брежнєва 
нагородили найвищим 

військовим орденом 
«Перемога».  

20 лютого 1978 року

Речь	Тяжельникова.
Мое	выступление.
Галя	 читает	 подвал	 из	 «правды»	 об	

ограничении	 стратегических	 вооруже-
ний.

Кто	авторы	этого	материала.
Обед	и	отдых	2.30–4.10.
3	мая.	Вес	—	85.300.	Беседа	с	Рябенко.	

Разговор	 по	 телефону	 со	 Сторожевым?	
Известный	 вопрос.	 Разговор	 с	 Черненко	
К.	У.	—	?	По	повестке	дня	ПБ.

Портные	 —	 костюм	 серенький	 от-	
дал	 —	 и	 тужурку	 кож.	 прогулочную	
взял.

Позвонил	Ю.	В.	Андропов	—	приехал	
мы	с	ним	беседовали.

Работа	с	Дорошиной.
3	июня.	Принял	Черненко	—	подписал	

протокол,	работал	с	Галей	Дорошиной.	Отдых	—	улетел	в	Завидо-
во	—	5	кабанов».

…Ось таким був реальний, нестолітній Брежнєв. Про століт-
нього згадувати якось легше. І безпечніше. 



сПравжній  
   росіянин

на 90-му році життя помер 
олександр солженіцин

У	 чому	 Солженіцина	 тільки	 не	 звинувачували:	 починаючи		
з	 «антисоветчины»,	 спотворення	 історії	 та	 закінчуючи	 «стукаче-
ством»,	 антисемітизмом	 (а	 колись	 Солженіцина	 в	 СССР	 «клей-
мили»,	 натякали,	 що	 він	 неросійський,	 а	 його	 справжнє	 прізвище	
Солженіцер)	 та	 «затхлим	 шовіністичним	 розумом»	 (тут	 досить	
пригадати	 його	 «проекти»	 облаштування	 Росії,	 в	 тому	 числі	 за	
рахунок	 України	 і	 його	 оцінки	 Голодомору	 як	 «провокаторського		
зойку»).	

Не	 буду	 Олександра	 Ісайовича	 ні	 в	 чому	 звинувачувати.	 Це	
огидно	 й	 низько.	 Спробую	 зрозуміти.	 У	 чому	 його	 (прозвучить	
пишномовно,	 але	 правильно)	 велич?	 У	 виклику	 Системі	 та	 Єдино	
Правильному	Вченню.	Тій	старій	нещадній	більшовицько-комуніс-
тичній	 системі	 й	 так	 званому	 марксистсько-ленінському	 вченню.	
Нині	 просто	 важко	 повірити,	 що	 ОДНА	 людина	 (якийсь	 там	 ви-
кладач	математики)	могла	ТАК	роздратовувати	адептів	системи	і	
вчення,	що	вони	його	в	лютому	1974	року	буквально	за	лічені	годи-
ни	ВИПЕРЛИ	з	країни.	

Нагадую	це	для	декого	з	тих,	хто	сьогодні	удає	із	себе	суперди-
сидентів,	не	вибираючи	слів	на	адресу	Солженіцина,	в	тому	числі	
ображаючись	на	нього	за	його	антиукраїнські	висловлювання.	Со-
лженіцин	нічого	із	себе	не	удавав.	Він	просто	написав	те,	що	знав,	
зібрав,	записав	і…	І	вийшов,	використовуючи	термінологію	одного	
відомого	політика,	наймогутніший	снаряд	у	бік	СССР	та	КПСС	під	
назвою	«Архіпелаг	ГУЛАГ».	

Отримавши	 ще	 в	 1970	 році	 Нобелівську	 премію,	 він	 не	 заспо-
коївся,	 не	 став	 почивати	 на	 лаврах.	 Він	 знав,	 що	 справа	 всього	
життя	не	зроблена:	він	«кував»	книжку	про	ГУЛАГ,	книжку,	яка	
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перевернула	 світогляд	 мільйонів	 людей.	
Булат	 Окуджава	 у	 часи,	 коли	 панував	
брежнєвський	«стабілізець»,	написав:	

«Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого  
    порядка:
Цезарь был на месте,  
   соратники рядом.
Жизнь была прекрасна, судя  
   по докладам».

Солженіцин	докладно,	до	деталей,	по-
казав,	якою	справді	була	 історія	цієї	 ім-
перії,	ким	був	Цезар	та	його	попередники	і	чого	вартували	доповіді	
разом	 із	 соратниками.	 Про	 це,	 як	 мені	 здається,	 треба	 пам’ятати	
насамперед,	 якщо	 ми	 хочемо	 зрозуміти	 й	 оцінити	 Солженіцина.	
Нагадаю,	до	речі,	що	11	грудня	1990	року	Солженіцин	написав	лис-
та	до	Комітету	з	державних	премій	Російської	Федерації,	в	якому	
відмовився	 отримувати	 премію	 за	 книгу	 «Архіпелаг	 ГУЛАГ».	 Він	
писав:	 «Це	 книга	 про	 страждання	 мільйонів,	 і	 я	 не	 можу	 збирати	
на	ній	пошану…».

…1999	 року,	 будучи	 ще	 живим,	 Лев	 Копельов	 (а	 саме	 він	 по-
служив	 Солженіцину	 прототипом	 Рубіна,	 героя	 роману	 «В	 колі	
першому»)	на	питання:	«Як	ви	оцінюєте	владу	нинішньої	“вільної	
Росії”	і	що	відбувається	там?»	відповів:	«Бували	часи	гірші,	але	не	
було	 більш	 підлих.	 Це	 ще	 одне	 свідчення	 чужості	 всіх	 урядів	 на-
роду.	І	не	важливо,	під	яким	прапором	виступають	властителі,	під	
трикольоровим	чи	червоним».	

А	 як	 хотілося	 б,	 щоб	 і	 Олександр	 Солженіцин	 ось	 так	 сказав.	
Але	 ні,	 не	 сказав,	 а	 тепер	 вже	 ніколи	 й	 не	 скаже.	 У	 1994	 році	 він	
повернувся	 в	 Росію	 на	 гребені	 захоплення	 та	 справжньої	 слави.	
Швидко	 розібрався,	 що	 на	 ділі	 відбувається,	 але	 почав	 не	 крити-
кувати,	а	ПРОПОВІДУВАТИ,	захищати	Росію	від	усіх,	включаю-
чи	українців.	Ну,	що	поробиш!	Справжній	росіянин,	переконаний,	
що	Росії	всі	хочуть	зашкодити,	а	в	самій	Росії	нехай	і	не	все	гаразд,	
щось	чимось	вимазане,	зате	душі	чисті…	

Вже	тепер,	на	схилі	життя,	Солженіцин,	як	свідчила	його	дру-
жина	Наталія,	був	задоволений	увагою	Кремля	й	не	відчував	анти-
патії	до	його	мешканців.	Що	ж	поробиш?	Не	один	він	 із	людей	ін-
телігентних	та	інтелектуальних.	Ось	що,	наприклад,	пояснила	мені	
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одна	 інтелігентна	московська	пані-професор:	«Я	поважаю	Путіна,	
він	 припинив	 процес	 розпаду	 федерації».	 Ймовірно,	 і	 Олександр	
Ісайович	 був	 стурбований	 розпадом.	 Як	 і	 будь-який	 справжній	
росіянин.	 Та	 ще	 й	 той,	 хто	 не	 любить	 Захід.	 Але	 це	 його	 право	 —		
когось	 любити,	 когось	 ні.	 Нам,	 як	 писав	 наш	 поет,	 «своє	 робить».		
І	головне,	не	створити	собі	чергового	ворога,	якого	треба	буде	клей-
мити.	Це	ми	любимо.	Цього	ми	за	17	років	незалежності	не	втрати-
ли.	На	жаль…	

У	своїй	Нобелівській	лекції	в	1970	році	Олександр	Солженіцин	
підкреслював:	 «…Мы	 способны	 помочь	 миру	 в	 его	 раскаленный	
час.	 Не	 отнекиваться	 безоружностью,	 не	 отдаваться	 беспечной	
жизни	—	но	выйти	на	бой!	

Одно	слово	правды	весь	мир	перетянет.	
Вот	на	таком	мнимо-фантастическом	нарушении	закона	сохра-

нения	 масс	 и	 энергий	 основана	 и	 моя	 собственная	 деятельность,		
и	мой	призыв	к	писателям	всего	мира».	

Своєю	долею	Олександр	Солженіцин	довів:	слово	правди	—	ве-
лика	сила.	І	це	головне,	що	потрібно	пам’ятати,	віддаючи	належне	
цій	справжній	російській	людині.	



нестандартний  
     ґенерал

до 100-річчя від дня народження 
Петра григоренка

У своїх мемуарах він напише: «…Я не думаю, що чуже жит-
тя може бути прикладом для інших. Кажен торує свій власний 
шлях… Якщо те, що я розповів, зможе слугувати комусь мате-
ріалом для роздумів, я буду вважати, що працював недарем-
но». Нині, з відстані років, особливо чітко зрозуміло, що працю-
вав він недаремно, а його життя — урок всім, для кого правда  
і порядність — не абстрактні поняття.

Григоренко	 народився	 16	 жовтня	 1907	 року	 в	 селі	 Борисів-
ка	 Приморського	 району	 Запорозької	 області.	 Виростав	 без	 ма-
тері,	яка	померла,	коли	йому	було	три	роки.	Потім	було	навчання		
в	 Ногайському	 реальному	 училищі.	 Навесні	 1918	 року	 Григорен-
ко	 разом	 з	 братом	 Іваном	 намагалися	 вступити	 у	 Бердянську	 до	
Червоної	гвардії,	приписавши	собі	віку.	Проте	батько	дуже	швид-
ко	розшукав	синів.	Іванові,	якому	було	лише	15	років	і	який	дуже	
хотів	воювати,	він	сказав:	«Ти	ще	занадто	молодий	і	ще	встигнеш	
навоюватись	за	своє	життя».	Ці	слова	можна	адресувати	 і	Петро-
ві,	 який	 навчався	 згодом	 на	 інженерно-будівельному	 факультеті	
Харківського	технологічного	інституту.

Саме	тоді	трапився	епізод,	який	підштовхнув	Григоренка	до	по-
ступового	розуміння	суті	системи,	яка	оголошувала	себе	найгуман-
нішою	 та	 найсправедливішою.	 Справа	 в	 тім,	 що	 влітку	 1930	 року	
студент	 Григоренко	 —	 в	 групі	 уповноважених	 ЦК	 КП(б)У,	 які	
від’їздили	 на	 збирання	 врожаю.	 І	 ось	 тоді	 їх	 інструктував	 ґенсек	
ЦК	 КП(б)У	 Станіслав	 Косіор.	 На	 все	 життя	 майбутньому	 право-
захиснику	 запам’ятався	 той	 інатруктаж.	 «Мужик,	 —	 повчав	 Ко-
сіор,	—	перейшов	до	нової	тактики.	Він	відмовляється	збирати	уро-
жай.	Він	хоче,	щоб	загинув	хліб,	щоб	можна	було	кістлявою	рукою	
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голоду	задавити	Радянську	владу.	Проте	во-
рог	 прорахується.	 Ми	 його	 самого	 змусимо	
взнати,	що	таке	голод.	Ваше	завдання	—	зі-
рвати	 куркульську	 тактику	 саботажу	 зби-
рання	 вражаю.	 Зібрати	 все	 до	 зернини	 і	 зі-
бране	 негайно	 вивозити	 на	 хлібоздавання».	
На	 Григоренка	 ця	 промова	 лідера	 КП(б)У	
справила	тоді	жахливе	враження.	Можливо,	
тому	 він	 так	 і	 не	 став	 комсомольсько-пар-
тійним	активістом.	Натомість	вирішив	стати	
військовим.	 Це	 рішення	 стимулювала	 комі-
сія,	яка	приїхала	прямо	до	інституту	і	почала	
відбирати	студентів	для	навчання	у	Військо-
во-технічній	 академії	 в	 Ленінграді.	 До	 речі,	
те,	що	він	буде	військовим,	свого	часу	Григо-
ренку	наврочила	циганка.	Так	воно	і	сталося.

І	 ось	 у	 1931-му	 Григоренко	 —	 слухач	 військово-інженерного	
факультету.	Потім	на	базі	цього	факультету	створили	Військово-
інженерну	академію	в	Москві,	яку	Григоренко	у	1934-му	закінчив.	
Його	 залишали	 в	 академії	 в	 ад’юнктурі.	 Та	 він	 виявив	 характер		
і	не	у	кого-небудь,	а	у	самого	заступника	наркома	оборони	Михай-
ла	Тухачевського	добився	призначення	начальником	штабу	окре-
мого	 саперного	 батальйону	 4-го	 стрілкового	 корпусу.	 Вчився	 —		
чесно	 відпрацюй.	 Тухачевському	 заімпонувала	 така	 рішуча	 по-
зиція	 Григоренка.	 До	 речі,	 коли	 останній	 вже	 збирався	 виходити	
з	кабінету	знаменитого	воєначальника,	Тухачевський	несподівано	
затримав	його	 і	вимовив:	«Запам’ятайте,	що	вдягнений	на	вас	од-
нострій	і	все,	що	з	ним	пов’язане,	—	це	пожиттєво».	Справа	в	тім,	
що	 випускники	 фортифікаційного	 факультету,	 який	 Григоренко	
закінчив,	зазвичай	призначались	на	оборонне	будівництво,	а	Туха-
чевський	дав	незвичне	для	згаданого	факультету	призначення.

Проте	 на	 навчання	 Григоренко	 ще	 повернувся.	 З	 1937-го	 Гри-
горенко	 навчався	 в	 Академії	 ґенштабу	 в	 Москві.	 На	 початку	
1938	року	до	нього	приїхав	із	Запоріжжя	брат	Іван,	який	лише	за	
день	до	цього	був	звільнений	із	запорозької	слідчої	в’язниці	НКВД.	
Там	 він	 побачив	 неймовірну	 кількість	 «ворогів	 народу»,	 побачив,	
як	з	них	вибивали	зізнання,	в	яких	жахливих	умовах	утримували.	
Самого	Івана	не	допитували	(на	вимогу	слідчого	він	лише	написав	
автобіографію,	 а	 потім	 свої	 відгуки	 на	 підлеглих	 і	 начальників	 по	
роботі).	 Іван	 зрозумів,	 що	 його	 вчать:	 він	 побачив,	 що	 буде	 з	 ним,	

Ґенерал  
Петро григоренко  
у військовій формі
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якщо	він	відмовиться	співпрацювати	з	НКВД.	Тоді	він	сів	на	поїзд		
і	поїахв	до	брата	у	Москву.	

Брати	 домовилися,	 що	 будуть	 листуватися	 кожного	 тижня,	
при	 цьому	 писатимуть	 одне	 одному	 спеціально	 скороченими	 сло-
вами,	 своєрідним	 шифром.	 Іван	 поїхав,	 а	 Петро	 вирішив	 шукати		
правду	—	не	повірите!	—	у	Ґенерального	прокурора	СССР	Андрія	
Вишинського.	 І	 таки	 потрапив	 на	 прийом	 до	 «Ягуаровича»	 (так	
в	 народі	 називали	 Вишинського,	 який	 по-батькові	 насправді	 був	
Януарьєвич).	 Григоренко	 розповів	 про	 колізії,	 пов’язані	 з	 братом	
Іваном.	«Нині,	—	згадував	потім	Григоренко,	—	я	вже	знаю,	що	це	
була	 за	 людина,	 яку	 страшну	 роль	 відіграла	 вона	 у	 сталінському	
терорі.	 Але	 тоді,	 я	 повинен	 чесно	 у	 цьому	 зізнатися,	 я	 поїхав	 від	
нього	під	враженням	значущості	цієї	соби».

І	 уявіть	 собі	 «значуща	 особа»	 допомогла.	 До	 Запоріжжя	 при-
їхала	з	Москви	комісія,	слідчих,	які	здійснювали	тортури,	звільни-
ли,	почали	звільняти	і	тих	заарештованих,	з	якими	Іван	зустрівся		
у	в’язниці.	«Я,	—	згадував	Григоренко,	—	був	задоволений	і	оста-
точно	«переконався»,	що	партія	свавілля	не	дозволить…».	Тоді	він	
не	здогадувався,	що	його	клопотання	збіглося	з	приходом	до	влади	
Лаврентія	 Берія,	 який	 почав	 «вимітати»	 з	 органів	 НКВД	 тих,	 хто	
«нечисто»	працював.

До	речі,	тоді	донести	на	Григоренка	хотіла	його	власна	дружи-
на,	яка	побачила	листування	його	з	братом.	А	писали	вони	одне	од-
ному,	 як	 вже	 мовилося,	 спеціально	 скороченими	 словами.	 Жінка	
вирішила,	що	це	якийсь	шифр	і	рано	вранці	зібралася	на	Луб’янку,	
щоб	повідомити	про	«шпигунство»	власного	чоловіка.	Почувши,	як	
вона	виходить	з	квартири,	Григоренко	затримав	її	та	ледь	умовив	
вислухати,	 розповів,	 що	 насправді	 це	 не	 «шпигунський»	 шифр,	
а	 повідомлення	 брата	 про	 те,	 що	 він	 пережив.	 Дружина	 плакала,	
просила	 вибачення.	 «Я,	 —	 напише	 в	 мемуарах	 Григоренко,	 —	 її	
на	 засуджував.	 Зрозуміло,	 я	 сам	 не	 побіг	 би	 в	 НКВД	 доносити	 на	
близьку	людину,	але	ж	партія	ставила	за	приклад	Павлика	Моро-
зова.	Отже,	я	був	неповноцінним	комуністом.	Дружина	моя	вияви-
лась	 міцніше».	 Згодом	 вони	 розведуться,	 Григоренко	 одружиться	
на	Зинаїді	Єгоровій.

Григоренко	 був	 учасником	 боїв	 на	 річці	 Халхін-Ґол	 в	 1939-му.		
Під	час	війни	з	Німеччиною	він	командував	стрілецькою	дивізією,	
був	 двічі	 поранений.	 На	 початку	 цієї	 війни	 він,	 як	 тоді	 висловлю-
валися,	 допустив	 «неправильні»	 висловлювання,	 тобто	 реалістич-
но	 оцінив	 ситуацію.	 Це	 було	 зафіксовано	 і	 через	 це	 всю	 війну	 він	
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воював	 на	 ґенеральських	 посадах,	 але	
залишався	підполковником.	Лише	на	по-
чатку	лютого	1945-го	він	отримає	звання	
ґенерала.	Та	незважаючи	на	це,	його	«не-

правильні»	висловлювання	йому	ще	нагадають.	До	речі,	під	час	вій-
ни	доля	звела	Григоренка	з	Леонідом	Брежнєвим.	Вони	не	сподо-
бались	 одне	 одному,	 можливо	 тому,	 що	 Григоренко	 дуже	 швидко	
зрозумів,	що	насправді	являє	собою	майбутній	ґенсек.	

З	 1945-го	 Григоренко	 викладав	 у	 Військовій	 академії	 імені	
Фрунзе.	 Саме	 тоді	 й	 трапився	 епізод,	 який	 перевернув	 усе	 його	
життя.	 У	 спогадах	 він	 напише:	 «Це	 був	 найжахливіший	 момент	
мого	життя.	Але	це	був	і	мій	зоряний	час».	Отже,	7	вересня	1961-го,	
в	день	народження	сина	Андрія,	Григоренко	мав	виступати	на	пар-
тійній	конференції	Ленінського	району	Москви,	на	яку	був	делеґо-
ваний	парторганізацією	академії.	Обговорювався	проєкт	нової	Про-
грами	 партії,	 яка,	 крім	 іншого,	 передбачала	 побудову	 комунізму		
в	 СРСР	 за	 20	 років.	 Був	 би	 такий	 собі	 ординарний	 ґенеральський	
виступ	 —	 із	 загальним	 схваленням	 та	 деякими	 пропозиціями.	 Та	
ґенерал	 виявився	 нестандартний.	 Григоренко	 почав	 критикувати	
політику	 Микити	 Хрущова,	 попередив,	 що	 назріває	 новий	 культ	
особи,	 себто	 Хрущова,	 що	 в	 партії	 процвітають	 кар’єризм,	 без-
принципність	та	інші	неґативні	явища,	про	які	не	заведено	говори-
ти	вголос.	Прямо	під	час	конференції	делеґати	(ясна	річ,	за	вказів-
ками	начальства	засудили	виступ	Григоренка).	

Але	що	робити	після	цього	з	дивним	ґенералом?	Вирішено	для	
початку	«розібрати»	у	партійному	комітеті	Академії,	винесли	«су-
вору	 догану».	 Григоренко	 вирішив	 у	 черговий	 раз	 поборотися	 за	
правду:	подав	апеляцію	на	партколеґію	ЦК	КПСС.	Довелося	в	чер-
говий	 раз	 вислуховувати	 партійних	 хамів,	 пережити	 моральне	
«аутодафе».	 Партколеґія	 підтвердила	 рішення	 парткому.	 Тим	 ча-
сом	 Григоренко	 залишився	 без	 роботи.	 І	 ось	 вирішено	 відправити	
його	подалі	від	Москви.	У	першій	половині	січня	1962	року	Григо-
ренка	 переводять	 на	 Далекий	 Схід	 на	 посаду	 начальника	 опера-
тивного	відділу	штабу	армії	в	Уссурійськ.	

Колись	на	Далекому	Сході	починалась	його	військова	біографія,	
а	 нині	 Григоренко	 їхав	 у	 вигнання.	 Та	 неочікувано	 від’їзд	 опаль-
ного	ґенерала	перетворився	на	тріумф.	Ось	як	згадував	про	це	сам	

Петро григоренко, зінаїда григоренко  
та надія Буковська
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Григоренко:	«Раптом	до	ваґону	почали	підходити	офіцери.	Спочат-
ку	друзі	по	роботі.	А	ближче	до	відходу	поїзда	папахи	заполонили	
всю	платформу.	Багато	з	більш	далеких	співслужбовців	до	ваґону	
не	підходили	і	навіть	робили	вигляд,	що	приїхали	не	через	мене.	Та	
я	зрозумів.	Люди	прагнули	хоч	здалеку	виряджати	мене.	Спочатку	
я	робив	вигляд,	що	не	розумію	сенсу	цього	з’їзду.	Та	коли	дружина,	
підійшовши	до	мене	близько	 і	вказуючи	очима	на	перон,	сказала:	
“Цього	тобі	Микита	не	вибачить”,	—	я	сперечатися	не	став».

Проте	 сам	 Григоренко	 не	 збирався	 нічого	 нікому	 вибачати:		
7	 листопада	 1963-го	 створює	 «Союз	 боротьби	 за	 відродження	 ле-
нінізму».	 «Союз»	 розповсюджує	 листівки.	 Організацію,	 зрозуміло,	
викрили.	У	1964-му	Григоренка	позбавили	звання,	нагород,	пенсії,	
заарештували.	 14	 серпня	 його	 етапують	 до	 Ленінградської	 спе-
ціальної	 психіатричної	 лікарні.	 Усе	 це	 було	 ще	 в	 добу	 Хрущова	
(«Микита»	таки	не	вибачив).	

Та	ось	у	жовтні	1964-го	Хрущова	змістили	з	посади	першого	се-
кретаря	ЦК	КПСС.	Цю	посаду	зайняв	Леонід	Брежнєв,	з	яким	—	
про	 вже	 згадувалося	 —	 ще	 під	 час	 війни	 доля	 звела	 Григоренка.	
14	 квітня	 1965-го	 військова	 колеґія	 визначила	 зняти	 з	 нього	 при-
мусове	лікування.	Так	ось	коли	Брежнєву	принесли	документи	про	
звільнення	Григоренка,	«дорогий	Леонід	Ілліч»	запитав,	а	де	влас-
не	колишній	ґенерал.	Дізнавшись,	що	він	вже	звільнений	з	лікарні,	
вимовив:	«Даремно	поквапились».	Проте	до	дурки	(або	психіатрич-
ної	лікарні)	Григоренко	ще	потрапить.	

Тим	 часом,	 вийшовши	 з	 лікарні,	 він	 почав	 працювати	 ван-
тажником.	 Тоді	 ж	 встановив	 зв’язки	 з	 російськими	 правозахис-
никами,	 а	 також	 з	 українськими	 —	 Генріхом	 Алтуняном,	 Лео-
нідом	 Плющем,	 Миколою	 Руденком,	 В’ячеславом	 Чорноволом,	
Ніною	 Строкатою	 та	 іншими.	 Важливою	 сторінкою	 його	 біографії	
стала	 боротьба	 за	 права	 кримських	 татар,	 про	 що	 татари	 добре	
пам’ятають.	 Григоренко	 свого	 часу	 познайомився	 з	 російським	
письменником	Олексієм	Костєріним,	який	привернув	його	увагу	до	
трагедії	 цього	 народу.	 (Костєрін	 майже	 третину	 свого	 життя	 про-
вів	у	в’язницях	і	таборах,	отримавши	свій	перший	термін	за	участь	
в	революційному	русі	ще	до	повалення	царату	в	Росії,	а	потім	був	
репресований	у	1930-х	роках).	

29	 квітня	 1969	 року	 Юрій	 Андропов,	 тодішній	 шеф	 КҐБ,	 наді-
слав	 спеціального	 листа	 до	 ЦК	 КПСС	 з	 планом	 розгортання	 ме-
режи	психічних	лікарень	і	пропозиціями	про	їх	використання	для	
захисту	державного	і	суспільного	ладу.	Цікаво,	що	саме	цього	дня	
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Григоренко	 передав	 до	 мережі	 самвидаву	 свого	 відкритого	 листа	
Андропову.	 В	 листі	 було	 докладно	 описано,	 чим	 насправді	 займа-
ється	 КҐБ:	 стеження	 за	 демократично	 налаштованими	 людьми,	
перлюстрація	 кореспонденції,	 таємні	 та	 відкриті	 обшуки	 у	 тих,	
хто	критикує	дії	влади,	підслуховування	телефонних	розмов,	роз-
повсюдження	 наклепів	 на	 конкретних	 осіб	 через	 пресу	 і	 систему	
партійної	 пропаґанди,	 влаштовування	 спеціальних	 провокацій,	
фабрикація	справ	на	людей,	які	стоять	в	опозиції	до	влади.	Усе	це	
Григоренко	проілюстрував	конкретними	прикладами,	а	на	прикла-
ді	 стеження	 за	 собою	 показав,	 скільки	 в	 тодішніх	 рублях	 коштує	
стеження.

2	 травня	 1969-го	 у	 Ташкенті,	 куди	 Григоренко	 виїхав	 як	 гро-
мадський	 захисник	 на	 судовий	 процес	 проти	 діячів	 кримсько-та-
тарського	руху,	його	заарештували.	7	травня	його	заарештовують	
вдруге.	 Знов	 допити,	 а	 експертиза	 в	 Москві	 визнає	 його	 психіч-
но	 хворим.	 27	 лютого	 1970	 року	 Григоренка	 відправляють	 до	 спе-
ціальної	 психіатричної	 лікарні.	 До	 речі,	 правозахисна	 діяльність	
батька	радянської	водневої	бомби	академіка	Андрія	Сахарова	роз-
почнеться	 саме	 у	 1969-му	 і	 саме	 із	 захисту	 ґенерала	 Григоренка.		
А	у	1971	році	лікар-психіатр	Семен	Глузман,	який	працював	тоді		
у	Житомирській	області,	здійснив	заочну	експертизу	у	справі	Гри-
горенка,	 довівши	 незаконність	 застосованих	 проти	 нього	 методів	
психіатричного	 лікування.	 Через	 адвоката	 Григоренка	 Софію	 Ка-
лістратову	він	отримав	необхідні	документи	і	написав	висновок	(як	
Семен	 Фішелевіч	 зізнався	 мені,	 він	 тоді	 сам	 до	 кінця	 не	 розумів	
можливих	наслідків	цих	своїх	дій).	А	наслідки	не	забарилися:	того	
самого	року	Глузман	був	заарештований	і	засуджений	до	семи	ро-
ків	таборів	і	трьох	років	заслання.	

26	 червня	 1974	 року	 Григоренка	 звільнили.	 Звільнили	 не	 про-
сто	так,	а	як	«подарунок	Ніксону».	Справа	в	тім,	що	американський	
президент	 збирався	 з	 візитом	 до	 Москви.	 Олександр	 Солженіцин	
звернувся	до	нього	з	проханням	посприяти	визволенню	Григорен-
ка,	якого	і	звільнили	за	день	до	приїзду	Річарда	Ніксона.	

Григоренко	 залишив	 записки	 про	 своє	 перебування	 в	 психіат-
ричній	лікарні.	Він,	зокрема,	писав:	«Ідея	психіатричних	спеціаль-
них	лікарень	сама	по	собі	нічого	поганого	не	містить,	але	якщо	го-
ворити	 про	 нашу	 специфічну	 реалізацію	 цієї	 ідеї,	 то	 немає	 нічого	
більш	 злочинного,	 більш	 антилюдяного….	 Біда	 в	 тому,	 що	 вся	 ця	
справа	була	цілком	вилучена	з-під	надзору	громадськості,	віддана	
в	руки	спеціально	підібраного	апарату.
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Лікарі	 в	 психлікарнях	 призначаються	 за	 особливим	 підбором,	
за	якого	лікарська	кваліфікація	не	грає	головної	ролі,	на	першому	
місці	інші	якості,	головне	з	яких	—	вміння	підкорятися,	не	виявля-
ти	свого	медичного	“я”».

У	1981-му	в	Нью-Йорку	видали	спогади	Григоренка	під	назвою	
«В	 подполье	 можно	 встретить	 только	 крыс»,	 які	 в	 СССР	 надру-
кували	 у	 1990-му.	 Назва	 спогадів	 симптоматична,	 адже	 такі	 діячі	
як	Григоренко	насамперед	чинили	опір	спробам	КҐБ	та	всього	ра-
дянського	 режиму	 загнати	 правозахисний	 рух	 у	 підпілля,	 праг-
нули	 обстоювати	 свої	 погляди	 відкрито,	 леґально,	 ніби	 живуть	
у	 справді	 демократичному	 суспільстві,	 «где	 так	 вольно	 дышит	
человек».	 Особливого	 значення	 це	 набуло	 після	 того,	 як	 у	 серпні	
1975	року	СССР	підписав	Гельсінкські	угоди.	Раніше	СССР	утри-
мався	 при	 голосуванні	 в	 ООН	 Хартії	 прав	 людини.	 Нині	 приєд-
нання	 Кремля	 до	 Хартії	 створювало	 іншу	 політико-правову	 ре-
альність,	 адже	 визнавалося	 значення	 прав	 людини,	 основних	 її	
свобод,	право	особи	знати	ці	права	й	обов’язки	та	діяти	відповідно		
до	них.	

Одним	із	результатів	стало	розгортання	в	СССР	дисидентського	
руху	(в	травні	1976-го	соратник	Андрія	Сахарова	професор	Юрій	
Орлов	 створює	 Московську	 громадську	 групу	 сприяння	 виконан-
ню	 Гельсінкських	 угод,	 в	 листопаді	 1976-го	 виникає	 українська	
громадська	 група,	 згодом	 —	 литовська,	 грузинська,	 вірменська).	
Григоренко	 стає	 співзасновником	 української	 групи.	 Учасники	
цих	груп	діють	так,	ніби	живуть	вони	у	вільній	країні,	а	головним	
методом	боротьби	стає	дотримання	формально	демократичної	ра-
дянської	конституції,	Загальної	декларації	прав	людини,	Гельсінк-
ських	угод.	

По-іншому	 оцінював	 цю	 діяльність	 Юрій	 Андропов.	 15	 листо-
пада	 1976	 року	 у	 своїй	 інформації	 до	 ЦК	 КПСС	 він	 зазначав,	 що	
ці	 групи	 переслідують	 «провокаційну	 мету	 поставити	 під	 сумнів	
щирі	зусилля	СССР	по	виконанню	положень	Заключного	акта	На-
ради	 по	 безпеці	 і	 співробітництву	 в	 Європі	 і	 тим	 самим	 здійснити	
на	 уряд	 Совєтського	 Союзу	 тиск	 в	 питаннях	 реалізації	 гельсінк-
ських	 домовленостей..,	 здійснюють	 збір	 матеріалів	 про	 нібито	 на-
явні	 випадки	 невиконання	 Радянським	 урядом	 Заключного	 акта,	
зокрема,	 про	 “порушення	 основних	 прав	 радянських	 громадян”,	
“переслідування	 за	 інакодумство”	 тощо».	 Андропов	 запевняв,	 що	
КҐБ	 вживає	 заходи	 по	 компрометації	 та	 припинення	 «ворожої		
діяльності»	згаданих	груп.
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Проте	спеціально	«компрометувати»	Григоренка	владі	не	дове-
лося.	Він	захворів	і	в	1977	році	вирішив	виїхати	до	США	для	ліку-
вання	і	для	того,	щоб	відвідати	сина	Андрія.	Він	разом	з	дружиною	
подав	документи	на	виїзд	27	жовтня,	не	дуже	сподіваючись	на	до-
звіл	 виїхати.	 Проте	 сталося	 навпаки	 —	 вже	 4	 листопада	 (швид-
кість,	підозріла	для	радянської	системи)	були	підписані	закордонні	
паспорти.	«Це,	—	згадував	потім	Григоренко,	—	нас	насторожило:	
«Недаремно	 така	 швидкість.	 Напевно	 назад	 не	 пустять».	 Звідси	
реакція	 —	 відмовитись	 від	 візи.	 Повідомили	 друзям.	 Та	 з	 їхнього	
середовища	пролунала	інша	думка:	“Чому	неодмінно	підозрювати	
підлість?	 А	 може,	 на	 вас	 уряд	 хоче	 продемонструвати	 зміну	 сво-
єї	 політики	 стосовно	 свободи	 пересування”».	 Радився	 Григоренко	
з	друзями	і	в	Москві,	і	у	Харкові	(куди	спеціально	їздив	на	кілька	
днів).	Усі	рекомендували	їхати.	

Прилетівши	до	Вашинґтону,	Григоренко	провів	прес-кон	фе	рен-
цію,	 на	 який	 заявив,	 що	 розглядає	 видачу	 візи	 йому	 як	 гуманний	
акт	радянського	уряду.	Понад	те,	він	пообіцяв,	що	готовий	платити	
за	 це	 повною	 лояльністю,	 а	 тому	 відмовився	 коментувати	 питан-
ня	політичного	 і	правозахисного	характеру.	Після	вдалої	операції	
Григоренко	 вирішив,	 що	 буде	 у	 США	 лише	 половину	 терміну,	 на	
який	отримав	дозвіл.	Одначе	повертатися	додому	йому	не	довелось.	
10	 березня	 1978	 року	 було	 оголошено,	 що	 його	 позбавлено	 радян-
ського	 громадянства	 (цікаво,	 що	 саме	 рішення	 було	 ухвалене	 ще	
13	лютого).	Цікавим	було	формулювання	постанови	Президії	Вер-
ховної	Ради	СССР.	Виявилось,	що	«Григоренко	П.	Г.	систематично	
здійснює	вчинки,	що	є	несумісними	з	приналежністю	до	громадян-
ства	СССР,	завдає	своєю	поведінкою	шкоди	престижу	СССР…».

Шість	з	половиною	років	комуністична	влада	тримала	Григорен-
ка	у	спеціальних	психіатричних	лікарнях,	стверджуючи,	що	він	не	
відповідає	за	свої	вчинки,	як	не	відповідав	і	раніше.	Після	звільнен-
ня	його	тримали	під	контролем	психдиспансеру.	І	ось	з’ясувалося,	
що	цей	«божевільний»	завдає	шкоди	престижу	держави.	У	зв’язку	
з	цим	Григоренко	у	спогадах	напише:	«Ні,	не	підривав	я	престиж	
держави,	але	й	божевільним	також	не	був.	Я,	разом	зі	своїми	дру-
зями,	 брав	 участь	 у	 боротьбі	 за	 правову	 державу,	 боровся	 проти	
брехні,	 яка,	 поруч	 з	 терором,	 є	 головним	 засобом	 збереження	 та	
зміцнення	влади	партократії.	Влада,	що	народилася	в	підпіллі	і	що	
вийшла	з	нього,	любить	у	темряві	творити	свої	чорні	справи.	А	ми	
прагнемо	винести	їх	на	світло,	облучити	їх	світлом	правди».
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…Петро Григоренко помер у США в лютому 1987-го, похова-
ний в Баунд Бруці в Нью-Джерзі на українському цвинтарі святого  
Андрія. А військовим, як наврочила йому циганка і передрікав  
Тухачевський, Григоренко таки залишився: Указом Президента Ро-
сійської Федерації Бориса Єльцина в 1993 році його поновили у зван-
ні ґенерал-майора. Посмертно. А в Симферополі нестандартному 
ґенералу встановили пам’ятник. Буде нагода — покладіть до нього 
квіти. Петро Григоренко на це заслуговує.
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Всеволод Балицький, 
Йона якір,  
станіслав косіор, 
Павло Постишев, 
Панас Любченко  
на урядовій трибуні. 
київ, 1930-ті роки

Члени делеґації УРсР, які проголосували  
за «сталінську конституцію», поруч з вождем. 

Перший ряд: Йосип сталін, Вячеслав Молотов, 
Михайло калінін. другій ряд: станіслав косіор,  

Йона якір, Всеволод Балицький, невідомий, 
Володимир затонський. Москва, грудень 1936 р.

Микола єжов і Йосип сталін  
на одній з нарад. 1937 рік

генріх ягода та Микита хрущов. 
1930-ті роки

Микола єжов.  
1937 рiк



Правда ПодроБиць
75 років тому комуністи  

розпочали «великий терор»  
в сссР

«Вернем	 страну	 народу»	 —	 так	 написано	 на	 передвиборчих	
плакатах	 нинішніх	 комуністів.	 Як	 відомо,	 живуть	 комуністич-
ні	 вожді	 як	 справжні	 буржуа,	 але	 людям	 наполегливо	 промива-
ють	 мізки	 байками	 про	 колишню	 пролетарську	 «стабільність»	 та	
про	ковбасу	«по	два	двадцять»,	нарікають	на	якісь	«темні»	сучасні	
правлячі	сили	(але	охоче	при	нагоді	вступають	в	союз	із	цими	са-
мими	 силами).	 Комуністи	 «забули»	 про	 кровопролитну	 громадян-
ську	 війну,	 яку	 колись	 розв’язали	 в	 Росії	 після	 падіння	 царської	
монархії,	 «забули»	 про	 те,	 як	 розігнали	 інші	 політичні	 партії	 та	
покінчили	з	паростками	парламентської	демократії,	«забули»	про	
те,	 що	 були	 ініціаторами	 винищення	 мільйонів	 людей	 відповідно	
до	класової	моралі.	«Забули»	про	Голодомор	(плюс	ще	два	голоди),	
про	 те,	 як	 у	 1939–1941	 роках	 романсували	 з	 Адольфом	 Гітлером,	
а	потім	змушені	були	покласти	близько	30	мільйонів	людей,	захи-
щаючи	від	нього	себе	і	свою	владу.	«Забули»	про	дефіцити,	черги,	
блат,	про	так	ніколи	і	нерозв’язане	«квартирне	питання».	«Забули»	
про	 те,	 що	 розкололи	 суспільство,	 інспірували	 криваве	 протисто-
яння,	 задушили	 національні	 революції	 (включно	 з	 українською),	
влаштували	 «залізну	 завісу»	 на	 червоних	 кордонах,	 відрізавши	
зґвалтовану	 ними	 країну	 від	 усього	 нормального	 світу.	 «Забули»	
про	 безглузду	 і	 жорстку	 систему	 цензури,	 про	 те,	 як	 «глушили»	
західні	 радіоголоси	 і	 душили	 дисидентів,	 про	 те,	 як	 влаштували	
Чорнобиль,	 а	 потім	 замовчували	 те,	 що	 сталося	 (чи	 безсоромно	
брехали,	знімаючи	з	себе	провину).	«Забули»	про	те,	що	70	%	еко-
номіки	 країни	 працювало	 на	 майбутню	 війну	 із	 «західним	 імпе-
ріалізмом»,	а	людям	пояснювали,	що	«сухой	колбасы	временно	не	
хватает»	(нинішні	молоді	люди,	напевно,	і	не	знають,	що	таке	«су-
хая	колбаса»?).	І	ще	можна	було	б	продовжувати…	
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Комуністи	 ніколи	 не	 покаялись	 щиро	 (єдину	 непослідовно-фа-
рисейську	 спробу	 зробили	 на	 ХХ	 з’їзді	 КПСС).	 Комуністи	 ніко-
ли	 не	 спокутують	 власні	 гріхи.	 Наприклад,	 щодо	 України.	 Нав-
паки,	 тепер	 вони,	 зокрема,	 вимагають	 перегляду	 української	
державної	 символіки	 під	 тим	 претекстом,	 що,	 мовляв,	 під	 синьо-
жовтим	прапором	та	тризубом	націоналісти	«зустрічали	гітлерівців»		
у	1941	році.	А	що	робили	комуністи	під	червоною	зіркою	упродовж	
74	 років?	 А	 під	 якими	 прапорами	 з	 нацистами	 проводили	 спільні	
паради	у	1939-му?	Sapietni	sat!	А	дурням	(і	серед	комуністів,	і	се-
ред	тих,	хто	їм	ще	вірить)	що	пояснювати?..

Італійський	письменник	і	антифашист	Ігнaціо	Сілоне	ще	до	ко-
лапсу	СССР	написав	про	необхідність	«правди	подробиць»	про	те,	
що	відбувалося	у	Совєтському	Союзі.	Як	вважав	Сілоне,	«головна	
правда,	 правда	 про	 лад,	 більше	 не	 підлягає	 жодному	 сумніву	 для	
всіх,	хто	думає,	пише	або	говорить	—	чесно».

Пошук	 «правди	 подробиць»	 про	 життя	 в	 СССР	 —	 справа	 не-
прос	та.	 Крім	 іншого,	 він	 вимагає	 професіоналізму	 та	 знання	 дже-
рел,	не	лише	знання	текстів,	а	й	контекстів.	Особливо,	коли	йдеть-
ся	про	складні	та	багатопланові	проблеми.

А	 у	 нас	 добра	 нагода	 нагадати,	 яку	 саме	 «страну»	 комуністи	
збираються	 повернути	 народові.	 Адже	 75	 років	 тому	 та	 «страна»	
відчула	на	собі	нову	хвилю	терору,	хоча	не	було	ні	війни,	ні	колек-
тивізації,	ні	більш-менш	реального	спротиву	режиму.	Одне	слово,	
ніяких	очевидних	пертурбацій	не	було,	а	терор	був.	Чому?

«сталинский Питомец»

Саме	 так	 називали	 Миколу	 Єжова,	 який	 був	 секретарем	 ЦК	
ВКП(б)	 і	 головою	 Комісії	 партійного	 контролю.	 З	 26	 вересня	
1936	 року	 йому	 довелося	 суміщати	 ці	 посади	 з	 посадою	 наркома	
внутрішніх	 справ	 СССР.	 Політбюро	 ЦК	 ВКП(б)	 зобов’язало	 Єжо-
ва	 (як	 сумісника),	 щоб	 він	 «дев’ять	 десятих	 свого	 часу	 віддавав	
НКВД».

Єжов	дістав	персональне	право	виносити	смертні	вироки	у	«на-
ціональних	 операціях»,	 а	 відповідальність	 за	 інші	 масові	 опера-
ції	 (про	 все	 це	 ще	 йтиметься)	 покладалась	 на	 нижню	 ланку,	 себ-
то	 на	 керівників	 республіканських	 і	 обласних	 управлінь	 НКВД.		
У	1937–1938	роках	Сталін	приймав	Єжова	понад	300	разів	і	провів	
у	 розмовах	 з	 ним	 900	 годин.	 У	 зв’язку	 із	 цим	 дослідники	 Микита	
Петров	 і	 Марк	 Янсен	 зауважують:	 «З	 часів	 “Червоного	 терору”	
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1918–1921	років	ніколи	до	або	після	
цього	 у	 радянській	 історії	 не	 було	
таких	 прикладів.	 У	 20–30-ті	 роки	
всі	 смертні	 вироки	 затверджува-
лись	 на	 найвищому	 рівні,	 тобто	
на	 рівні	 Політбюро.	 Навіть	 попе-
редники	 Єжова	 —	 Менжинський	
і	 Ягода,	 які	 очолювали	 Колеґію	
ОҐПУ,	 що	 виносила	 такі	 вироки,	
офіційно	 повинні	 були	 отримати	
попередній	 дозвіл	 Політбюро.	 Та-
ким	чином,	з	початку	1937	і	до	лис-
топада	 1938	 років	 Єжов	 став	 не	 лише	 глашатаєм,	 але	 й	 символом	
нової	форми	терору	у	Совєтському	Союзі».

Свою	репресивну	майстерність	новий	нарком	продемонстрував,	
організувавши	 два	 знамениті	 московські	 показові	 процеси	 (у	 січ-
ні	1937-го	і	у	березні	1938	року),	на	яких	таврували	і	піддали	суду	
колишніх	опозиціонерів.	До	речі,	за	три	дні	до	закінчення	першого	
процесу	Єжову	присвоїли	звання	Ґенерального	комісара	держбез-
пеки,	яке	відповідало	званню	Маршала	Совєтського	Союзу	в	армії.

3	грудня	1936	року	Микола	Єжов	виступив	із	доповіддю	на	на-
раді	 народних	 комісарів	 внутрішніх	 справ	 тодішніх	 совєтських	
республік,	начальників	крайових	і	обласних	управлінь	НКВД	і	ке-
рівних	співробітників	центрального	апарату	НКВД	СССР.	Говоря-
чи	 про	 перебудову	 НКВД,	 Єжов	 чітко	 і	 недвозначно	 окреслив	 за-
вдання	 свого	 відомства:	 «Тов.	 Сталін	 сказав,	 що	 у	 міру	 зміцнення	
нашої	совєтської	держави,	і	міру	зростання	наших	успіхів,	залиш-
ки	розгромлених	нами,	але	недобитих	ворожих	нам	класів	будуть	
переходити	до	все	більш	гострих	форм	боротьби.	Для	чекіста	неро-
зуміння	цієї	істини	тим	більше	непростиме…	Ти	поставлений…	для	
того,	щоб	виловлювати	ворогів…	Ти	повинен	наперед	передбачати,	
що	такі	вороги	є	і	ще	будуть».	

Свій	рішучий	настрій	Єжов	яскраво	продемонстрував	у	висту-
пах	 на	 лютнево-березневому	 1937	 року	 пленумі	 ЦК	 ВКП(б).	 Його	
доповідь	 зайняла	 три	 дні	 —	 з	 вечірнього	 засідання	 23	 лютого	 до	
вранішнього	26	лютого.	Єжов	жорстко	критикував	«відомчий»	під-
хід	в	діяльності	багатьох	господарських,	громадських	і	державних	
керівників,	 що,	 на	 його	 думку,	 заважало	 виявленню	 «шкідників»		
і	 «шпигунів».	 Стало	 зрозуміло,	 що	 кривава	 хвиля	 «чисток»	 і	 ви-
криття	не	омине	нікого.

Йосип сталін і Микола єжов. 
1937 рік
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Важлива	деталь:	Єжов	у	виступі	на	пленумі	фактично	визнав,	
що	чекісти	займались	фальсифікацією,	фабрикацією	справ:	«Я	по-
винен	прямо	сказати,	що	існувала	така	практика:	перш	ніж	прото-
кол	давати	на	підпис	обвинуваченому,	його	спочатку	продивлявся	
слідчий,	 потім	 передавав	 начальству	 вище,	 а	 важливі	 протоколи	
доходили	 навіть	 до	 наркома.	 Нарком	 вносив	 вказівки,	 казав,	 що	
потрібно	записувати	так,	а	не	так,	а	потім	протокол	давали	підпи-
сувати	обвинуваченому».	Зрозуміло,	Єжов	засуджував	цю	практи-
ку,	хоча,	як	засвідчують	факти,	вона	була	успішно	продовжена	за	
часів	«єжовщини».

Вважається,	 що	 згаданий	 лютнево-березневий	 1937	 року	 пле-
нум	 ЦК	 ВКП(б)	 дав	 імпульс	 насамперед	 репресіям	 проти	 партій-
но-господарського	апарата.	До	речі,	перші	«ліміти»,	себто	наперед	
визначену	 кількість	 майбутніх	 жертв,	 визначив	 сам	 Сталін.	 Ви-
ступаючи	на	лютнево-березневому	пленумі	ЦК	ВКП(б)	у	1937	році,	
він	назвав	кількість	тих	партійних	керівників,	хто	повинен	був	би	
втратити	свої	пости:	3–4	тисячі	з	вищої	ланки,	30–40	тисяч	серед-
ньої,	100–150	тисяч	низової.	

Так,	комуністи	також	стали	жертвами	«великого	терору»,	але	не	
головними.	Головний	удар	було	спрямовано	в	першу	чергу	проти	се-
лян.	Чимало	з	них	під	час	колективізації	було	засуджено	до	10	років	
ув’язнення.	Тепер	вони	мали	повертатись	додому	 і	могли	не	лише	
розповісти	 про	 пережите,	 а	 й	 по	 можливості	 протидіяти	 режиму.	
Повертатися	з	місць	ув’язнення	мали	не	лише	селяни,	а	й	інші	ко-
лишні	противники	більшовиків.	Вони	також	не	вважали,	що	«жить	
стало	 лучше,	 жить	 стало	 веселее».	 Разом	 із	 селянами	 вони	 також	
могли	зруйнувати	сталінську	«стабільність»,	над	досягненням	якої	
диктатор	 працював	 чимало	 років.	 Наприклад,	 вони	 могли	 просто	
проголосувати	проти	партократів	на	майбутніх	виборах	в	ради.	

Сталін	 не	 міг	 віддати	 на	 поталу	 комусь	 те,	 що	 дбайливо	 пле-
кав,	а	«сталинский	питомец»	Єжов	винятково	точно	зрозумів,	чого	
прагне	 «хазяїн»:	 треба	 нещадно	 нищити	 реальну	 і	 потенційну	
«п’яту	колону».	При	тому	«косити»	слід	якомога	ширше	—	«пере-
гини»	вождь	вибачить.	

сПецифіка україни

Особливістю	 України	 на	 момент	 приходу	 Миколи	 Єжова	 на	
пост	 наркома	 внутрішніх	 справ	 було	 те,	 що	 вона	 вже	 пережила		
і	широкомасштабні	терористичні	операції,	 і	 тотальну	чистку	еліт.	
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Починаючи	 з	 1935	 року,	 в	 Україні	 були	 здійснені	 по	 суті	 масові	
операції	за	етнічною	ознакою	—	переселення	сімей	поляків	і	німців		
з	 прикордонних	 районів.	 Нарешті,	 перетворивши	 голод	 в	 інстру-
мент	 національної	 політики,	 сталінське	 керівництво	 з	 кінця	 1932	
року	розпочало	фронтальне	полювання	на	«петлюрівців»,	«аґентів	
Пілсудського»	та	латентних	«українських	націоналістів»,	під	кате-
горії	 яких	 вже	 в	 той	 час	 потрапляли	 і	 деякі	 представники	 проко-
муністичної	інтеліґенції	і	партійно-державних	структур.

У	січні	1933-го	Сталін	скерував	в	Україну	в	ролі	2-го	секретаря	
ЦК	 КП(б)У	 (і	 одночасно	 1-го	 секретаря	 Київського	 обкому	 партії)	
Павла	Постишева.	У	ролі	шефа	ҐПУ	в	УСРР	знову	з’явився	Всево-
лод	Балицький,	який	ненадовго	залишив	цей	пост,	перебуваючи	на	
керівних	чекістських	посадах	в	Україні	ще	з	1919	року.	З	1928	року	
лідером	ЦК	КП(б)У	залишався	Станіслав	Косіор,	під	керівництвом	
якого	в	Україні	проводилися	репресивні	акції	та	був	організований	
голод	початку	1930-х	років.	

І	ось	вся	ця	команда,	що	до	того	впевнено	демонструвала	«ста-
більність»	 перебування	 при	 владі,	 серйозно	 почала	 хвилюватися,	
дізнавшись	 про	 призначення	 Миколи	 Єжова	 наркомом.	 25	 верес-
ня	1936	року	ввечері	Постишев	приїхав	в	наркомат	до	Балицько-
го.	Вони	допізна	просиділи,	обговорюючи	варіанти	розвитку	подій.		
У	січні	1937-го	стало	ясно,	що	хвилювалися	не	даремно.	ЦК	ВКП(б)	
прийняв	 постанову	 «Про	 незадовільне	 партійне	 керівництво	 Ки-
ївського	обкому	КП(б)У	та	недоліки	в	роботі	ЦК	КП(б)У».	Косіору	
«вказали»,	Постишеву	оголосили	партійний	догану.	

На	лютнево-березневому	пленумі	ЦК	ВКП(б)	у	1937	році	Сталін	
присвятив	фраґмент	своєї	промови	історії	з	київською	донощицею	
Поліною	 Ніколаєнко,	 яка	 сигналізувала	 про	 засилля	 троцькістів	
в	Київській	партійній	організації,	але	до	якої	не	прислухалися.	Не-
забаром	 Постишев,	 Балицький	 (а	 в	 січні	 1938	 року	 і	 Косіор),	 і	 ще	
ряд	діячів	будуть	зміщені	зі	своїх	посад.	

Особливо	важливою	для	Єжова,	який	публічно	критикував	Все-
волода	Балицького,	була	людина,	якій	можна	було	б	довірити	поса-
ду	наркома	внутрішніх	справ	УССР.	11	травня	1937	року	Балицький	
був	призначений	начальником	Управління	НКВД	по	Далекосхідно-
му	краю.	За	свідченням	одного	з	близьких	до	наркома	співробітни-
ків,	це	рішення	було	для	Балицького	«несподіваним	і	сприйняв	він	
це	 дуже	 хворобливо».	 Тимчасово	 виконуючим	 обов’язки	 наркома	
внутрішніх	справ	був	призначений	комісар	держбезпеки	3-го	ран-
гу	Василь	Іванов,	який	з	квітня	1937	року	працював	заступником	
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наркома	 внутрішніх	 справ.	 19	 червня	 того	 самого	 року	 Балицький	
був	несподівано	знятий	з	посади	та	відкликаний	до	Москви.	Там	з	23	
по	29	червня	відбувся	пленум	ЦК	ВКП(б),	на	якому	«за	зраду	партії	
та	 Батьківщини	 і	 активну	 контрреволюційну	 діяльність»	 Балиць-
кий	був	виведений	із	складу	членів	ЦК	і	партії.	У	липні	1937-го	він	
був	заарештований,	а	у	листопаді	розстріляний.

7	червня	1937	року	наказом	НКВД	СССР	за	№	00321	«для	вияв-
лення	та	розгрому	шпигунських,	диверсійних,	змовницьких	та	ін-
ших	контрреволюційних	груп»	в	УССР,	а	також	в	частинах	РККА	
Київського,	Харківського	військових	округів	і	укріпрайонів	в	Укра-
їну	 відрядили	 1-го	 заступника	 наркома	 внутрішніх	 справ	 СССР,	
начальника	Головного	управління	держбезпеки	НКВД	СССР,	ком-
кора	 Михайла	 Фриновського;	 комісара	 державної	 безпеки	 1-го	
рангу	Терентія	Дерибаса;	начальника	5-го	(особливого)	відділу	Го-
ловного	управління	держбезпеки	НКВД	СССР,	комісара	держбез-
пеки	2-го	рангу	Ізраїля	Леплевського.	

Фріновський	de	facto	керував	всією	оперативної	роботою	НКВД	
УССР.	Леплевський	затримався	на	Луб’янці,	оскільки	готував	від-
критий	процес	по	справі	«військово-фашистського	змови	в	РККА».	
Невдовзі	 сам	 він	 очолить	 НКВД	 УССР:	 Ізраїль	 Леплевський	 був	
призначений	14	червня	1937	року	наказом	Єжова	за	№	968.	Він	був	
ревним	 реалізатором	 репресивної	 політики,	 слухняно	 проводячи	
всі	 інспіровані	 центральним	 керівництвом	 НКВД	 акції.	 Вони	 роз-
почалися	якраз	влітку	1937-го.	

масові оПерації

20	липня	1937	року,	напередодні	засідання	політбюро	ЦК	ВКП(б)	
особисто	 Сталіним	 було	 написано	 таке	 рішення:	 «Запропонувати	
т.	Сокову	дати	терміново	наказ	органам	НКВД	щодо	арешту	всіх	
німців,	 які	 працюють	 на	 оборонних	 заводах	 (артилерійські,	 сна-
рядні,	гвинтівочно-кулеметні,	патронні	та	ін.),	та	стосовно	вислан-
ня	 частини	 заарештованих	 за	 кордон.	 Копію	 наказу	 надіслати	 до	
ЦК.	Про	хід	арештів	та	кількість	заарештованих	повідомляти	зве-
дення	(щоденні)	в	ЦК».

Німців	тотально	обвинуватили	у	шпигунстві	на	користь	нацист-
ської	Німеччини,	адже	Сталін	і	Гітлер	тоді	політично	ще	не	прия-
телювали.	 Єжов	 наказав	 заарештувати	 всіх	 німецьких	 грома-
дян,	 що	 мешкали	 в	 СССР	 і	 працювали	 в	 оборонній	 промисловості	
та	 на	 залізницях.	 При	 тому,	 бралися	 до	 уваги	 й	 ті,	 що	 працювали	
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там	колись	у	минулому.	На	арешти	відводилося	5	діб,	починаючи	
з	29	липня	1937	року.	Після	«особливо	ретельного	слідства»	спра-
ви	спрямовувалися	на	розгляд	військової	колегії	Верховного	суду	
СССР	або	Особливої	наради	при	НКВД.

Водночас	 було	 наказано	 терміново	 провести	 облік	 німецьких	
підданих,	 що	 працювали	 в	 інших	 галузях	 народного	 господар-
ства	 СССР,	 а	 також	 —	 колишніх	 громадян	 Німеччини,	 що	 ста-
ли	 радянськими	 громадянами,	 але	 раніше	 працювали	 в	 оборон-
ній	 промисловості.	 На	 всіх	 них	 необхідно	 було	 подати	 до	 НКВД	
СРСР	меморандуми	з	компрометувальними	матеріалами	«для	ви-
рішення	питання	щодо	арешту».	Всього	за	«німецькою	операцією»	
було	розглянуто	справ	на	31	753	особи,	розстріляно	24	858	осіб.	

Проте	 не	 «німецька	 операція»	 надала	 найбільш	 потужний	 ім-
пульс	«великому	терору»	в	СССР.	Такою	стала	«куркульська	опе-
рація».	2	липня	1937-го	політбюро	ЦК	ВКП(б)	ухвалило	постанову	
«Про	антирадянські	елементи»,	яка	вимагала,	щоб	в	областях	було	
виявлено	і	знищено	«куркулів	і	кримінальників»,	які	відбули	тер-
міни	ув’язнення	та	повернулись	у	свої	рідні	місця.	

4	липня	1937	року	о	22.20	всім	начальникам	НКВД	та	Управлінь	
НКВД	 була	 надіслана	 телеграма	 Єжова	 за	 №	 11926,	 в	 якій	 нака-
зувалося	«взяти	на	облік	всіх	куркулів	та	кримінальників,	які	осі-
ли	 у	 вашій	 області	 які	 повернулися	 з	 місць	 позбавлення	 волі,	 та	
тих,	хто	втік	з	таборів	та	заслання.	Розподілити	їх	на	дві	категорії:	
1)	найбільш	ворожі	елементи,	які	підлягають	арешту	та	розстрілу,	
після	 розгляду	 їх	 справ	 через	 трійки,	 2)	 менш	 ворожі	 елементи,	
але	які	також	підлягають	арешту	та	заслання	у	реґіони,	визначені	
НКВД	СССР».

Територія	республік,	країв	та	областей	розподілялася	на	опера-
тивні	сектори.	По	кожному	сектору	за	п’ять	днів	до	початку	опера-
ції	в	колишніх	окружних	центрах	та	інших	пунктах	були	створені		

Ґенеральний секретар Цк кП(б)У 
станіслав косіор і нарком внутрішніх 
справ УссР і. Леплевський прий-
мають групу нагороджених урядом 
сссР до хх-річчя ВЧк-оҐПУ-нкВд 
орденами працівників нкВд УссР. 
с. косір та і. Леплевський (в центрі) 
серед нагороджених (зліва направо): 
Б. Борисов (коган), д. Перцов, 
г. коркунов, В. Блюман, о. долгушев, 
д. джирін. київ, 20 грудня 1937 року
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міжрайонні	оперативні	ґрупи.	Всього	в	УССР	було	створено	45	між-
районних	 оперативних	 ґруп.	 На	 чолі	 цих	 ґруп	 ставилися	 відпові-
дальні	 представники	 обласних	 управлінь	 НКВД	 або	 начальники	
відповідних	 міськрайвідділків	 чи	 окрвідділів.	 Арешти	 санкціону-
валися	начальниками	міжрайонних	оперативних	груп	на	підставі	
матеріалів	 справ	 та	 узгоджувалися	 з	 районним	 прокурором.	 До	
участі	в	операції	залучили	«перевірений»	партійний	актив.

31	 липня	 1937	 року	 політбюро	 ЦК	 ВКП(б)	 затвердило	 наказ	
Єжова	 №	 00447	 від	 30	 липня	 «Про	 операцію	 з	 репресування	 ко-
лишніх	 куркулів,	 кримінальників	 та	 інших	 антирадянських	 еле-
ментів».	 Цей	 документ	 вимагав	 засуджувати	 колишніх	 куркулів,	
карних	 злочинців,	 представників	 релігійних	 об’єднань,	 колишніх	
членів	політичних	партій,	супротивників	більшовиків	під	час	гро-
мадянської	 війни	 (білих)	 і	 колишніх	 діячів	 доби	 царату	 до	 ув’яз-
нення	в	табори	і	тюрми	або	до	смертної	кари.	

«Ліміт»	 жертв,	 встановлений	 в	 Москві	 для	 України,	 становив	
28	800	осіб,	у	тому	числі	по	1-й	категорії	—	8	000	осіб.	При	цьому	
в	 наказі	 було	 підкреслено,	 що	 «затверджені	 цифри	 —	 орієнтов-
ні»,	 і	 «якщо	 обстановка	 буде	 вимагати	 збільшення	 затверджених	
цифр»,	наркомати	внутрішніх	справ	республік	повинні	будуть	по-
давати	 «мотивовані	 клопотання».	 Кардинальне	 значення	 для	 ди-
наміки	 проведення	 операції	 мало	 те,	 що	 намічені	 «репресивні»	
цифри	 були	 орієнтовними,	 дозволялось	 підвищення	 цих	 цифр.	
Завдяки	 цьому	 було	 віднайдено	 механізм,	 що	 побуджував	 ре-
ґіональних	керівників	НКВД	до	змагання	за	найвищі	показники	
і	що	водночас	давав	центральному	керівництву	у	Москві	інстру-
мент	дозування	репресій.

Операція	 за	 наказом	 НКВД	 СССР	 №	 00447	 почалася	 у	 серпні	
1937	року,	а	вже	з	початку	вересня	1937	року	Леплевський	почав	
клопотатися	про	збільшення	«лімітів»	для	УССР.	Під	його	орудою	
обласні	управління	НКВД	влаштували	справжнє	змагання	за	ви-
лучення	 «куркулів»	 та	 «кримінальників».	 Не	 забували	 при	 цьому	
і	 про	 «українських	 націоналістів».	 Для	 них	 упродовж	 операції	 за	
наказом	№	00447	незмінно	жорсткими	залишалися	вироки:	як	тоді	
жахливо	висловлювалися,	«вища	міра	соціального	захисту»,	тобто	
розстріл.

У	 рамках	 куркульської	 операції,	 що	 тривала	 в	 СССР	 з	 серпня	
1937	до	17	листопада	1938	року,	всього	було	засуджено	близько	770	
тис.	осіб,	з	них	понад	370	тис.	до	смерті	 і	понад	380	тис.	до	різних	
термінів	ув’яз	нення.
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11	серпня	1937	року	Єжов	підписав	оперативний	наказ	№	00485	
та	 «Закритий	 лист	 про	 фашистсько-повстанську,	 шпигунську,	
диверсійну,	поразницьку	й	терористичну	діяльність	польської	роз-
відки	в	СССР».	Цими	документами	вимагалося	провести	з	20	серп-
ня	до	20	листопада	операцію	щодо	«цілковитої	ліквідації	місцевих	
організацій	“Польської	організації	військової”	та,	перш	за	все,	 її	
диверсійно-шпигунських	та	повстанських	кадрів	у	промисловості,	
на	транспорті,	радгоспах	та	колгоспах».

І	 хоча	 реальної	 «ПОВ»	 на	 території	 СССР	 давно	 не	 існува-
ло,	 встановили	 дві	 черги	 для	 арештів	 поляків.	 До	 першої	 було	
включено	тих,	хто	працював	в	органах	НКВД,	служив	у	Червоній	
армії,	на	військових	заводах,	в	оборонних	цехах	інших	заводів,	на	
залізничному,	водному	та	повітряному	транспорті,	в	електроси-
ловому	 господарстві	 всіх	 промислових	 підприємств,	 на	 газових	
та	нафтоперегонних	заводах.	До	другої	черги	було	віднесено	всіх	
інших,	хто	працював	на	промислових	підприємствах	необоронного	
значення,	у	радгоспах,	колгоспах	та	установах.

Для	організації	слідства	згідно	«польської	операції»	створюва-
лися	особливі	ґрупи	оперативних	працівників.	Згідно	наказу	при-
пинялося	 звільнення	 з	 в’язниць	 та	 таборів	 ув’язнених,	 засу-
джених	за	ознаками	польського	шпигунства;	матеріали	на	кожного		
з	 них	 необхідно	 було	 надсилати	 на	 розгляд	 Особливої	 наради	
НКВД	СССР.	

Наказ	 №	 00485	 створив	 принципово	 новий	 у	 практиці	 ОҐПУ-
НКВД	 процесуальний	 порядок	 засудження.	 Коли	 завершувалося	
слідство,	 на	 обвинуваченого	 складалася	 довідка	 з	 коротким	 ви-
кладом	 слідчих	 та	 аґентурних	 матеріалів.	 Короткі	 довідки	 протя-
гом	10	днів	належало	збирати	і	передруковувати	у	вигляді	списку.	
Цей	список	надходив	на	розгляд	начальника	НКВД	або	Управлін-
ня	НКВД	і	прокурора.	Цю	комісію	почали	називати	«двійка»	і	до	її	
компетенції	відносився	вирок	—	по	1-й	 (розстріл)	чи	по	2-й	кате-
горії	(ув’язнення	від	5	до	10	років).	Після	цього	список	надсилався	
на	затвердження	до	Москви,	де	його	повинні	остаточно	розглядати		
і	 затверджувати	 нарком	 внутрішніх	 справ	 (тобто	 Єжов)	 і	 Ґене-
ральний	 прокурор	 (Андрій	 Вишинський).	 По	 тому	 список	 повер-
тався	до	відповідного	реґіону	для	виконання	вироку.	Цей	порядок	
засудження	 у	 службовому	 листуванні	 НКВД	 почали	 називати	
«альбомним»	 (скоріш	 за	 все	 тому,	 що	 машинописні	 списки	 запо-
внювались	 на	 аркушах,	 розташованих	 горизонтально,	 зшивались	
по	вузькій	стороні	і	зовні	нагадували	альбом).	
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На	практиці	на	місцях,	після	того,	як	опера-
тивний	 співробітник	 складав	 довідку,	 він	 же,	
разом	 з	 начальником	 відділку	 чи	 відділення,	
пропонував	те	чи	інше	покарання.	Начальники	
управлінь	 і	 прокуратури,	 які	 ставили	 підписи	
під	 списками,	 робили	 це	 автоматично,	 зазви-
чай	 окремо	 одне	 від	 одного,	 без	 аналізу,	 обго-
ворень,	без	звернення	до	слідчих	справ.

Усього	 по	 СССР	 за	 «польським»	 наказом	
були	 розглянуті	 справи	 на	 143	 810	 осіб,	 засу-

джено	 139	 835	 осіб,	 розстріляно	 111	 091	 особу.	
Всього	 ж	 у	 1937–1938	 роках	 під	 приводом	 бо-
ротьби	 з	 контрреволюцією	 в	 Україні	 було	 ре-

пресовано	близько	50	тис.	громадян	польської	національності.
Проте	терористичні	плани	не	обмежилися	лише	німцями	і	поля-

ками.	Наказ	№	00485	став	«модельним»	для	директив	НКВД	СССР	
щодо	 наступних,	 розпочатих	 після	 серпня	 1937	 року	 «національ-
них	операцій».	Було	розпочато	репресії	проти	фінів,	естонців,	ру-
мунів,	 болгар,	 македонців,	 латишів,	 греків,	 іранців,	 харбінців	 (під	
«харбінцями»	малися	на	увазі	колишні	службовці	Китайсько-Схід-
ної	залізниці	та	рееміґранти	з	Манчжоу-Го),	китайців	і	румунів,	як	
іноземних	 підданих,	 так	 і	 громадян	 СССР.	 Сталін	 і	 Єжов	 виходи-
ли	із	наявності	розгалуженої	шпигунсько-диверсійної	та	повстан-
ської	мережі	відповідної	держави,	яка	нібито	тільки	 і	думала	про	
те,	як	завдати	шкоди	СССР.	У	цих	наказах	фігурували	схожі	кон-
тинґенти	 (політеміґранти,	 перебіжчики	 тощо).	 Всього	 за	 «націо-
нальними	 операціями»	 пройшло	 227	 986	 осіб,	 з	 яких	 розстріляли	
понад	172	830	осіб.

InglourIous Basterds

Так	назвав	свій	відомий	фільм	Квентін	Тарантіно.	А	я	називаю	
так	 виконавців	 репресивних	 партійних	 директив.	 За	 десять	 років	
до	 «великого	 терору»,	 у	 травні	 1927-го,	 згаданий	 мною	 Всеволод	
Балицький,	 так	 пояснював	 підлеглим	 їхню	 роль:	 «Я	 повинен	 ска-
зати	ще	про	те,	що	таке	апарат	ҐПУ…	Це	той	орган,	який	повинен	
беззастережно	 виконувати	 волю	 Центрального	 комітету,	 яка	 пе-
редається	 через	 його	 голову.	 Якщо	 є	 наказ	 стріляти	 у	 натовп	 не-
залежно	 від	 того,	 хто	 б	 там	 не	 був,	 —	 відмовитесь	 —	 розстріляю	
усіх.	 Треба	 беззаперечно	 виконувати	 мою	 волю,	 а	 якщо	 будете	

олександр 
Успенський.  
1938 рік
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мітингувати,	я	цього	не	дозволю…	Тому	що	Центральному	коміте-
ту	партії	потрібен	міцний,	монолітний	апарат,	який	виконує	волю	
партії».	

Погляньмо	на	НКВД	УССР.	Для	чекістських	кадрів	був	власти-
вий	 розмитий	 соціальний	 склад,	 низький	 освітній	 рівень,	 неукра-
їнське	походження,	різноманітні	гріхи	(карні,	політичні,	моральні).	
З	 одного	 боку,	 це	 дозволяло	 комуністичним	 владним	 структурам	
легко	 маніпулювати	 чекістами	 та	 примушувати	 їх	 виконувати	
будь-які	злочинні	накази;	з	іншого	—	стало	підставою	для	знищен-
ня	багатьох	з	них.	

Наприклад,	 незважаючи	 на	 всі	 «успіхи»	 Ізраїля	 Леплевсько-
го,	його	кар’єра	закінчилася	типово	для	епохи	«великого	терору»:	
25	 січня	 1938-го	 він	 був	 зміщений	 з	 посади	 наркома,	 а	 28	 липня	
того	ж	року	—	розстріляний.	Його	змінив	Олександр	Успенський.	
Як	 і	 його	 попередник,	 він	 також	 протримається	 не	 дуже	 дов-
го:	 14	 листопада	 1938-го	 він	 інсценував	 самогубство,	 залишивши	
у	 службовому	 кабінеті	 записку:	 «Труп	 шукайте	 в	 Дніпрі»,	 і	 зник	
з	Києва.	Ховався	в	Москві,	Архангельську,	Калузі,	Муромі.	У	квіт-
ні	 1939	 року	 його	 розшукали,	 а	 27	 січня	 1940-го	 засудили	 до	 роз-
стрілу.	До	речі,	того	самого	1940	року	розстріляють	і	Миколу	Єжо-
ва,	якому	належать	слова:	«У	чекіста	є	лише	два	шляхи	—	або	на	
підвищення,	або	у	в’язницю».	Єжов,	як	і	багато	чекістів,	вдало	спо-
лучив	обидва	шляхи.	І	правильно!	Чому?

В другій половині дня  
на Мавзолеї замість єжова 

з’явився Лаврентій Берія 
(крайній праворуч).  

Москва, 7 листопада  
1938 року

Він вже здогадується,  
що його падіння близько…  
Микола єжов (крайній 
праворуч) на трибуні 
Мавзолею Леніна. 
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Завершуючи,	 коротко	 відповім	 на	 це	 запитання	 запитаннями:	
а	що	було	робити	з	тими,	хто	за	1937–1938	роки,	за	офіційною	ста-
тистикою,	заарештував	1	548	366	осіб,	з	яких	681	692	були	позбав-
лені	 життя?	 Тільки	 з	 літа	 1937-го	 до	 кінця	 1938-го	 заарештувати	
і	знищити	таку	кількість	людей…

Замітаючи	 сліди,	 Сталін	 нищив	 тих,	 кому	 перед	 тим	 доручив	
інквізиторську	місію.	Втім,	не	буду	перебільшувати	каральну	«ро-
тацію»	 чекістських	 кадрів.	 Понищили	 не	 всіх.	 У	 грудні	 1938	 року	
був	заарештований	Лаврентій	Якушев	(Бабкін),	колишній	началь-
ник	Житомирського	обласного	управління	НКВД	(він	очолював	це	
управління	з	жовтня	1937	по	лютий	1938	року).	У	червні	1939	року	
він	 був	 засуджений	 до	 20	 років	 виправно-трудових	 таборів,	 але		
в	жовтні	1941	року	з	нього	знімуть	судимість.	Хоча	було	добре	ві-
домо,	що	саме	робилося	під	його	керівництвом.	

Наприклад,	він	особисто	брав	участь	у	побиттях	ув’язнених,	за-
суджених	до	смертної	кари,	в	спаленні	11	ув’язнених.	Він	санкці-
онував	 те,	 що	 засуджені	 самі	 копали	 собі	 могили,	 по	 200–250	 осіб	
в’язнів	зв’язували,	вишиковували	в	чергу	і	розстрілювали	на	очах	
у	 інших	 ув’язнених.	 Із	 санкції	 Якушева	 в	 ув’язнених	 відбирали	
цінні	речі,	добротний	одяг,	не	видаючи	квитанцій,	складалися	фік-
тивні	відомості	про	отримання	засудженими	грошей,	зданих	ними	
в	касу	в’язниці.	

А	 ось	 що	 робили	 підлеглі	 Якушева.	 Начальник	 внутрішньої	
тюрми	та	комендант	УҐБ	Управління	НКВД	по	Житомирській	об-
ласті	в	кінці	грудня	1937	року	займався	садизмом.	Він,	як	засвідче-
но,	«змушував	засудженого	старого-інваліда…	мати	статеві	зноси-
ни	з	розстріляною	жінкою,	що	лежить	серед	трупів	розстріляних,	
обіцяв	за	це	його	звільнити.	У	момент	виконання	старим	вимоги…	
його	застрелили	на	трупі	цієї	жінки».	Крім	того,	як	зазначено	в	до-
кументі,	складеному	в	січні	1939	року,	підлеглі	Якушева	з	його	ві-
дома	 «займалися	 витяганням	 кирками	 і	 кліщами	 золотих	 зубів	 із	
ротів	трупів	розстріляних	…».

І	 подібних	 епізодів,	 які	 нагадують	 про	 те,	 що	 в	 дійсності	 роби-
ли	представники	режиму,	який	присягався	в	любові	до	соціальної	
справедливості	і	демократії,	дуже	багато…

…То яку ж «страну» хочуть нам повернути ті, хто 75 років 
тому розпалили «великий терор»? Лише «правда подробиць» (що 
про неї писав Ігнaціо Сілоне) про комуністичне правління може 
дати відповідь на це запитання. 



українська  
   Повстанська  
      армія:

70 років самотності
Зазвичай про Українську Повстанську Армію (УПА) почи-

нають говорити або з неприхованим пафосом або з неприхо-
ваною ненавистю. У кожному разі починають говорити епічно. 
Хочу зруйнувати ці стереотипи і розпочати з іншої тональності. 

Якось нелегка доля вченого занесла мене з кількома коле-
ґами на околицю Києва до ресторану під назвою «Партизан». 
Офіціант приніс нам меню. І воно мене як історика здивувало.  
Я побачив на його обкладинці портрети Джуеппе Ґарібальді, 
ернесто Че Ґевари, Нестора Махна, Сидора Ковпака та чо-
мусь Василя Івановича Чапаєва (по-перше, він насправді не 
Чапаєв, а Чепаєв, а по-друге, партизаном якби й не був). У рес-
торані ми виявили спеціальні іменні зали на честь згаданих осіб. 

Нас завели в залу імені Махна, офіціант почав навіть про 
Нестора Івановича щось там розповідати. Тут я не витримав 
і запитав, а чому на меню немає портрета Тараса Бульби- 
Боровця? У відповідь почулося: «А хто це?» Я пояснив, що Бо-
ровця називають «піонером української партизанської бороть-
би», власне, він таким і був. І взагалі з нього почалася історія 
УПА. «Чули про таку?» — запитав я офіціанта. Він витримав  
паузу, потім сказав, що щось ніби чув. А завершив взагалі чу-
дово: «У нас дізайнер був з Москви, то ж навряд він щось про 
нашу історію знає». 

Батько уПа

Боровець,	 який	 взяв	 собі	 псевдо	 «Тарас	 Бульба»,	 за	 одними	
джерелами,	 називався	 насправді	 Максим,	 за	 іншими	 —	 Василь,	
а	 може	 й	 Тарас.	 Народився	 у	 1908	 році	 у	 селі	 Бистричі	 на	 Кос-
топільщині	 (нині	 це	 Березнівський	 район	 Рівненської	 область)		
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у	 малоземельній	 роди-
ні,	 в	 якій	 було	 дев’ять	
дітей.	 Змушений	 з	 мо-
лодих	літ	працювати	на	
каменоломні,	він	тим	не	
менш	цікавився	політи-
кою.	Звернімо	увагу	і	на	
те,	 що	 у	 1920-х	 роках	
Боровець	 коливався	 у	
своїх	 політичних	 сим-
патіях	між	комуністами	
і	 українськими	 само-
стійниками.	Проте	відо-

мості	про	реалії	в	Совєтському	Союзі	допомогли	йому	зробити	ви-
бір	і	позбутися	прокомуністичних	ілюзій.	

Боровець	заснував	підпільну	організацію	Українське	Національ-
не	 Відродження.	 Його	 переслідувала	 польська	 влада.	 У	 1932	 році	
Боровець	 через	 сотника	 армії	 УНР	 В.	 Раєвського	 знайомиться	 із	
полковником	армії	УНР	І.	Литвиненком.	Останній	працював	у	роз-
відувальному	відділі	військового	штабу	УНР	в	екзилі.	Очевидно	за	
завданням	розвідки	УНР	Боровець	нелеґально	переходив	на	тери-
торію	СССР	на	початку	1930-х	років.	

У	1934–1935	роках	Боровець	був	в’язнем	польського	концтабо-
ру	 Береза	 Картузька.	 Після	 звільнення	 він	 організував	 власний	
кам’яний	кар’єр	у	селі	Корпилівка.	Керував	він	кар’єром,	а	політи-
ки	не	залишав,	займаючись	нелеґальною	роботою,	що	мала	на	меті	
створення	 незалежної	 української	 держави.	 Нічого	 не	 змінилося	
для	Боровця	 і	з	появою	у	вересні	1939-го	«братів	зі	Сходу»,	себто	
комуністичної	влади.	

Наприкінці	 1939	 року	 Боровець	 нелеґально	 приїздить	 до	 Вар-
шави,	 де	 активно	 співпрацює	 з	 Державним	 центром	 УНР	 в	 екзи-
лі	 та	 отримує	 завдання	 готувати	 повстання	 на	 території	 України	
з	 метою	 встановлення	 української	 влади	 у	 момент	 початку	 війни	
третіх	 держав	 проти	 СССР.	 Це	 збігалося	 із	 внутрішніми	 пере-
конаннями	 Боровця.	 Він	 не	 мав	 сумніву	 у	 тому,	 що	 і	 нацистський	
світовий	«новий	порядок»,	і	комуністичні	амбіції	щодо	завоювання	
світу	тотожні.	Розуміючи,	що	війна	ось-ось	перекинеться	на	Схід,	
Боровець	вирішує	випередити	події.

Він	 перетинає	 кордон	 з	 метою	 розпочати	 роботу	 по	 орга-
нізації	 підпілля	 на	 Поліссі	 й	 Волині,	 підпілля,	 здатного	 діяти	

тарас Бульба-Боровець (третій зліва)  
із охороною. осінь 1942 року



Українська Повстанська Армія 273

партизанськими	методами.	На	початку	нацистсько-радянської	вій-
ни,	 влітку	 1941-го,	 Боровець	 сформував	 і	 очолив	 партизанські	
відділи	 «Поліської	 Січі»	 в	 місті	 Олевську.	 Боровець	 дістав	 псевдо	
«отаман	 Тарас	 Бульба».	 Стратегію	 цих	 відділів	 Боровець	 визна-
чав	так:	«Ми	не	знали,	яку	політику	поведуть	німці	в	Україні,	від	
якої	 залежатиме	 наша	 тактика.	 Ясним	 було,	 що	 під	 час	 модерної	
блискавичної	 війни	 Україна	 буде	 переходити	 з	 рук	 до	 рук	 то	 од-
ного,	то	другого	окупанта.	Політичної	чи	військової	порожнечі,	по-
дібної	до	тієї,	яка	була	в	1917	році,	над	Україною	напевно не буде.	
Я	був	у	цьому	певний	і	докладав	всіх	сил	це	переконання	ширити	
серед	своїх	колеґ	та	серед	народу.	Звідси	й	випливала	проектована	
на	майбутнє	наша	тактика:	бити постійно того, хто постійно б’є 
нас. Допомагати тому, хто воює проти того, що б’є нас, навіть  
і тоді, коли він — наш явний ворог.	 Маневрувати	 так,	 щоб	 обом	
окупантам	нанести	якнайбільше	втрат».	

Спочатку	відділи	«Поліської	Січі»	боролися	проти	відступаючої	
Червоної	армії	та	радянської	адміністрації.	Згідно	із	первісним	за-
думом,	 подібні	 «окружні	 Січі»	 мали	 формуватися	 в	 усіх	 реґіонах	
України,	проте	нестача	кадрів	і	складні	геополітичні	умови	не	до-
зволили	реалізувати	задуму.	

У	 перші	 місяці	 німецької	 окупації	 Боровець	 діяв	 леґально,	 але	
від	грудня	1941-го	через	конфлікт	з	німецькою	окупаційною	адмі-
ністрацією,	перейшов	у	підпілля.	Впродовж	1942	року	на	базі	«По-
ліської	Січі»	він	створив	повстанське	з’єднання,	яке	назвав	Укра-
їнською	 Повстанською	 Армією.	 Ще	 раз	 процитую	 Боровця,	 який	
(до	речі,	як	і	Нестор	Махно)	встиг	написати	спогади:	«Революційні	
ідеали	 Української	 Народньої	 Республіки,	 що	 їх	 винесли	 з	 собою	
та	сіяли	по	цілому	світі	гнані	ворогом	з	центральних	земель	Укра-
їни	 палкі	 патріоти,	 знайшли	 пригожий	 ґрунт	
в	 поліських	 багнах	 та	 лісах.	 На	 голих	 скелях	
і	 в	 трясовині	 ці	 ідеали	 виросли	 в	 національ-
но-державний	 чин	 у	 формі	 Української	 По-
встанської	 Армії.	 Ось	 де	 треба	 шукати	 генези	
УПА	об’єктивному	історикові	нашої	бурхливої	
доби.	В	національному	ренесансі	цілої	Полісь-
кої	 Округи,	 починаючи	 від	 ідейно-політичних	
основ,	 а	 не	 від	 того,	 щоб	 “здобувати”	 Полісся	
для	своєї	партії	тоді,	коли	воно	було	вже	здо-
буте	німецькою	зброєю	для	партії	Гітлера.	Ко-
мандно-провідний	 склад	 УПА	 дали	 колишні	 сергій качинський
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вояки	армії	УНР,	а	людський	матеріял	—	Поліська	Округа	та	Во-
линь».

Підсумовуючи	 цю	 частину	 розповіді,	 констатуємо,	 що	 Буль-
ба-Боровець	 не	 був	 бандерівцем,	 себто	 не	 був	 націоналістичним	
«більшовиком».	До	того	ж	він	маневрував	як	справжній	партизан.		
У	 1942–1943	 роках	 він	 активно	 контактував	 із	 представниками	
мельниківської	 фракції	 ОУН.	 У	 серпні–вересні	 1942-го	 вів	 пере-
говори	із	командуванням	радянських	партизанів	про	спільні	бойові	
дії.	Проте	домовитися	про	єдину	політичну	платформу	для	бороть-
би	 з	 гітлерівцями	 не	 вдалося.	 На	 зламі	 1942–1943	 років	 Боровець	
намагався	 за	в’язати	 контакти	 із	 командуванням	 польської	 Армії	
Крайової	 для	 залагодження	 наростаючого	 українсько-польського	
конфлікту.	 Нарешті,	 він	 намагався	 скоординувати	 зусилля	 інших	
оунівських	 збройних	 формувань,	 що	 фатально	 вплинуло	 на	 його	
долю.

Переділ уПа 

Цікаво,	 що	 керівництво	 Організації	 Українських	 Націоналістів	
(ОУН),	 точніше	 двох	 ОУН,	 оскільки	 вона	 розкололась	 у	 1940	 році	
на	мельниківців,	ОУН(М),	 і	бандерівців,	ОУН(Б),	—	не	дуже	й	хо-
тіло	 мати	 власні	 мілітарні	 структури.	 Бандерівці	 засуджували,	
як	вони	висловлювались,	«партизанку».	Розрахунок	був	на	те,	що	
гітлерівська	 Німеччина	 і	 сталінський	 СССР	 у	 боротьбі	 виснажать	
одне	одного,	тоді	й	прийде	час	для	побудови	незалежної	України.	

Однак	 наприкінці	 1942	 року	 під	 Львовом	 відбувається	 неле-
ґальна	 конференція	 військових	 референтів	 територіальних	 ланок	
(проводів)	 ОУН(Б),	 яка	 висловилася	 за	 формування	 власних	 вій-
ськових	відділів.	У	жовтні	того	ж	року	на	Волині	починається	фор-
мування	перших	бойових	загонів	під	командою	Сергія	Качинського	
(«Остапа»).	 (Забігаючи	наперед,	скажу,	що	цей	факт	дасть	привід	
Роману	 Шухевичу	 у	 жовтні	 1947	 року	 оголосити	 своїм	 наказом	
днем	заснування	УПА	саме	14	жовтня	1942	року).	Тодішній	голова	
бандерівського	Проводу	Микола	Лебедь	не	схвалював	ці	дії,	а	офі-
ційну	санкцію	на	розвиток	партизанської	боротьби	було	дано	лише	
в	лютому	1943	року	на	ІІІ	конференції	ОУН(Б).	

Тим	не	менш	вже	восени	1942	року	перші	оунівські	відділи	по-
чали	оперувати	в	околицях	міста	Сарни.	У	грудні	1942-го	і	в	люто-
му	1943	року	їх	діяльність	перекинулась	в	район	Костопіль–Люд-
випіль–Березне.	 З	 першої	 половини	 березня	 1943	 року	 пішла	 ще	
далі	 —	 на	 південь	 від	 Рівного–Дубна–Звягеля.	 В	 другій	 половині	
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березня	і	в	квітні	того	самого	1943-го	ця	діяльність	поширилася	на	
всі	західні	та	південні	райони	Волинської,	Рівненської	і	північні	ра-
йони	Тернопільської	та	Кам’янець-Подільської	областей.

Усе	 це	 супроводжувалося	 достатньо	 драматичними	 колізія-
ми.	 Військові	 структури	 почали	 формуватися	 незалежно	 від	 по-
літичного	забарвлення.	 І	бандерівці,	 і	мельниківці,	 і	отаман	Тарас	
Бульба-Боровець,	який,	як	ми	побачили,	досягнув	значних	успіхів	
у	формуванні	військових	відділів,	діяли	на	свій	розсуд.	Проте	не-
вдовзі	почалися	переговори	всіх	трьох	сил	про	об’єднання	зусиль.	
Об’єднатися	 не	 вдалося,	 перемовини	 зайшли	 у	 глухий	 кут.	 І	 тоді	
бандерівці	(як	і	належить	справжнім	радикалам)	вдалися	до	сило-
вого	 методу	 розв’язання	 питання.	 На	 Волині	 та	 Поліссі	 упродовж	
травня–серпня	1943	року	вони	насильницькі	об’єднали	відділи	Бо-
ровця.	Сам	він	переіменував	свої	відділи,	назвавши	їх	«Українська	
народно-революційна	 армія»	 («УНРА»).	 Та	 це	 не	 завадило	 банде-
рівцям	«забрати»	їх	собі.	

19	 серпня	 у	 селі	 Черниця	 Корецького	 району	 Рівненської	 об-
ласті	були	оточені	головні	сили	Боровця.	Крім	кількох	командирів,	
у	 полон	 потрапила	 та	 була	 після	 тортур	 знищена	 його	 дружина	
Ганна	 Опочинська.	 Боровець	 у	 грудні	 1943-го	 був	 заарештований	
ґестапо	у	Варшаві	та	ув’язнений	у	концтаборі	Закзенгаузен.	При-
єднали	до	УПА	і	мельниківців	з	 їхніми	військовими	структурами.	
Додали	 до	 них	 ще	 й	 підрозділи	 Фронту	 української	 революції	 та	
«вільних	 козаків».	 До	 всього	 цього	 буквально	 за	 одну	 ніч	 в	 УПА	
увійшло	до	п’яти	тисяч	українців,	що	раніше	служили	в	поліції.	

Із	квітня	1943	року	бандерівські	збройні	формування	починають	
користуватися	 запозиченою	 в	 Тараса	 Бульби-Боровця	 назвою	 —	
Українська	 Повстанська	 Армія.	 До	 середини	 літа	 1943	 року	 було	
практично	 завершено	 роботу	 над	 створенням	 Головної	 команди,	
Головного	військового	штабу,	командування	і	штабів	Ґруп,	струк-
туруванням	тилу	(або,	як	його	називали,	запілля).	Як	відомо,	рані-
ше	в	публікаціях,	а	у	виступах	лівих	політиків	дотепер,	скорочення	
ОУН–УПА	широко	застосовувалося	без	розрізнення.	Тим	часом,	за	
твердженням	українського	дослідника	Юрія	Киричука,	в	УПА	на-
лічувалося	лише	приблизно	50	%	членів	ОУН	(Б).	Всі	інші	стрільці	
та	старшини	були	людьми	інших	політичних	поглядів	і	переконань,	
хоча	 УПА	 діяла	 під	 постійним	 і	 невпинним	 контролем	 бандерів-
ського	керівництва.	

Тепер	 цю	 потужну	 структуру	 очолював	 Дмитро	 Клячківській,	
він	 же	 «Клим	 Савур»,	 він	 же	 «Охрім».	 Народився	 він	 1911	 року		
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у	місті	Збаражі	на	Тернопільщині,	у	сім’ї	за-
можного	 банківського	 службовця.	 Закінчив	
юридичний	 факультет	 Львівського	 універ-
ситету,	 служив	 у	 польській	 армії,	 працю-
вав	 у	 кооперативних	 закладах	 Галичини,	
став	 активістом	 українського	 молодіжного	
спортивно-патріотичного	 руху,	 а	 згодом	 —	
членом	 ОУН.	 Його	 переслідувала	 польська	
влада,	 а	 з	 початком	 «радянізації»	 Західної	
України	 і	 НКВД.	 Одначе	 він	 мужньо	 три-
мався	 і	 жодного	 разу	 його	 причетність	 до	
націоналістичного	 підпілля	 не	 було	 дове-
дено.	 Тим	 не	 менш,	 на	 відміну	 від	 поляків,	
комуністи	 його	 засудили	 у	 січні	 1941	 року		

до	розстрілу.	Розстріл	замінили	десятьма	роками	позбавлення	волі.	
Користуючись	 хаосом	 перших	 тижнів	 війни,	 Клячківський	 втік		
із	 Бердичевськой	 в’язниці	 і	 незабаром	 став	 обласним	 провідни-	
ком	ОУН(Б)	у	Львові.	З	1942	року	під	псевдонімом	«Охрім»	він	очо-
лив	Провід	ОУН	на	«Північно-західних	українських	землях»	(Во-
линь	 і	 Полісся)	 і	 серйозно	 займався	 розбудовою	 перших	 відділів	
УПА.	

«Клима	 Савура»	 партизаном	 вже	 не	 назвеш.	 Це	 був	 направду	
військовик,	 жорсткий,	 вольовий,	 нещадний,	 який	 мало	 піддавав-
ся	емоціям.	Дбаючи	про	те,	щоб	УПА	перетворилася	на	справжню	
силу,	 яка	 б	 спиралася	 на	 підтримку	 населення,	 він	 запроваджує	
сувору	дисциплінарну	та	військово-правову	практику.	Наприклад,	
15	травня	1943	року	він	видав	розпорядження,	яким	встановлюва-
лася	«найвища	кара	військового	часу	—	смерть»	за	такі	вчинки,	як	
співробітництво	з	ворогом,	саботаж	і	диверсії	проти	УПА,	шпигун-
ство,	вбивства,	дезертирство	з	армії	або	з	«місця	праці	в	запільній	
мережі»,	 за	 крадіжки	 військового	 і	 особистого	 майна,	 збройні	 по-
грабування	тощо.

Особливу	увагу	«Савур»	приділяв	розвідці	та	діяльності	Служ-
би	 безпеки	 (СБ),	 шефом	 якої	 він	 був	 сам.	 Побудову	 та	 завдання	
спеціальних	 органів	 визначала	 «Інструкція	 розвідчої	 та	 контр-
розвідчої	 служби».	 Робота	 розвідувальних	 підрозділів	 штабів	 та	
формувань	різних	рівнів	спиралася	на	розгалужену	аґентурно-ін-
формаційну	мережу	серед	населення,	яка	здобувала	відомості	про	
сили	і	плани	радянських	партизанів,	німців,	польських	націоналіс-
тичних	збройних	угруповань.	

дмитро клячківський. 
Початок 1940-х років
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З	польським	«фактором»	ім’я	Клячківського	має	особливий	зв’я-
зок.	Стверджують,	що	це	саме	він	(всупереч	думці	Проводу	ОУН)	
віддав	 наказ,	 що	 започаткував	 трагічний	 польсько-український	
міжетнічний	конфлікт	1942–1944	років	 (включно	з	кривавими	по-
діями	на	Волині	у	1943	році).	Самого	наказу	дотепер,	щоправда,	не	
віднайдено,	але	його	наслідки	цілком	реальні.	У	безжальному	обо-
пільному	протистоянні	поляки	втратили	до	40	тисяч,	а	українці	—	
до	16	тисяч	осіб.	

27	 січня	 1944-го,	 враховуючи	 необхідність	 об’єднання	 керівни-
цтва	 повстанським	 рухом	 і	 ОУН,	 Клячківський	 передав	 свою	 по-
саду	Роману	Шухевичу,	залишаючись	командиром	УПА–«Північ».	

новий командир

Готуючи	цю	публікацію,	я	передивився	(переважно	в	Інтернеті)	
чимало	публікацій	про	Романа	Шухевича,	він	же	«Тарас	Чуприн-
ка».	Боже	мій,	скільки	глупоти,	упередженості,	ненависті,	включно	
із	твердженнями,	що	його	нагороджував	нібито	особисто	Гітлер…	

Народжений	у	1907	році	на	Львівщині,	Шухевич	ще	з	6-го	кла-
су	 гімназії	 став	 підпільником	 Української	 військової	 організації	
(УВО).	У	1920-х	роках	брав	участь	у	антипольських	акціях,	органі-
зовував	і	керував	ними.	Вступив	до	ОУН	як	один	з	перших	членів,	
був	бойовим	референтом	Крайової	Екзекутиви	ОУН,	яку	очолював	
Степан	Бандера.	Саме	Шухевич	був	організатором	відомої	першої	
бойової	 акції	 ОУН	 у	 місті	 Городок	 у	 1930	 році.	 Шухевич	 закінчив	
Львівський	 політехнічний	 інститут,	 але	 при	 цьому	 мав	 військо-
вий	 вишкіл,	 був	 спортсменом,	 відзначався	
у	 лижному	 спорті,	 ставив	 рекорди	 у	 зма-
ганнях	з	бігу,	 грав	у	футбол,	керував	свого	
часу	у	Львові	низкою	українських	спортив-
них	 організацій.	 Словом,	 це	 була	 людина,	
підготовлена	 для	 бойових	 дій.	 Рішуча,	 во-
льова,	коли	треба,	безжальна.	

У	 1933-му	 Шухевич	 організовував	 на-
пад	 на	 радянське	 консульство	 у	 Львові.		
У	1934-му	він	був	ув’язнений	поляками,	але	
амністований	у	1938-му.	У	1938–1939	роках	
був	 старшиною	 у	 штабі	 Карпатської	 Січі,	
а	 у	 1939–1941	 роках	 у	 Проводі	 ОУН	 відпо-
відав	 за	 організацію	 підпільної	 мережі	 на	

Роман Шухевич.  
1930-ті роки
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західноукраїнських	 землях.	 У	 1941-му	 як	
командир	 Українського	 леґіону	 увійшов	 до	
Львова.	 На	 початку	 радянсько-нацистської	
війни	 у	 1941	 році,	 коли	 «чистили»	 західно-
українські	 в’язниці,	 було	 розстріляно	 його	
брата,	 згодом	 була	 піддана	 арешту	 його	
дружина,	а	дочку	і	сина	відправлено	до	спе-
ціального	дитячого	будинку.	

Шухевич	був	переконаним	антикомуніс-
том	і	готовий	був	піти	на	союз	хоч	із	чортом,	
щоб	перемогти	у	боротьбі	за	незалежну	від	
Росії	Україну.	Після	політичного	прощання	
з	 нацистами,	 які	 не	 визнавали	 незалежної	
України,	 Шухевич	 керував	 УПА,	 а	 до	 того	

ще	й	очолював	ОУН	в	Україні.	І	робив	він	це	достатньо	вдало.	
УПА	стала	потужною	силою,	з	якою	тепер	доводилося	рахува-

тися	і	нацистам,	і	радянцям.	Фактично	підконтрольні	УПА	райони	
(їхня	площа	доходила	до	150	тисяч	квадратних	кілометрів	із	насе-
ленням	до	15	мільйонів	чоловік)	перетворювалися	на	своєрідні	рес-
публіки	з	націонал-патріотичним	режимом.	

Донесення	 радянської	 партизанської	 розвідки	 серйозно	 оціню-
вали	 антинімецькі	 виступи	 УПА,	 тобто	 протистояння	 між	 пов-
станцями	 та	 німецькими	 окупантами.	 Збройні	 виступи	 УПА	 та	
підрозділів	 місцевої	 самооборони	 населення	 відчутно	 дошкуля-
ли	 німцям.	 Усього,	 як	 стверджують	 серйозні	 дослідники,	 сталося	

майже	три	тисячі	сутичок	УПА	з	нім-
цями,	 втрати	 яких	 сягнули	 близько		
18	тисяч	осіб.	

Разом	 з	 тим	 УПА	 здійснювала	 бо-
ротьбу	 проти	 радянських	 партизанів.	
Серед	них,	до	речі,	за	офіційними	да-
ними,	 українців	 було	 непропорцій-
но	 мало.	 Складаючи	 майже	 80	 %	 на-
селення,	 українці,	 проте,	 становили	
46	%	бійців	п’яти	найбільших	з’єднань	
радянських	партизанів	на	Україні.	Ро-
сіяни	складали	непропорційно	велику	
частку	 —	 37	 %.	 У	 деяких	 радянських	
працях	стверджувалося,	що	кількість	
червоних	партизанів	в	Україні	сягала	

Василь кук

Василь кук з дружиною  
у кабінеті голови кҐБ УссР. 
1950-ті роки
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250	чи	навіть	500	тисяч,	у	той	час	як	інші	називають	цифру	близь-
ко	 50	 тисяч.	 Фахівці	 тримаються	 останньої	 цифри.	 Встановлено	
також,	що	у	конфліктах	УПА	та	радянських	партизанів	загинуло	
приблизно	по	5	тисяч	осіб	з	кожної	сторони	(включно	із	цивільним	
населенням).	

Командування	 УПА	 у	 грудні	 1943	 року	 видало	 інструкцію,	 що	
забороняла	вести	атаки	проти	Червоної	армії.	Тим	не	менш	відділи	
УПА	до	початку	1946	року	здійснювали	такі	атаки,	щоб	заволодіти	
зброєю,	медикаментами,	продуктами.	

Проте	 в	 процесі	 витиснення	 німецьких	 окупантів,	 з	 повернен-
ням	Радянської	армії	ситуація	починає	змінюватись	не	на	користь	
УПА.	 Наприклад,	 для	 посилення	 армійських	 з’єднань	 до	 квітня	
1944	року	на	Волинь	були	кинуті	Сухумська	й	Орджонікідзевська	
дивізії	внутрішніх	військ	(ВВ),	п’ять	бригад	і	кавалерійський	полк,	
танковий	батальйон	дивізії	 імені	Дзержинського	з	Москви,	броне-
поїзди.	Поступово	тактика	дій	УПА	перейшла	до	малих	підрозді-
лів,	широко	розгорнулося	будівництво	підземних	укриттів	—	бун-
керів.	

На	 завершальному	 етапі	 війни	 УПА	 і	 націоналістичне	 підпіл-
ля	 вели	 боротьбу	 проти	 внутрішніх	 військ	 НКВД	 і	 комуністичної		
адміністрації.	 Із	 січня	 1943	 до	 листопада	 1945	 року	 ОУН	 і	 УПА	
втратили	до	16	тисяч	осіб,	а	комуністичний	режим	до	10	тисяч	осіб.	

Тут	варто	нагадати,	що	мережа	мельниківської	ОУН	упродовж	
1943–1944	року	не	зуміла	пристосуватися	до	непростих	умов	неле-
ґальної	боротьби	і	тому	була	майже	повністю	знищена	німцями.	Це	
змусило	керівників	мельниківського	підпілля	в	1944	році	оголосити	
про	необхідність	виїзду	залишків	своїх	кадрів	в	еміґрацію.	

Іншу	лінію	обстоював	і	проводив	Головнокомандувач	УПА.	Оль-
га,	дружина	близького	приятеля	Романа	Шухевича,	одного	з	керів-
ників	бандерівської	ОУН	Олекси	Гасина	(«Лицаря»),	поцікавилася,	
чому	ж	їм,	втомленим	і	виснаженим,	не	піти	на	Захід?	З	іронічно-
гіркою	посмішкою	Шухевич	відповів,	що	вони	потрібні	тут,	в	Укра-
їні,	і	нікому	не	потрібні	там,	на	Заході.	УПА	продовжувала	бороть-
бу	на	тих	землях,	які	вважала	українськими.	

MorIturI te salutant

І	тут	не	можна	не	згадати	про	так	званий	Закерзонський	край.	
Його	 бандерівське	 керівництво	 ОУН	 виділило	 у	 1945	 році	 піс-
ля	визначення	кордону	між	Польщею	та	СССР.	Це	було	зроблено	
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спеціально,	оскільки	саме	тут	розпочалася	грандіозна	за	масшта-
бами	 переселенська	 акція,	 здійснювана	 урядом	 СССР	 та	 проко-
муністичним	урядом	Польщі.	На	Закерзонні	було	створено	Провід	
ОУН,	 до	 якого	 входили:	 провідник	 Ярослав	 Старух	 («Стяг»),	 його	
заступник	 і	 референт	 пропаґанди	 Василь	 Галаса	 («Орлан»),	 ко-
мандир	 УПА	 Мирослав	 Онишкевич	 («Орест»,	 «Богдан»,	 «Олег»,	
«Білий»)	 і	 керівник	 Служби	 безпеки	 Петро	 Федорів	 («Дальнич»).	
Восени	 1945	 року	 в	 їхньому	 розпорядженні	 було	 десь	 9–10	 тисяч	
осіб,	що	протистояли	польським	армійським	силам.	

Нині	 з	 польськими	 колеґами	 ми	 завершуємо	 9-й	 том	 спільної	
видавничої	серії	«Польша	та	Україна	в	тридцятих–сорокових	ро-
ках	 ХХ	 століття»,	 який	 буде	 присвячено	 боротьбі	 польської	 ко-
муністичної	 спецслужби	 проти	 Проводу	 ОУН	 на	 Закерзонні	 і	 ни-
щенню	структур	УПА.	Це	вражаюча	і	трагічна	історія,	але	правда	
полягає	 в	 тому,	 що	 завдяки	 застосуванню	 регулярних	 військових	
частин	 і	 спецпідрозділів,	 завдяки	 депортації	 українського	 насе-
лення	з	території	Закерзоння	польська	влада,	постійно	консульто-
вана	радниками	з	Москви,	змогла	знищити	українське	націоналіс-
тичне	підпілля	 і	повстанський	рух	у	цьому	реґіоні.	Результат	був	
такий:	у	1944–1947	роках	у	Закерзонні	вбито	до	12	тисяч	україн-
ців,	 майже	 півмільйона	 депортовано	 на	 територію	 СССР	 і	 150	 ти-
сяч	(внаслідок	операції	«Вісла»,	розпочатій	навесні	1947	року)	роз-
порошено	на	півночі	й	заході	Польщі.	

Окремим	загонам	УПА	у	Польщі	Шухевич	наказав	перейти	на	
територію	 СССР,	 а	 окремим	 прорватися	 на	 Захід.	 У	 цей	 рейд	 ви-
рушило	750	стрільців.	Вони	повинні	були	подолати	величезну	від-
стань	 —	 перейти	 через	 Чехословаччину,	 радянську	 окупаційну	
зону	 Австрії	 і	 вийти	 до	 Баварії.	 Фахівці	 вважають,	 що	 цей	 рейд	
був	 потрібен	 насамперед	 з	 пропаґандистською	 метою.	 Адже	 за	

Відділи УПА
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допомогою	 збройної	 боротьби	 і	 друкованих	 матеріалів	 повстанці	
заявляли	про	себе,	змушуючи	писати	західну	пресу	про	боротьбу	
українців	за	свою	незалежність.	Шухевич	визначив,	що	оптималь-
на	чисельність	одного	рейду	не	повинна	перевищувати	40	осіб.	Від	
місця	останньої	зупинки	бійці	повинні	були	відходити	не	менш	ніж	
на	15	кілометрів,	хоча	насправді	багато	хто	проходив	і	по	50.

Проти	повстанців	вели	боротьбу	радянські,	польські	 і	чехосло-
вацькі	 частини.	 Міністерство	 оборони	 Чехословаччини	 створило	
спеціальну	 групу	 «Тєпліце»	 для	 боротьби	 з	 українцями.	 У	 липні	
1947-го	 було	 задіяно	 понад	 4	 000	 осіб,	 а	 також	 авіазагін	 «Кобра»,	
який	мав	7	літаків.	

Першим	до	Баварії	прийшов	відділ	під	командуванням	Михайла	
Дуди	(«Громенка»).	Останні	учасники	рейду	з’явилися	в	американ-
ській	 зоні	 аж	 у	 травні	 1948-го.	 Всього	 на	 Захід	 пробилось	 360	 по-
встанців.	Ґрупа	бунчужного	Буркуна	принесла	навіть	хроніку	своєї	
сотні,	а	також	інші	унікальні	документи	і	фото.	Напевно,	цей	про-
рив	на	Захід	став	останньою	вдалою	масштабною	операцію	УПА.	

Хоча	 криваве	 протистояння	 із	 сталінським	 режимом	 на	 за-
хідноукраїнських	 землях	 тривало.	 30	 травня	 1947	 року	 своєю	 ди-
рективою	Головнокомандувач	УПА	Роман	Шухевич	зрівняв	ОУН		
і	УПА.	Вони	почали	називатися	збройним	підпіллям.	Шухевич	ви-
рішив	також	вдатись	до	принципу	«валенродизму»,	себто	проник-
нення	у	ворожі	структури	під	виглядом	лояльності	до	них.	І	пішли	
оунівці	й	упівці	в	комуністичні	партійно-державні	структури,	щоб,	
ставши	«інсайдерами»,	шкодити	режиму,	який	ненавиділи.	

З	 початком	 «холодної	 війни»	 у	 бандерівського	 керівництва	 ви-
никли	 розрахунки	 на	 те,	 що	 може	 розпочатися	 конфлікт	 між	 со-
юзниками	 по	 антигітлерівській	 коаліції.	 Шухевич	 був	 реалістом.	
Зокрема,	 ілюзорність	 надій	 на	 глобальне	 зіткнення	 США	 і	 СССР.	
Згадана	вже	дружина	Олекси	Гасина	(«Лицаря»)	розповідала,	що	
Шухевич	 висміяв	 мрії	 її	 чоловіка	 про	 радянсько-американську		
війну.	Америка,	саркастично	зауважив	він,	чомусь	ніяк	не	прислу-
ховується	до	думки	«Лицаря».	

УПА	знов	залишалась	на	самоті	із	потужним	і	професійно	під-
ступним	ворогом	в	особі	сталінської	Росії…	

фінал і Баланс
«Bloodlands»	 —	 цим	 неолоґізмом	 позначив	 американський	 іс-

торик	 Тимоті	 Снайдер	 землі,	 що	 найбільше	 постраждали	 від	 на-
цистської	 та	 комуністичної	 диктатур.	 До	 «кривавих	 земель»	 він,	
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зокрема,	включив	Україну.	Снайдер	зауважує,	що	динаміка	масо-
вого	знищення	у	випадку	Совєтського	Союзу	і	нацистської	Німеч-
чини	 була	 зумовлена	 саме	 тим,	 що	 обидва	 режими	 спиралися	 на	
утопічні	ідеології,	орієнтовані	на	імперський	політичний	курс.	Цей	
курс	 повною	 мірою	 втілився	 в	 Західній	 Україні	 у	 повоєнний	 час,		
у	справжній	війні	проти	УПА.	

Переважаюча	 військова	 сила,	 аґентурна	 робота,	 провокації	
(достатньо	 лише	 згадати	 чекістські	 спецґрупи,	 що	 чинили	 злочи-
ни	під	виглядом	відділів	УПА)	—	все	це	складові,	що	забезпечили	
перемогу	 комуністичної	 влади.	 Ще	 в	 лютому	 1945	 року	 загинув	
Дмитро	 Клячківський,	 у	 березні	 1950-го	 радянська	 держбезпека	
вистежила	 Романа	 Шухевича,	 який	 також	 загинув.	 Після	 цього	
УПА	швидко	втратила	боєздатність.	24	травня	1954	року	МҐБ	був	
захоплений	наступник	Шухевича	Василь	Кук,	справжня	роль	яко-
го	у	забезпеченні	трагічного	фіналу	драми	УПА	ще	не	з’ясована	до		
кінця…	

І	хоча	окремі	повстанські	боївки	протрималися	ще	до	середини	
1950-х	років,	як	зазначалося	в	одному	з	офіційних	документів,	уже	
на	 початку	 1956	 року	 було	 закінчено	 «ліквідацію	 збройних	 банд		
і	 організованого	 підпілля	 українських	 буржуазних	 націоналістів».	
Військова	сила,	помножена	силою	репресивних	органів,	стала	ви-
рішальним	фактором	упокорення	населення,	ліквідації	опору	ОУН	
і	 УПА	 окупаційному	 комуністичному	 режимові.	 А	 ось	 і	 наслідок:	
за	офіційною	радянською	статистикою,	з	1944	по	1952	рік	у	захід-
них	областях	України	репресіям	(у	різних	формах	включно	з	роз-
стрілами)	 комуністичними	 репресивно-каральними	 структурами	
було	піддано	майже	500	000	осіб,	у	тому	числі	заарештовано	понад	
134	000,	вбито	понад	153	000	осіб,	вислано	довічно	за	межі	України	
понад	203	000	осіб.	При	цьому	вилучено	один	літак,	дві	бронемаши-
ни,	61	артилерійська	гармата,	595	мінометів,	77	огнеметів,	358	про-
титанкових	рушниць,	844	станкових	і	8	327	ручних	кулеметів,	біля	
26	 000	 автоматів,	 понад	 72	 000	 гвинтівок,	 22	 000	 пістолетів,	 понад	
100	000	гранат,	80	000	мін	 і	снарядів,	понад	12	мільйонів	патронів.	
Розшукано	і	вилучено	більше	100	друкарень	з	друкарською	техні-
кою,	понад	300	радіопередавачів,	18	автомобілів	і	мотоциклів,	зна-
чна	кількість	харчових	складів	та	сховищ	націоналістичної	літера-
тури.	За	офіційними	даними,	українське	підпілля	вчинило	14,5	тис.	
диверсій	і	терористичних	акцій,	в	яких	загинуло	не	менш	як	30	тис.	
представників	 комуністичного	 режиму,	 військовослужбовців,	 міс-
цевих	жителів.	
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Всього,	 за	 офіційними	 радянськими	 даними,	 у	 складі	 УПА	 за	
увесь	час	її	існування	воювало	понад	100	тисяч	осіб.

…УПА була формуванням, яке за великим рахунком, не було ні-
кому потрібне. Ні нацистам, ні комуністам, хоча всі вони з нею 
контактували. УПА була потрібна тим, кому була і є потрібною 
незалежна Україна. Так, очевидно, це не була безгрішна структу-
ра і люди в ній були різні. А хіба реальна, а не припудрена байками 
Радянська армія була ідеальною і ангели в ній служили? Та й взагалі 
непотрібно порівнювати державно-військове формування, що могло 
мільйонами мобілізувати своїх громадян і класти їх на полях битв 
(якими згодом чомусь належало лише пишатись), та бездержавною 
силою, яка кинула виклик тоталітарним потугам в ім’я створення 
власної держави.

У 1991-му державу нібито створили. І кому ця УПА потрібна 
нині? Хіба що московським і промосковським політичним дизайне-
рам (пам’ятаєте офіціанта з ресторану «Партизан»?). Вони нам 
про УПА правду розкажуть. Ну-ну, послухаєм…



війна соціаліЗму 
Проти соціаліЗму

У жовтні 1956-го в Угорщині 
почались події, названі  

«перерваною революцією» 
Те, що трапилось, вихопилось з осатанілої від страждань, 

готової на все нації, як пожежа в посуху від випадкового спа-
лаху.

Ласло Немет

У	ніч	із	23	на	24	жовтня	1956	року	почалася	операція	«Вихор»,	
яка	тривала	до	4	листопада.	Нею	керував	маршал	Іван	Конєв.	У	ре-
зультаті	було	знищено	4000	осіб,	радянська	сторона	втратила	669	
осіб	 загиблими,	 1450	 було	 поранено,	 51	 людина	 пропала	 безвісти.	
Це	була	операція	проти	Угорщини,	яка	зважилася	запропонувати	
світові	 свою	 модель	 соціалізму,	 відмінну	 не	 лише	 від	 сталінської,	
а	й	від	хрущовської.

От	 що	 написав	 про	 ті	 події	 письменник	 і	 дисидент	 Володимир	
Буковський:	«Після	того,	як	червонозоряні	танки	—	мрія	і	гордість	
нашого	 дитинства	 —	 давили	 на	 вулицях	 Будапешта	 наших	 одно-
літків,	кривавий	туман	застеляв	нам	очі.	Після	того,	як	увесь	світ	
зрадив	нас,	ми	нікому	не	вірили.	Ми	хотіли	загинути	пліч-о-пліч	із	
тими,	кому	довіряли	безоглядно…».

За	що	ж	у	жовтні–листопаді	1956-го	червонозоряні	танки	дави-
ли	молодих	(і	не	лише	молодих)	угорців?	За	що	в	період	з	4	листопа-
да	1956-го	до	31	липня	1957-го	було	засуджено	майже	29	000	осіб?	
Відповідь	загалом	проста:	за	спробу	зруйнувати	канони	та	стерео-
типи	«соціалістичного	табору»,	вирватися	за	межі	його	догматичної	
парадигми.
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«неПриємність» від сталіна

У	післявоєнний	час	колишня	хортистська	Угорщина	стрімко	на-
брала	 рис	 країни,	 яка	 в	 усьому	 наслідує	 «старшого	 брата»,	 тобто	
СССР.	 Отут	 було	 все	 —	 від	 сліпого	 копіювання	 радянського	 сус-
пільно-економічного	 укладу,	 закликів	 неухильно	 вчитися	 на	 «пе-
редовому	 досвіді»	 Совєтського	 Союзу	 до	 ідіотських	 тверджень	 у	
підручниках	з	історії	для	середньої	школи	про	те,	що	«артилерія	та	
солдати	Петра	Першого	допомагали	Ракоці	у	визвольній	боротьбі».

Поставлений	 Кремлем	 на	 чолі	 Угорської	 партії	 праці	 (УПП)	
і	 на	 чолі	 Ради	 міністрів	 ортодоксальний	 сталініст	 Матіаш	 Рако-
ші	 сумлінно	 й	 послідовно	 здійснював	 відведену	 йому	 роль	 вірно-
го	 союзника.	 У	 партійній	 пресі	 його	 називали	 «кращий	 угорський	
учень	 товариша	 Сталіна».	 Він	 усунув	 політичних	 конкурентів	 не	
лише	в	особі	представників	старих	партій,	а	 і	в	особі	своїх	сорат-
ників	по	комуністичному	руху.	1949	року	було	страчено	видатного	
діяча	компартії	Ласло	Райка.	Причому	показовий	судовий	процес	
над	 ним	 і	 його	 колегами	 мав	 антиюгославську	 спрямованість:	 ви-
дні	угорські	комуністи	звинувачувалися	в	підривній	діяльності	на	
користь	режиму	Тіто.	«Справа	Райка»	стала	імпульсом	для	нового	
витка	 антиюгославської	 кампанії	 —	 тепер	 Югославія	 проголошу-
валася	державою	ревізіоністів,	а	заодно	«шпигунів	і	убивць».

1951-го	 Ракоші	 побачив	 конкурента	 в	 Яноші	 Кадарі.	 Останній	
був	визнаним	лідером	угорського	антинацистського	підпілля	в	пе-
ріод	 Другої	 світової	 війни,	 потім	 членом	 політбюро	 УПП,	 заступ-
ником	 ґенсека	 ЦК	 УТП,	 займав	 урядові	 посади.	 Кадар	 був	 аре-
штований,	звинувачений	у	співпраці	з	хортистською	охранкою	та	
засуджений	до	довічного	ув’язнення.

Словом,	Ракоші	контролю-
вав	 ситуацію,	 Кремлеві	 до-
годжав,	 себе	 не	 забував.	 Усе	
зіпсувала,	 власне,	 сама	 Мо-
сква,	тобто	сам	Сталін.	Своєю	
смертю	в	березні	1953	року.

Почата	 Лаврентієм	 Берія	
й	 успішно	 продовжена	 його	
основним	 суперником	 Ми-
китою	 Хрущовим	 десталіні-
зація	 змусила	 Ракоші	 полі-
тично	 маневрувати.	 У	 червні	 золтан тілді, імре надь,  

Пал Малетер
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1953-го	 Ракоші,	 залишаючись	 на	 чолі	 партії,	 поступився	 посадою	
глави	уряду	ліберально	налаштованому	Імре	Надю.	(У	дужках	за-
значу,	 що	 Надь,	 який	 мав	 багаторічний	 комінтернівський	 досвід,	
виступав	за	збільшення	виробництва	товарів	легкої	промисловос-
ті,	за	більш	помірні	темпи	кооперації	селян,	за	що	раніше	зазнавав	
критики	 і	 був	 звинувачений	 у	 «правому	 ухильництві».	 На	 поса-
ді	 прем’єра	 він	 почав	 проводити	 реалістичну	 економічну	 політи-
ку.	Це	не	сподобалося	Москві,	а	Ракоші	цим	скористався:	у	квітні	
1955-го	Надь	залишив	посаду	прем’єра,	а	в	грудні	його	виключили	
з	партії.	Запам’ятаймо	цей	важливий	момент!)	Улітку	1954-го	був	
реабілітований	 і	 почав	 стрімке	 просування	 «нагору»	 партійними	
сходами	Янош	Кадар.

Але,	 як	 і	 в	 СССР,	 де	 десталінізацію	 інспірували	 «згори»	 вчо-
рашні	сталіністи,	цей	процес	в	Угорщині	не	був	послідовним.	Так,	
1955	року	з’явилася	постанова	ЦК	УПП	«Про	праві	явища	в	літе-
ратурному	житті».	У	цьому	документі	група	письменників	і	діячів	
мистецтв,	що	звернулася	до	вищих	партійних	органів	із	меморан-
думом	протесту	проти	ряду	заборонних	акцій	у	культурному	жит-
ті,	була	обвинувачена	в	підриві	керівної	ролі	партії.	Але	об’єктивно	
ситуація	«відлиги»	уже	зробила	свою	справу	—	атмосфера	страху	
почала	зникати,	а	тому	партійний	папірець	із	грізними	інвектива-
ми	мало	хто	хотів	сприймати	всерйоз.	Навпаки,	вона	загострювала	
почуття	протесту,	наразі	ще	інтелектуального.

У	 березні	 1956-го	 Ракоші	 привселюдно	 визнав,	 що	 Райк	 і	 його	
деякі	 колеги	 були	 страчені	 за	 сфабрикованими	 звинуваченнями,		
а	вже	в	липні	того	ж	року	Ракоші	був	зміщений.	На	початку	жов-
тня	 останки	 Ласло	 Райка	 й	 інших	 жертв	 сфабрикованої	 справи	
1949	 року	 при	 великому	 скупченні	 народу	 перепоховали.	 І	 це	 ще	
більше	поглибило	в	угорському	суспільстві	очікування	змін.

ілюЗії «відлиги»

«Люди	 вільніше	 стали	 почувати	 себе,	 вільніше	 висловлювати	
свої	 думки.	 Стали	 більше	 почувати	 себе	 господарями	 життя»,	 —	
так	співробiтники	апарату	УПП	у	своєму	повідомленні	радянським	
дипломатам	 характеризували	 ситуацію	 в	 первинних	 партійних	
організаціях.	 Якщо	 так	 було	 в	 парторганізаціях,	 то	 можете	 собі		
уявити,	що	поза	ними	розкутості	було	набагато	більше.

Але	перед	тим,	як	сказати	про	це	докладніше,	зроблю	одне	важ-
ливе	зауваження:	з	літа	1954	року	послом	СССР	в	Угорщині	став	
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Юрій	 Андропов,	 а	 прес-аташе	
і	 третім	 секретарем	 амбасади	 в	
нього	 служив	 —	 хто	 б	 ви	 дума-
ли?	—	Володимир	Крючков.	Так-
так,	 той	 самий	 Крючков,	 що,	 як	
і	 Андропов,	 очолюватиме	 КҐБ.	
«Андропов,	 —	 напише	 Крюч	ков	
пізніше	в	спогадах,	—	не	боявся	
приймати	 відповідальні	 рішен-
ня,	 але	 при	 цьому	 виявляв	 ро-
зумну	 обач	ність,	 уникав	 над-
мірного	ризику».	Що	так,	то	так.	
Не	хотів	ризикувати	Андропов	 ідеалами	того	соціалізму,	до	якого	
його	привчили	в	СССР.	Спроби	угорців	«олюднити»	свій	соціалізм	
із	самого	початку	були	йому	не	до	душі.	Він	однозначно	зв’язував	їх	
із	подіями	весни–літа	1956-го	в	Польщі	й	розумів,	що	лібералізація	
однієї	чи	декількох	країн	«соцтабору»	на	ділі	означатиме	початок	
кризи	цього	самого	табору.

І	отут	час	згадати	слова	Ісаака	Дойчера	про	те,	що	десталініза-
ція	в	Польщі	й	Угорщині	означала	щось	інше,	ніж	у	СССР.	В	остан-
ньому	вона	була	«прогресивною	духовною	реакцією,	що	спираєть-
ся	на	російську	революцію»,	а	в	згаданих	країнах	ця	реакція	мала	
різноманітні	й	суперечливі	елементи:	«З	одного	боку,	окремі	кому-
ністи	звернулися	проти	сталінізму,	з	іншого,	виступила	докомуніс-
тична	й	антикомуністична	реакція…».

Якщо	 говорити	 про	 комуністичну	 інтеліґенцію,	 то	 найбільшою	
проблемою	для	неї	було	усвідомлення	прірви	між	 ідеалами	та	 їх-
ньою	реалізацією.	У	такій	популярній	тоді	структурі,	як	створений	
улітку	1956-го	Гурток	Петефі,	що	діяв	під	егідою	Спілки	трудової	
молоді,	 активно	 дискутувалися	 ця	 й	 інші	 проблеми.	 Саме	 в	 його	
рамках	 виступав	 філософ,	 що	 піддавався	 раніше	 критиці,	 Дьєрдь	
Лукач,	 який	 переконував,	 що	 для	 підвищення	 авторитету	 марк-
сизму	більше	за	всіх	у	світі	мають	зробити	саме	угорці.

Робота	Гуртка	Петефі	була	в	полі	уваги	радянських	дипломатів,	
які	приходили	на	окремі	засідання,	дізнавалися	про	хід	бесід	з	їхні-
ми	учасниками	та	свідками.	Крім	того,	у	співробiтникiв	посольства	
СССР	 було	 своє	 постійне	 коло	 інформаторів,	 до	 яких,	 щоправда,	
належали	в	основному	діячі-ортодокси	з	активною	просовєтською	
орієнтацією,	 адепти	 сталінської	 моделі	 соціалізму.	 Зрозуміла	 річ,	
вони	трактували	події,	які	відбуваються,	тенденційно,	що	впливало	

ось воно, обличчя «рятівників» 
соціалізму в Угорщині
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й	на	інформованість	радянських	дипломатів,	і	на	їхні	повідомлення	
до	Москви.

А	розібратися	дійсно	було	непросто.	Досить	пригадати	вже	зга-
даного	 Імре	 Надя.	 У	 червні	 1956-го	 він	 відзначав	 своє	 60-річчя,	
будучи	 «під	 наглядом»	 режиму.	 Проте	 привітати	 його	 прийшли	
не	лише	ті,	хто	був	у	непростих	стосунках	з	комуністами,	а	й	самі	
комуністи	 (відповідальні	 працівники,	 міністри),	 що	 симпатизува-
ли	опальному	колишньому	прем’єрові	й	пов’язували	з	ним	надії	на	
«відновлення»	соціалізму.	Таку	надію	в	найбільш	гострій	формі	ви-
словив	 письменник	 Тібор	 Дері:	 «У	 нашій	 батьківщині	 ми	 виріши-
ли	 побудувати	 соціалізм,	 однак	 з	 розвитком	 справи	 сталося	 щось	
нечуване:	 ми	 забули,	 більше	 того,	 виключили	 з	 нашої	 системи	
саме	те,	на	чому	соціалізм	ґрунтується,	—	довіру	до	людини.	Най-
серйозніша	 вада	 нинішнього	 керівництва	 полягає,	 мабуть,	 у	 тім,	
що	воно	не	вірить	у	людину,	не	вірить	у	нас,	будує	на	недовірі	своє	
мислення,	методи,	практику,	недооцінює	розум	людей,	із	якими	ми	
хочемо	створити	соціалізм…».

Спроби	 Ракоші	 «прикрутити»	 подібні	 «розмовочки»	 не	 увінча-
лися	успіхом.	Член	президії	ЦК	КПСС	Анастас	Мікоян,	який	при-
їхав	у	липні	1956-го	року	до	Будапешта	з	важливою	місією,	сприяв	
скиненню	 Ракоші.	 Але	 замість	 нього	 висунули	 Ерне	 Гере,	 послі-
довного	 прихильника	 орієнтації	 на	 СССР	 і	 найближчого	 соратни-
ка	Ракоші.	Таким	чином,	зміна	провідного	політичного	актора	мала	
створити	 ілюзію	 змін.	 До	 цього	 додали	 відновлення	 в	 політбюро	
УПП	Яноша	Кадара.

Але	 московські	 драматурги	 прорахувалися.	 Косметичні	 змі-
ни	було	сприйнято	в	суспільстві	саме	як	косметичні.	От	лише	два	

наслідки сутичок у Будапешті
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з	багатьох	відгуків	на	це,	зафіксовані	агентурою	КҐБ	і	передані	до	
Москви:	 «Призначення	 Гере	 —	 напіврішення.	 Це	 гра	 з	 вогнем,	 бо		
в	широких	колах	він	відомий	як	украй	лівий	комуніст».	І	ще	цита-
та:	«У	партії	помиляються,	що	відхід	Ракоші	розв’язав	усі	питан-
ня.	Навпаки,	цей	відхід	лише	замаскував	процеси».

«соціаліЗм По-угорськи»  
чи «Провокація імПеріаліЗму»?

Звичайно,	за	умов	«холодної	війни»	та	протистояння	двох	сис-
тем	 те,	 що	 відбувалося	 в	 Угорщині,	 не	 могло	 залишатися	 поза	
полем	 зору	 спецслужб.	 Але	 зараз,	 з	 відстані	 50-ти	 років,	 після	
опуб	лікування	 закритих	 раніше	 документів	 і	 матеріалів,	 можна	
впевнено	 стверджувати,	 що	 не	 якісь	 зовнішні,	 а	 насамперед	 вну-
трішні	чинники	визначили	хід	подій.	До	таких	чинників	дослідники	
відносять	невдоволення	повільними	темпами	десталінізації,	еконо-
мічним	 становищем,	 відсутністю	 фактичного	 суверенітету	 країни	
(сліпе	 виконання	 місцевим	 керівництвом	 вказівок	 Кремля,	 наяв-
ність	радянських	військ	на	території	Угорщини	etc).

Незважаючи	 на	 декларацію	 ХХ	 з’їзду	 КПСС	 про	 розмаїтість	
шляхів	 до	 соціалізму,	 стало	 зрозуміло,	 що	 Москва	 не	 дозволить	
побудувати	 «соціалізм	 по-угорськи».	 Андропов	 у	 своїх	 листах	 до	
МЗС	СССР	фактично	підготував	радянське	керівництво	до	занят-
тя	однозначно	твердої	позиції.

З	іншого	боку,	дії	самих	угорських	опозиціонерів	розвивалися	за	
законом	«сніжної	грудки»,	обростаючи	—	чим	далі,	тим	більше,	—	
новими,	 більш	 радикальними	 вимогами.	 Психологічним	 рубежем	
стало	 перепоховання	 останків	 Ласло	 Райка	 і	 засуджених	 із	 ним	
діячів.	Десятки	тисяч	людей	уперше	вийшли	на	вулиці,	відчувши	
в	 собі	 сили	 для	 відкритого	 протистояння	 диктатурі.	 Це	 був	 такий	
собі	 угорський	 варіант	 відомого	 тепер	 в	 Україні	 пісенного	 закли-
ку	«Разом	нас	багато,	нас	не	подолати!».	Не	даремно	після	тієї	ма-
ніфестації,	 як	 точно	 напише	 в	 мемуарах	 уже	 згаданий	 Крючков,	
було	очевидно,	що	«вирішальна	сутичка	не	за	горами,	і	що	питання	
вирішуватимуться	тепер	не	в	кабінетах,	а	на	вулицях».

16	 жовтня	 в	 місті	 Дьєрі	 на	 засіданні	 за	 участю	 відомих	 угор-
ських	інтелектуалів	уперше	пролунала	вимога	виводу	радянських	
військ	 із	Угорщини.	У	той	же	день	у	Сегеді	мітинг	студентів	при-
йняв	ухвалу	про	відновлення	розпущеної	наприкінці	1940-х	років	
самостійної	 студентської	 організації,	 незалежної	 від	 офіціозної	
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Спілки	працюючої	молоді.	Стало	ясно,	
що	монолітна	політична	система	почи-
нає	 давати	 тріщину.	 Оживилася	 вну-
тріпартійна	 опозиція,	 а	 20	 жовтня	 на	
засіданні	 спеціального	 комітету	 Віт-
чизняного	 фронту,	 який	 обговорював	
плани	 політичних	 реформ,	 виникло	
питання	про	багатопартійність.

Згодом,	 коментуючи	 угорські	 події	 1956-го,	 Ганна	 Арендт	 на-
пише,	що	«під	час	російської	лютневої	революції	1917	року	й	угор-
ської	 революції	 1956	 року	 повсюдно	 і	 зовсім	 незалежно	 один	 від	
одного	 виникли	 ради	 й	 комітети:	 робітничі,	 солдатські	 і	 селянські		
в	Росії,	всілякі	види	рад	в	Угорщині:	місцеві	ради	за	місцем	прожи-
вання,	ревкоми	збройних	повстанців,	комітети	письменників,	акто-
рів,	 митців	 у	 будапештських	 кав’ярнях,	 молодіжні	 та	 студентські	
ради	 в	 університетах,	 робітничі	 ради	 на	 заводах,	 ревкоми	 і	 ради		
в	армії	і	в	установах	і	так	далі	до	нескінченності».

На	думку	Арендт,	окремі	ради	й	комітети	певною	мірою	випад-
ково	 перетворилися	 на	 політичні	 інститути.	 «Найбільш	 помітною	
рисою	 цього	 стихійного	 розвитку	 було	 те,	 що	 ці	 незалежні	 одна	
від	одної	й	надзвичайно	різні	організації	в	Росії	протягом	тижнів,	
в	 Угорщині	 за	 кілька	 днів	 вступили	 на	 шлях	 співпраці	 й	 об’єд-
нання,	спочатку	на	регіональному	й	обласному	рівні	для	того,	щоб	
у	кінцевому	підсумку	утворити	парламент,	який	охоплює	всю	кра-
їну.	 Як	 і	 у	 випадкові	 перших	 північноамериканських	 конвентів,	
об’єднань	 і	 конфедерацій,	 тут	 ми	 також	 бачимо,	 як	 зі	 стихійних	
обставин	 самої	 дії	 розвивається	 федеративний	 принцип,	 принцип	
ліги	 й	 союзу	 відособлених	 єдностей,	 причому	 без	 того,	 щоб	 учас-
ники	цього	процесу	ламали	б	собі	голови	над	тим,	як	можна	на	ве-
ликій	 території	 встановити	 республіканське	 правління,	 чи	 хоча	 б	
над	 тим,	 як	 можна	 єдиним	 фронтом	 боротися	 проти	 спільного	 во-
рога.	Вони	хотіли	створити	новий	політичний	орган,	новий	вид	рес-
публіканського	правління,	заснований	на	“стихійних	республіках”	
таким	чином,	щоб	центральна	влада,	яка	при	цьому	народжується,	
не	позбавляла	складові	її	частини	первісної	влади».

Підіб’ємо	 підсумки.	 Відсутність	 єдності	 в	 партії,	 наявність	 не-
формального	 державного	 лідера	 (таким	 інтеліґенція	 бачила	 Імре	
Надя),	 вимоги	 реальної	 волі	 та	 політичного	 плюралізму,	 на-
реш	ті,	 вихід	 ситуації	 з-під	 контролю	 навіть	 тих,	 хто	 стояв	 біля	
джерел	 дискусій	 про	 «соціалізм	 по-угорськи»	 —	 усе	 це	 стало	



Війна соціалізму проти соціалізму 291

загальноугорською	реальністю	в	20-х	числах	жовтня	1956-го.	Але	
тон	подальшим	подіям	задала,	природно,	столиця.

неПриємності від андроПова і хрущова

22	жовтня	відбулися	студентські	мітинги	в	Будапешті.	На	най-
більш	значному	з	них,	у	Політехнічному	 інституті,	 студенти	при-
йняли	програму	з	16	вимог.	У	числі	цих	вимог	були:	негайне	виве-
дення	 радянських	 військ,	 створення	 нового	 уряду	 на	 чолі	 з	 Імре	
Надем,	 вільні	 вибори,	 свобода	 слова,	 відновлення	 в	 правах	 полі-
тичних	партій	і	ряд	серйозних	змін	убік	поліпшення	життя	людей.

23	 жовтня	 розпочався	 ґрандіозний	 мітинг	 перед	 парламентом,	
на	 який	 зібралося	 до	 300	 000	 осіб.	 Імре	 Надь	 з’явився	 на	 балконі		
й	виступив	із	промовою.	Він	закликав	тих,	хто	зібрався,	дотриму-
ватися	порядку,	надати	можливість	розв’язання	назрілих	проблем	
оновленому	партійному	керівництву,	розійтися	по	домах.

Але,	крім	ліберально	налаштованого	Надя,	був	ще	й	Централь-
ний	 Комітет	 УПП	 на	 чолі	 з	 Ерне	 Гере,	 який	 виступив	 на	 радіо		
в	загрозливому	тоні.	Ця	промова	символізувала	повне	нерозуміння	
того,	що	відбувалося.	Гере	обрушився	на	організаторів	акції,	які,	як	
він	висловився,	зловжили	демократичними	правами,	поширювали	
«серед	молоді	отруту	шовінізму».	І	виступ	Надя,	і	промова	Гере	ви-
кликали	 майже	 однакове	 розчарування.	 Отоді	 почав	 діяти	 закон	
охлократії,	юрби.	 І	ця	неконтрольована	сила	з’єдналася	з	протес-
том,	що	накопичувався	десятиріччями,	проти	антидемократичного	
режиму.

О	 21.30	 студенти	 звалили	 величезну	 статую	 Сталіна	 і	 спробу-
вали	 прорватися	 на	 радіо,	 щоб	 оголосити	 свої	 вимоги.	 Незабаром	
демонстранти	 зайняли	 приміщення	 радіо,	 але	 їх	 швидко	 звідти	
витіснили.	 Словом,	 події	 стрімко	 розвивалися	 й	 почали	 виходити	
з-під	контролю	і	угорського	керівництва,	і	Кремля.

У	 першій	 половині	 дня	 23	 жовтня	 Андропов	 надіслав	 до	 МЗС	
СССР	 телеграму,	 в	 якій	 підкреслив	 розгубленість	 «угорських	 то-
варишів»	 і	 висловив	 припущення,	 що	 «в	 обстановці,	 яка	 створи-
лася,	угорські	товариші	навряд	чи	зможуть	самі	почати	діяти	смі-
ливо	 й	 рішуче	 без	 допомоги	 їм	 у	 цій	 справі».	 От	 тоді	 й	 з’явилися		
в	Будапешті	перші	радянські	танки.	Це	сталося	близько	2-ї	години	
ночі	 24	 жовтня.	 Радянська	 армія	 знову	 брала	 Будапешт.	 У	 цьому	
мирному	й	колоритному	місті	знову	розпочалися	бої.	Повстанці	—	
в	основному	студенти	й	робітники	—	шпурляли	в	танки	«коктейль	
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Молотова»	—	нещільно	закорковані	пляшки	з	бензином,	які	вибу-
хали	від	удару	об	танк.

Важлива	 деталь:	 з	 початком	 боїв	 розвалилася	 угорська	 армія.	
Але	 як	 розвалилася?!	 Військові	 частини	 перейшли	 на	 бік	 пов-
станців,	 солдати	 віддавали	 зброю,	 боєприпаси.	 Невідомо	 жодного	
випадку,	щоб	угорські	частини	воювали	на	радянському	боці	про-
ти	співвітчизників.	Поліція	також	була	на	боці	повсталих.	Це	була	
справжня	солідарність	співвітчизників.

Еліта	почала	маневрувати.	28	жовтня	було	оголошено	про	при-
пинення	вогню.	Партію	очолив	прорадянськи	налаштований	Янош	
Кадар,	а	Імре	Надь	почав	формувати	уряд.	Більше	того,	Надь	зро-
бив	 декілька	 заяв,	 що	 він	 не	 підписував	 ніякого	 указу,	 в	 якому	
просив	би	радянського	втручання.	Він	відхрещувався	від	військо-
во-польових	судів,	які	почали	інтенсивну	лиховісну	«роботу»,	і	за-
являв,	 що	 й	 заднім	 числом	 не	 підтримав	 би	 вторгнення	 військ	 із	
СССР.	30	жовтня	Надь	відновив	багатопартійну	систему,	а	3	листо-
пада	було	сформовано	новий	уряд,	у	якому	комуністів	відсунули,		
а	ряд	осіб	узагалі	вивели	зі	складу	уряду.

1	листопада	Імре	Надь	узяв	на	себе	ведення	закордонних	справ.	
Він	 запросив	 посла	 СССР	 Юрія	 Андропова	 й	 повідомив,	 що	 знає	
про	введення	до	Угорщини	нових	радянських	військових	підрозді-
лів,	розцінив	це	як	порушення	Варшавського	договору	й	заявив,	що	
Угорщина	вийде	з	нього,	якщо	Кремль	не	змінить	політики.	А	потім	
Рада	 міністрів	 Угорщини	 прийняла	 Декларацію	 про	 нейтралітет	
Угорщини,	а	Надь	звернувся	до	ООН	із	посланням,	у	якому	просив	
допомоги	 чотирьох	 великих	 держав	 для	 захисту	 угорського	 ней-
тралітету.

До	4	листопада	населення	Будапешта	розпочало	розбирати	ру-
їни,	 відновлювати	 порядок	 і	 нормальні	 умови	 життя.	 Було	 випу-
щено	на	волю	політичних	в’язнів,	із	числа	яких	найзначнішим	був	
кардинал	Міндсенті.	Він	повернувся	до	Будапешта	і	по	радіо	звер-
нувся	до	нації.	Здавалося,	що	консолідації	суспільства	буде	досяг-
нуто.	Але	Імре	Надь,	розмовляючи	з	Андроповим,	до	кінця	не	зро-
зумів,	з	ким	має	справу.

3	листопада	угорську	делегацію	на	чолі	з	міністром	оборони	ге-
нералом	Палом	Малетером	запросили	до	села	Текел	поблизу	Бу-
дапешта.	 Там	 нагодували	 вечерею,	 а	 потім…	 заарештували.	 По-
чався	 новий	 етап	 агресії.	 3	 листопада	 о	 5-й	 годині	 20	 хвилин	 по	
радіо	 виступив	 Імре	 Надь,	 який	 заявив,	 що	 СССР	 хоче	 «скинути	
законний	демократичний	уряд	Угорщини».	Надь	закликав	вчинити	
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цьому	 збройний	 опір.	 Але,	 що	 ха-
рактерно,	 уряд	 Надя,	 як	 згадував	
колишній	 комендант	 Будапешта	
Бела	Кірай,	«не	планував	збройної	
боротьби,	 не	 планував	 він	 навіть	
оборонних	 дій	 проти	 Совєтського	
Союзу.	А	тому	за	час	революції	ми	
ніякого	великомасштабного	страте-
гічного	плану	не	розробили».

Повстання	 було	 приречене	 на	
неуспіх,	 а	 ситуацію	 контро	лювало	
радянське	 командування.	 Було	
сформовано	 уряд	 на	 чолі	 з	 Яношем	 Кадаром.	 4	 листопада	 Імре	
Надь	залишив	будинок	парламенту	і	сховався	в	Амбасаді	Югосла-
вії.	Звідтіля	його	виманили	22	листопада	під	слово	честі	Яноша	Ка-
дара	й	вивезли	до	Бухареста,	до	Румунії.

А	 потім,	 у	 червні	 1958-го,	 засудили	 до	 страти.	 15	 червня	 Надь	
промовив	останнє	слово:	«Смертний	вирок	я,	зі	свого	боку,	вважаю	
несправедливим.	 Мотивування	 його	 вважаю	 необґрунтованим,	
тому	не	можу	його	прийняти…	Я	вірю,	настане	час,	коли	в	цих	пи-
таннях	і	в	моїй	справі	можна	буде	розібратися	справедливо…	Про	
помилування	не	прошу».

Він	поводився	гідно.	Як	державний	діяч,	що	зробив	однозначний	
вибір	на	користь	не	свого	життя,	а	свого	народу.	Як	чоловік.	Пізні-
ше,	у	1990-х	у	Москві	в	одному	з	часописів	з	подачі	Крючкова	(не	
забув	свою	дипломатичну	роботу	з	Андроповим	в	Угорщині!)	буде	
опубліковано	документи	про	те,	що	Надь	(він,	як	і	більшість	«угор-
ських	 інтернаціоналістів»,	 опинився	 в	 російському	 полоні	 під	 час	
Першої	 світової	 війни)	 у	 1930-х	 роках	 був	 інформатором	 ОҐПУ.	
Ну	то	й	що?	Знаємо	ми	тепер	у	деталях,	як	уміли	чекісти	добувати	
згоду	на	«добровільну»	співпрацю…

…Мине час і вже опальний Микита Хрущов у спогадах скаже: 
«Ми навели порядок в Угорщині». Дійсно, навели. Тільки кому такий 
порядок був потрібний?

А Імре Надю в Будапешті поставили пам’ятник. Мені він дуже 
подобається. Будете в Будапешті — обов’язково постійте біля ньо-
го. Це пам’ятник не лише Імре Надю, але й будапештським подіям 
тепер уже п’ятдесятирічної давнини.

імре надь під час виголошення 
вироку. 15 червня 1956 року



як ґекачеПісти  
  країну З криЗи  
    виводили

Виповнилось 15 років краху ҐКЧП — Государственного ко-
митета по чрезвычайному положению (Державного комітету  
з надзвичайного стану), створеного 19 серпня 1991-го групою 
державних керівників СССР.

Все-таки	недаремно	Борис	Пастернак	колись	написав:

Грядущее на все изменит взгляд,
И странностям, на выдумки похожим, 
Оглядываясь издали назад,
Когда-нибудь поверить мы не сможем.

«Озираюсь»	 на	 ту	 подію	 15-річної	 давнини	 і	 не	 можу	 повірити	
в	те,	як	ми	19	серпня	1991-го	разом	з	однією	відомою	згодом	в	не-
залежній	 Україні	 людиною	 слухали	 «Звернення	 до	 совєтського		
народу»,	 що	 його	 оголошували	 по	 тоді	 ще	 всесоюзному	 радіо	 від	
імені	 ҐКЧП.	 «Ну,	 як	 Вам	 все	 це?»	 —	 наївно	 запитав	 я.	 «Ти	 розу-
мієш,	—	відповів	неквапливо	мій	співрозмовник,	—	по	формі	при-
мітивно,	навіть	трохи	брутально,	але	по	суті	правильно».	Я	здриг-
нувся:	 що	 ж	 там	 правильно,	 коли	 це	 —	 реваншистські	 інвективи,	
прикриті	 словами	 про	 крах	 «перебудови»,	 втрату	 владою	 довіри	
населення,	 про	 некерованість	 країни,	 про	 економічні	 проблеми,	
про	 страх	 і	 відчай	 простих	 людей,	 про	 міжнаціональну	 та	 грома-
дянську	 конфронтацію,	 хаос,	 анархію?	 Якщо	 є	 такий	 Непорядок,	
значить	повинен	бути	ПОРЯДОК.	

І	 підтвердження	 моєму	 припущенню	 не	 забарилося.	 Номером	
другим	 згаданої	 радіопрограми	 була	 зачитана	 диктором	 поста-
нова	 №	 1	 ҐКЧП,	 якою	 призупинялась	 діяльність	 непідконтроль-
них	 владі	 політичних	 партій,	 громадських	 організацій	 і	 масових	
рухів,	 заборонялось	 проведення	 мітингів,	 демонстрацій,	 страйків.		
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У	окремих	місцевостях	СССР	з	19	серпня	на	6	місяців	запроваджу-
вався	 надзвичайний	 стан.	 Силові	 структури	 повинні	 були	 підтри-
мувати	режим	надзвичайного	стану.

«А	 це	 як	 розцінювати?»	 —	 продовжував	 я	 розпитувати	 свого	
досвідченого	 співрозмовника.	 Він	 витримав	 паузу,	 дивлячись	 на	
мене,	потім	вимовив:	«Ти	як	думав?!	Порядок	треба	утримувати!»	
У	мене	миттєво	закрутилися	в	голові	слова,	що	належать	(якщо	не	
помиляюсь)	Екзюпері:	«Порядок	не	творить	життя,	а,	навпаки,	—	
життя	творить	порядок».	Та	ґекачепісти	думали	інакше,	маючи	для	
цього	власні	мотиви.

мотивація

Коли	помер	Леонід	Брежнєв,	а	генсеком	ЦК	КПСС	було	обрано	
Юрія	 Андропова	 (це	 сталося	 12	 листопада	 1982	 року),	 стало	 від-
чутно,	 що	 «брежнєвцям»	 доведеться	 змінювати	 образ	 мислення		
і	дій.	«Генсек	з	Луб’янки»	не	лише	декларував,	що	ми	не	знаємо	сус-
пільства,	в	якому	живемо,	а	й	почав	«закручувати	гайки»	(досить	
згадати	 липневу	 1983	 року	 постанову	 ЦК	 КПСС	 і	 Ради	 Мі	ністрів	
СССР	 про	 посилення	 роботи	 по	 зміцненню	 соціалістичної	 дисци-
пліни	праці).	Андропов	розпочав	кадрові	зміни.	За	п’ятнадцять	мі-
сяців	(середина	листопада	1982	—	середина	лютого	1984	року)	було	
змінено	 18	 керівників	 союзних	 міністерств	 і	 прирівняних	 до	 них	
осіб,	37	перших	секретарів	обкомів,	крайкомів	КПСС,	ЦК	компар-
тій	союзних	республік.

Можливо,	Андропов	плекав	плани	щодо	інших	змін,	однак	хво-
роба	і	смерть	(він	помер	9	лютого	1984-го)	не	дали	йому	реалізува-
ти	ці	плани.	З	приходом	до	влади	немічного	та	хворого	Костянтина	
Черненка	 (13	 лютого	 він	 став	 черговим	 ґенсеком	 ЦК	 КПСС)	 сус-
пільство	отримало	відчутний	сигнал	про	те,	що	не	всі	в	правлячій	
«геронтократії»	схильні	до	відходу	від	напрацьованих	політичних	
стандартів.	Важливим	сигналом	для	керівництва	було	і	поновлен-
ня	в	партії	в	липні	1984	року	одного	з	найближчих	сталінських	со-
ратників	 94-річного	 Вячеслава	 Молотова.	 Проте	 прибічників	 нео-
сталіністських	 традицій	 у	 прямому	 сенсі	 слова	 наздогнала	 доля:		
10	березня	помирає	Черненко.	Та	цього	разу	в	Кремлі	розпочина-
ється	черговий	тур	боротьби	не	лише	за	те,	кому	бути	наступним	
ґенсеком,	а	й	за	порятунок	міжнародного	іміджу	СССР.

На	цій	хвилі	найстаріший	член	політбюро	ЦК	КПСС,	екс-міністр	
закордонних	 справ	 СССР	 Андрій	 Громико	 своїм	 авторитетом	
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забезпечив	прихід	до	влади	від-
носно	 молодого	 (близького	 свого	
часу	 до	 Андропова)	 ортодок-
сального	 кар’єриста	 Михайла	

Горбачова.	 11	 березня	 1985	 року	 позачерговий	 пленум	 ЦК	 КПСС	
обирає	 його	 ґенсеком.	 У	 квітні	 1985-го	 Горбачов	 проголошує	 курс	
на	 прискорення	 соціально-економічного	 розвитку	 країни,	 а	 через	
рік	—	у	квітні	1986	року	—	під	час	візиту	до	Тольятті	вперше	вжи-
ває	слово	«перебудова»	(«перестройка»),	що	йому	судилося	ввійти	
без	перекладу	до	багатьох	мов	світу.	Водночас	саме	це	слово	ста-
ло	 відразливим	 символом	 «горбачовізму»:	 керівництва	 не	 ділом,	
а	словом,	непродуманих	рішень,	розмов	про	реформи,	а	не	власне	
реформування,	 тотального	 дефіциту,	 що	 торкнувся	 кожної	 нено-
менклатурної	родини	СССР	тощо.

Дуже	швидко	стало	зрозуміло,	ким	насправді	є	Горбачов:	при-
їзд	 на	 роботу	 об	 11-й	 ранку,	 від’їзд	 о	 18-й,	 закордонні	 подорожі,	
під	час	яких	він	любив	вислуховувати	компліменти	на	свою	адре-
су,	 що	 дратувало	 багатьох	 всередині	 тієї	 країни,	 якою	 він	 нібито	
мав	керувати	і	де	його	начебто	мали	поважати	в	першу	чергу,	не-
продумані	та	шкідливі	рішення	(як-от	сумно	відома	антиалкоголь-
на	кампанія),	а	головне	—	небажання	прислуховуватись	до	інших	
думок,	 монологічність,	 неприпустима	 для	 керівника	 такого	 ранґу.	
Генадій	Янаєв,	невільний	і	невдалий	керівник	ґекачепістів,	згадує:	
«Іноді	приходиш	на	роботу,	раптом	по	телефону:	“Зайди	до	мене”.	
І	Горбачов	півтори	години	говорить…	А	ти	почуваєшся	дурною	ко-
билою,	лише	головою	киваєш.	Якщо	вдалося	два	слова	вставити	—	
вважай	діалог	відбувся».

Усі,	 хто	 вийшов	 із	 сталінсько-брежневської	 «шинелі»,	 дуже	
швидко	зрозуміли,	що	«служити»	архітекторам	«перебудови»	дов-
го	 не	 зможуть.	 Поліфонія	 гласності,	 плюралізм	 думок	 і	 творчос-
ті,	 що	 ось-ось	 мав	 перерости	 в	 плюралізм	 політичний,	 поступове	
припинення	 політичних	 репресій,	 релігійні	 свободи,	 припинення	
«холодної	війни»,	а	також	війни	в	Афганістані,	нарешті	спроби	на-
нести	 на	 казармений	 соціалізм	 макіяж	 «людяності»	 —	 все	 це	 по-
давалося	 горбачовськими	 прибічниками	 як	 зміцнення	 існуючого	

обличчя радянського дефіциту. 
Це фото, зроблене у куйбишеві, 
надрукувала газета «Правда»  
12 травня 1988 року
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ладу.	Насправді	все	це	підривало	«стабільність»,	себто	самі	основи	
аутентичного	комуністичного	ладу,	дбайливо	закладені	його	архі-
текторами	Леніним	і	Сталіним.	До	всього	додалися	міжнаціональні	
зіткнення,	 що	 розпочалися,	 коли	 в	 грудні	 1986	 року	 замість	 Дін-
мухамеда	 Кунаєва	 першим	 секретарем	 ЦК	 компартії	 Казахстану	
став	 Генадій	 Колбін.	 Це	 була	 перша	 тріщина	 у	 величному	 мону-
менті	 під	 назвою	 «Союз	 нерушимый	 республик	 свободных».	 І	 ця	
тріщина	 почала	 катастрофічно	 збільшуватися.	 Паралельно	 кон-
сервативне	ядро	в	КПСС	зміцнювалось	у	думці,	що	треба	рятувати	
ситуацію.

Чи	розумів	усі	ці	проблеми	Горбачов?	Розумів,	але	першодже-
рело	 їх	 вбачав	 насамперед	 у	 спротиві	 старих	 кадрів.	 У	 лютому	
1987	року	під	час	візиту	до	Риги	він	вперше	висуває	 ідею	виборів	
до	 Рад	 на	 альтернативній	 основі.	 Велику	 надію	 він	 покладав	 на	
ХІХ	 Всесоюзну	 конференція	 КПСС.	 Вона	 відбулася	 28	 червня	 —		
1	липня	1988	року.	Офіційно	вона	розглянула	питання	про	завдан-
ня	 парторганізацій	 щодо	 поглиблення	 перебудови	 і	 заходи	 по	 де-
мократизації	життя	партії	і	суспільства.	Фактично	вона	показала,	
що	 партноменклатура	 не	 бажає	 реформ.	 Конференція	 ухвалила	
рішення	про	скликання	з’їзду	народних	депутатів	та	про	демокра-
тичні	вибори.

Після	конференції,	за	пізнішим	зізнанням	Олександра	Яковлє-
ва,	 вони	 з	 Горбачовим	 остаточно	 переконалися,	 що	 стару	 партій-
но-державну	номенклатуру	не	змінити,	не	перевиховати,	та	взяли	
курс	 на	 її	 «витискання»	 із	 усталених	 структур	 влади,	 руйнуючи	
чи	позбавляючи	впливу	самі	ці	структури.	Та,	схоже,	Яковлєв,	не	
дооцінив	 якості	 свого	 тоді	 ще	 патрона.	 Публічно,	 звертаючись	 до	

Черги за хлібом. Москва, 1991 рік
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прибічників	 «перебудови»,	 Горбачов	 заявив:	 «Ви	 тисніть	 на	 пар-
тійних	чинуш	знизу,	а	ми	будемо	—	згори».	Насправді	ж,	спосте-
рігаючи	 за	 перебігом	 власних	 «реформ»,	 за	 тим,	 як	 СССР	 дезін-
теґрується,	 за	 втратою	 власного	 авторитету	 та	 впливу,	 Горбачов	
вирішив	 зіграти	 роль	 «батька	 нації»	 (точніше,	 «совєтського	 наро-
ду»),	він	апелював	до	тих,	хто	йому	ще	довіряв,	а	паралельно	по-
чав	«романсувати»	з	консерваторами,	з	тими,	кого	формально	тав-
рував.	

хто автор ґкчП?

Горбачов	 встиг	 нажити	 собі	 чимало	 ворогів	 різного	 калібру.	
Таким	 був,	 наприклад,	 і	 багаторічний	 лідер	 Компартії	 України	
Володимир	 Щербицький.	 Проте	 Горбачов	 зміг	 умовити	 його	 за-
лишатись	 на	 посаді	 першого	 секретаря	 ЦК	 КПУ	 аж	 до	 вересня	
1989	року.	Лише	з	відходом	Щербицького	від	влади	Україна	пере-
стала	бути	«заповідником	комунізму»,	в	ній	завирувало	політичне	
життя.	16	липня	1990	року	Верховна	Рада	УССР	навіть	прийняла	
Декларацію	про	державний	суверенітет	України.

Та	Горбачов	розумів:	не	реґіональні	вожді	a	 la	Щербицький	чи	
Володимир	 Івашко,	 який	 змінив	 Щербицького	 (при	 всій	 «нелю-
бові»	 автора	 «перебудови»),	 становлять	 небезпеку	 для	 нього.	 Во-
рогом	номер	один	був	Борис	Єльцин,	на	той	час	голова	Верховної	
Ради	незалежної	Росії.	Єльцин	не	лише	не	міг	вибачити	Горбачову	
минулих	 образ	 (зокрема,	 в	 період,	 коли	 він	 очолював	 Московську	
парторганізацію),	 а	 й	 постійно	 підкреслював,	 що	 Горбачов	 незда-
тен	 втілити	 в	 життя	 проґресивні	 починання.	 Найбільш	 одіозним	
прикладом	 стала	 програма	 входження	 в	 ринкові	 відносини	 під	
назвою	«500	днів»,	розроблена	влітку	1990	року.	Коли	цю	програ-
му	було	провалено,	Єльцин	розцінив	це	як	свідчення	підступності	
Горбачова,	 вказав	 на	 неможливість	 плідної	 співпраці	 із	 союзним	
керівництвом,	 декларував	 готовність	 розвивати	 ринкові	 реформи	
всередині	Російської	Федерації.

До	 критики	 Єльцина,	 до	 тиску	 з	 боку	 партійних	 консерваторів	
додалася	 критика	 тих,	 кому	 Горбачов,	 власне,	 надав	 можливість	
говорити,	 не	 боячись,	 а	 саме:	 демократично	 налаштованій	 інте-
ліґенції.	 18	 листопада	 1990	 року	 популярний	 в	 ті	 часи	 тижневик	
«Московские	 новости»	 надрукував	 відкритого	 листа	 відомих	 ді-
ячів	 «перебудови»	 (Тенгіза	 Абуладзе,	 Юрія	 Афанасьєва,	 Васи-
ля	Бикова,	Галини	Старовойтової,	Юрія	Черниченка	та	 інших)	до	
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Горбачова	 —	 «Страна	 устала	 ждать!»	 —	 із	 закликом:	 «Або	 під-
твердіть	свою	здатність	до	рішучих	дій,	або	йдіть	у	відставку!».

Утім,	 Горбачова	 в	 той	 час	 піддали	 не	 лише	 інтелектуальному	
обстрілу.	7	листопада	1990	року	в	Москві	на	Червоній	площі	відбу-
лися	 останній	 військовий	 парад	 і	 святкова	 демонстрація	 на	 честь	
Жовтневої	 революції.	 35-річний	 слюсар	 з	 Іжорська	 Олександр	
Шмонов	 намагався	 стріляти	 з	 мисливської	 рушниці	 в	 Горбачова,	
який	стояв	на	трибуні	Мавзолею.	Шмонова	було	засуджено,	а	че-
рез	рік	запроторено	до	психіатричної	лікарні.	

Відлуння	цього	пострілу	на	безкраїх	просторах	СССР,	що	актив-
но	дезінтеґрувався,	примусило	Горбачова	діяти.	Наприкінці	грудня	
1990-го	 на	 4-му	 з’їзді	 народних	 депутатів	 СССР	 він	 добивається	
розширення	повноважень	для	себе	як	президента	(право	безпосе-
редньо	керувати	урядом,	що	перетворився	на	Кабінет	міністрів,	він	
очолив	Раду	Федерації,	Раду	безпеки	СССР).	У	січні	1991	року	він	
санкціонує	 застосування	 сили	 в	 Вільнюсі.	 Там	 прокомуністичний	
комітет	 громадського	 порятунку	 за	 підтримки	 частин	 Совєтської	
армії	намагався	здійснити	de	facto	державний	переворот,	усунув-
ши	від	влади	уряд	народного	фронту.	Цей	заколот	було	придушено,	
але	за	тиждень	все	повторилося	за	тим	самим	сценарієм	у	Латвії.	

Єльцин	 категорично	 підтримав	 законні	 прибалтійські	 уряди,		
а	Президія	Верховної	Ради	УССР	під	головуванням	Леоніда	Крав-
чука	(обраний	в	червні	1990-го	на	посаду	голови	ВР	УССР	Володи-
мир	Івашко	залишив	цю	посаду	11	липня,	поїхавши	до	Москви	на	
запрошення	Горбачова	працювати	заступником	ґенсека	ЦК	КПСС)	
прийняла	навіть	заяву	із	засудженням	дій	Москви.	

І	 ось	 він,	 останній	 наступ	 Горбачова.	 Він	 ініціює	 проведення		
17	 березня	 1991-го	 всесоюзного	 референдуму	 про	 збереження	
СССР	 як	 «Оновленої	 федерації	 суверенних	 республік».	 Більшість	
учасників	референдуму	в	9	республіках,	що	взяли	в	ньому	участь,	

Перша і остання прес-конференція членів ҐкЧП.  
зліва направо: олександр тізяков, Василь стародубцев, Борис Пуго,  

генадій янаєв, олег Бакланов
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висловились	 за	 збереження	 СССР.	 Потрактувавши	 підсумки	 ре-
ферендуму	як	особисту	перемогу,	Горбачов	знов	вдається	до	полі-
тики	батога.	І	знов	незграбно.	

Вночі	 28	 березня,	 напередодні	 відкриття	 позачергового	 з’їзду	
народних	депутатів	Російської	Федерації,	до	Москви	вводять	вій-
сько,	 що	 взяло	 в	 кільце	 центр	 міста.	 Це	 рішення	 Горбачова	 було	
сприйняте	як	образа.	Військо	виводять,	а	12	червня	1991-го	Єльци-
на	обирають	президентом	Росії.	

Та	 Горбачов	 не	 полишає	 надії	 зберегти	 себе	 як	 впливого	 ліде-
ра,	він	вбачає	шанс	у	реформуванні	СССР.	Такий	проект	був	роз-
роблений	і	оприлюднений	в	другій	половині	червня.	Тепер	мав	ви-
никнути	 новий	 СССР	 —	 Союз	 Советских	 Суверенных	 Республик.	
Підписання	нового	союзного	договору	було	призначене	на	20	серп-
ня.	 Про	 це	 Горбачов	 сказав	 2	 серпня	 в	 своєму	 виступі	 по	 телеба-
ченню.	Промовчав	він	про	інше,	про	те,	що	22–23	липня	він	нама-
гався	 «сторгуватися»	 зі	 своїм	 суперником	 Єльциним,	 залучивши	
до	 цього	 президента	 Казахстану	 Нурсултана	 Назарбаєва.	 На	 зу-
стрічі	вони	змінили	проект	союзного	договору,	федерація	перетво-
рювалась	на	конфедерацію	з	неясними	функціями	центру.

Пікантність	 ситуації	 полягала	 ще	 й	 в	 тому,	 що	 на	 цій	 зустрі-
чі	 обговорювалося	 питання	 протидії	 консерваторам.	 Після	 підпи-
сання	 союзного	 договору	 планувалось	 усунути	 з	 посади	 прем’єр-
міністра	 Валентина	 Павлова,	 міністра	 оборони	 Дмитра	 Язова,	
голову	КҐБ	Володимира	Крючкова.	Останній,	одначе,	контролював	
ситуацію:	 запис	 того,	 про	 що	 йшлося	 на	 зустрічі,	 був	 переданий	
йому	 своєчасно.	 Подальші	 події	 можна	 було	 б	 потрактувати	 про-
сто:	майбутні	ґекачепісти	образились	і	вчинили	путч.	Та	не	так	все	
просто	було	насправді.

Горбачов	не	був	би	самим	собою,	якби	 і	за	тих	умов	уник	«різ-
новекторних»	 дій.	 Він	 дав	 завдання	 Крючкову,	 Язову	 та	 міністру	
внутрішніх	 справ	 Борису	 Пуго	 (його	 призначили	 на	 зміну	 лібе-
ральному	 Вадиму	 Бакатіну	 в	 грудні	 1990-го)	 розробити	 програму	
надзвичайних	заходів.	Було	розроблено	чотири	варіанти,	їх	пере-
дали	Горбачову.	3	серпня	на	екстренному	засіданні	уряду,	як	зга-
дував	Янаєв,	«речі	називалися	власними	іменами:	СССР	—	в	агонії,	
біля	останньої	межі.	Тоді	Горбачов	заявив:	“Ми	підемо	на	будь-які	
заходи,	включно	з	надзвичайними,	але	розвалу	країни	не	допусти-
мо!”	І	четвертого	полетів	відпочивати	в	Форос».

15	 серпня	 1991-го	 Бюро	 президії	 Центральної	 контрольної	 ко-
місії	 КПСС	 виключає	 з	 партії	 колишнього	 члена	 політбюро	 ЦК	
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КПСС,	секретаря	ЦК	КПСС	Олександра	Яковлєва,	якого	вважали	
«батьком	 перебудови».	 16	 серпня	 в	 прес-центрі	 «Движения	 демо-
кратических	 реформ»	 оприлюнили	 заяву	 Яковлєва	 в	 партійний	
комітет	 ЦК	 КПСС,	 в	 якій	 мовилось:	 «Вчера,	 15	 августа,	 по	 радио	
я	 услышал	 сообщение	 о	 том,	 что	 ЦКК	 приняла	 рекомендацию	 об	
исключении	меня	из	рядов	КПСС.	Никто	со	мной	по	этому	вопросу	
не	беседовал.	Оскорблено	мое	личное	достоинство	и	грубо	попраны	
элементарные	права	члена	партии…

Но	дело	не	только	в	этом.	
Я	 хотел	 бы	 предупредить	 общество	 в	 том,	 что	 в	 руководящем	

ядре	партии	сложилась	влиятельная	сталинистская	группировка,	
выступающая	против	политического	курса	1985	года,	и	тем	самым	
тормозящая	общественный	прогресс	в	стране.	

Речь,	 в	 сущности,	 идет	 о	 том,	 что	 партийное	 руководство,	 во-
преки	своим	же	декларациям,	освобождается	от	демократического	
крыла	в	партии,	ведет	подготовку	к	социальному	реваншу,	к	пар-
тийному	и	государственному	перевороту.	

В	 этих	 условиях	 считаю,	 что	 служить	 делу	 демократических	
преобразований	 в	 рамках	 КПСС	 уже	 невозможно	 и	 аморально,		
а	потому	заявляю	о	выходе	из	ее	рядов.	

Так	повелевает	мне	моя	совесть».	
Невдовзі	 вибухає	 ще	 один	 скандал:	 газета	 «Московские	 ново-

сти»	 друкує	 останній	 варіант	 союзного	 договору.	 Тепер	 вже	 всім	
стало	зрозуміло,	що	СССР	у	«класичному»	вигляді	не	бути.	Коле-
ґія	КҐБ	і	Кабінет	міністрів	констатують,	що	безпека	СССР	не	може	
бути	ґарантована.	17	серпня	група	майбутніх	членів	ҐКЧП	збира-
ється	 на	 нараду	 на	 секретному	 об’єкті	 КҐБ.	 Вирішено	 відправити	
делеґацію	у	Форос	до	Горбачова,	щоб	умовити	його	відкласти	під-
писання	союзного	договору.	

фінал

«Запросивши	 до	 кабінету,	 я	 запитав,	 з	 якою	 місією	 прибули.	
Бакланов	 повідомив,	 що	 створено	 комітет	 з	 надзвичайного	 стану.	
Країна	котиться	до	катастрофи,	інші	заходи	не	врятують,	я	пови-
нен	 підписати	 Указ	 про	 запровадження	 НС.	 По	 суті	 справи,	 при-
їхали	 з	 ультиматумом.	 Я	 категорично	 заявив,	 що	 ніяких	 указів	
підписувати	 не	 буду…	 Ми	 попрощались.	 Коли	 вони	 відходили,	 не	
стримався	 та	 вилаяв	 їх	 “по-російськи”».	 Це	 так	 Горбачов	 описує	
свою	зустріч	з	візітерами	в	Форосі.
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Керівник	 апарату	 президента	 СССР	 і	 по-
мічник	ґенсека	Валерій	Болдін,	член	політбю-
ро	 ЦК	 КПСС	 Олег	 Шенін,	 ґенерал	 Валентин	
Варєнніков	 згадували	 про	 це	 не	 так.	 Болдін,	
наприклад,	 стверджує,	 що	 справді,	 Горбачов	
був	 незадоволений	 спочатку,	 але	 дізнавшись,	
що	 надзвичайні	 заходи	 торкнуться	 Єльцина	
та	 керівництва	 Росії,	 заспокоївся,	 пояснював,	
як	 слід	 розв’язувати	 питання,	 «чому	 він	 за-
ймає	таку	позицію…	Потискаючи	на	прощання	
руки,	додав:	«Чорт	з	вами,	дійте».

І	чорт	справді,	очевидно,	був	з	ґекачепіста-
ми.	Поїхавши	з	Фороса	та	знаючи	підступний	
характер	 Горбачова,	 вони	 наказали	 вимкну-

ти	 урядовий	 зв’язок,	 затримали	 на	 дачі	 весь	 персонал,	 який	 там	
не	залишався	на	ніч.	З	моря	дачу	було	взято	під	пильний	контроль	
військових	 моряків.	 Усе	 це	 потім	 дало	 Горбачову	 підстави	 ствер-
джувати,	що	він	був	ув’язнений	заколотниками	на	дачі,	що	він	ні-
чого	не	має	до	діла	з	ґекачепістами.

Тим	часом	у	Москві	виконання	обов’язків	Президента	перебрав	
на	себе	 (за	власним	указом)	тодішній	віце-президент	СССР	Гена-
дій	Янаєв,	який	(під	тиском	своїх	колеґ	 і	без	особливого	ентузіаз-
му)	 очолив	 ҐКЧП.	 Крім	 нього,	 до	 складу	 ҐКЧП	 увійшли:	 перший	
заступник	голови	Ради	оборони	СССР	Олег	Бакланов,	голова	КҐБ	
СССР	Володимир	Крючков,	прем’єр-міністр	СССР	Валентин	Пав-
лов,	 міністр	 внутрішніх	 справ	 СССР	 Борис	 Пуго,	 голова	 Селян-
ської	спілки	СССР	Василь	Стародубцев,	голова	Асоціації	держав-
них	підприємств	і	об’єктів	промисловості,	будівництва,	транспорту	
і	зв’язку	СССР	Олександр	Тізяков,	міністр	оборони	СССР	Дмитро	
Язов.	 Цю	 компанію	 невдалих	 «рятівників	 СССР»,	 напевно,	 багато	
хто	запам’ятав	з	першої	та	єдиної	прес-конференції	ҐКЧП,	під	час	
якої	у	Янаєва	тряслись	руки.

Тим	 не	 менш	 до	 Москви	 (де	 було	 введено	 надзвичайний	 стан)	
та	інших	великих	міст	країни	було	стягнуто	військові	частини.	Під	
Києвом	були	зосереджені	Кіровобадська	та	Кременчуцька	десант-
но-штурмові	 бригади	 (1200	 осіб),	 на	 одеському	 шосе	 знаходився	

зняття пам’ятника Феліксу дзержинському  
на Луб’янці стало одним із знакових наслідків 
невдалого путчу
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піхотний	 полк	 72-ї	 дивізії.		
В	 межах	 Києва	 дислокува-
лися	2–3	тис.	військовослуж-
бовців.	 У	 стані	 підвищеної	
бойової	 готовності	 перебу-
вали	 10-тисячна	 Деснянська	
танкова	 дивізія.	 У	 Борисполі	
приземлився	 десантний	 полк	
спеціального	 призначення	 з	
Бреста,	 що	 мав	 на	 меті	 захо-
плення	 урядових	 структур.	
При	цьому	військо	ще	прибу-
вало	до	Києва.

Із	самого	початку	ҐКЧП	почав	стикатись	із	спротивом.	У	Москві	
цей	спротив	очолив	Борис	Єльцин.	Уже	19	серпня	він	видав	указ,	
за	 яким	 декрети	 ҐКЧП	 були	 заборонені	 на	 території	 Росії.	 Піс-
ля	невдалої	спроби	заколотників	оволодіти	Домом	уряду	у	Москві		
в	ніч	з	20	на	21	серпня	стало	зрозуміло,	що	ҐКЧП	зазнає	поразки.	
21	 серпня	 ґекачепісти	 вирішили	 припинити	 короткочасну	 та	 не-
ефективну	діяльність	своєї	структури.	Ба	більше,	вони	знов	вирі-
шили	летіти	до	Горбачова	у	Форос.	І	полетіли.	Цього	разу	у	скла-
ді	 Крючкова,	 Бакланова,	 Язова,	 Тізякова	 та	 Володимира	 Івашка.	
Цього	разу	Горбачов	поводив	себе	як	переможець.	Він	наказав	уві-
мкнути	 зв’язок,	 віддав	 розпорядження,	 зокрема,	 про	 те,	 щоб	 ви-
мкнули	зв’язок	у	путчистів.	Потім	зателефонував	Єльцину,	Джор-
джу	 Бушу,	 Назарбаєву,	 Кравчуку	 та	 ще	 комусь.	 А	 «покаянну»	
делеґацію	не	прийняв.	

У	 Києві	 19	 серпня	 командувач	 сухопутними	 військами	 СССР	
ґенерал	 Валентин	 Варєнніков	 у	 присутності	 першого	 секретаря	
ЦК	 КПУ	 Станіслава	 Гуренка	 вимагав	 від	 голови	 Верховної	 Ради	
УССР	Леоніда	Кравчука	визнання	законними	дій	ҐКЧП	і	зміни	по-
літичного	 курсу.	 Кравчук	 зауважив,	 що	 ґенерал	 знаходиться	 не		
в	Київському	військовому	окрузі,	а	в	Верховній	Раді.	На	це	Варєн-
ніков	роздратовано	відповів:	«У	Західній	Україні	немає	совєтської	
влади,	 суцільний	 “Рух”.	 У	 західних	 областях	 необхідно	 ввести	
надзвичайний	 стан.	 Припинити	 страйки.	 Закрити	 всі	 партії,	 крім	
КПСС,	 їх	 газети,	 припинити	 та	 розганяти	 мітинги.	 Вам	 необхідно	
здійснити	 екстрені	 заходи,	 щоб	 не	 склалася	 думка,	 що	 ви	 йдете	
старим	курсом…	Військо	доведено	до	повної	бойової	готовності	і	ми	
вживемо	всіх	заходів	аж	до	пролиття	крові».

Борис єльцин виступає перед 
зхисниками Білого дому у Москві. 

серпень 1991 року
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За	 українською	 традицією,	 Кравчук	 зайняв	 спочатку	 вичіку-
вальну	позицію,	тягнув	час.	Здається,	що	в	його	поведінці	доміну-
вало	 бажання	 зберегти	 владу	 за	 будь-якого	 перебігу	 подальших	
подій	 і	 недопустити	 кровопролиття.	 Під	 впливом	 національно-де-
мократичних	сил	21	серпня	Кравчук	назвав	зміну	влади	антикон-
ституційною,	 закликав	 до	 захисту	 суверенітету	 України	 навіть	
вийшов	з	партії	(хоча,	до	речі,	ніхто	його	заяви	в	очі	на	бачив).	

Крах	ҐКЧП	став	потужним	каталізатором	розпаду	СССР.	Рес-
публіки,	що	на	той	час	ще	залишались	у	складі	СССР,	почали	про-
голошувати	 незалежність.	 24	 серпня	 Верховна	 Рада	 УССР	 при-
йняла	 Акт	 про	 незалежність	 України.	 Цей	 процес	 завершився	
всеукраїнським	референдумом	(90,3	%	учасників	якого	виступили	
за	 незалежну	 Україну)	 та	 підписанням	 угоди	 у	 Біловізькій	 Пущі		
у	грудні	1991-го,	що	формально	леґітимізували	колапс	СССР.	

Члени	ҐКЧП	(крім	Бориса	Пуго,	який	покінчив	життя	самогуб-
ством)	 були	 заарештовані	 і	 засуджені.	 У	 1992-му	 всі	 амністовані,	
написали	 спогади,	 щедро	 роздають	 інтерв’ю.	 ҐКЧПісти	 твердять,	
що	це	Горбачов	підштовхнув	їх	до	рішучих	дій,	а	потім	«здав»	їх.	
Будьмо	 оптимістами	 та	 не	 втрачаймо	 надії	 на	 те,	 що	 ще	 дізнає-
мось,	як	було	насправді.	

Завершу	 компліментами	 на	 адресу	 Леоніда	 Кравчука.	 Це	 не	
мій	політичний	герой	з	огляду	на	його	політичні	кульбіти	та	пове-
дінку	в	екзистенційній	для	України	ситуації	наприкінці	2004	року.	
Проте	в	1991-му	в	ситуації	з	ҐКЧП	він	виявив	політичну	майстер-
ність,	 сприяв	 безкровному	 постанню	 незалежної	 України,	 став-
ши	 її	 1-м	 всенародно	 обраним	 президентом.	 Він	 був	 ЕФЕКТИВ-
НИМ	 у	 своїх	 діях,	 а	 це	 для	 українських	 політиків	 ХХ	 століття	
(і	не	лише	ХХ)	риса	унікальна.

P. S. 24 серпня 1991 року Горбачов заявив про зняття обов’язків 
ґенерального секретаря і про необхідність саморозпуску КПСС.  
25 грудня він офіційно склав з себе президентські повноваження, під-
кресливши: «В силу ситуації, що склалася із утворенням Співдруж-
ності Незалежних Держав, я припиняю свою діяльність на посаді 
президента СССР». 

Невдовзі він почав їздити з лекціями по світу, а потім з’явилась 
реклама піцци за участю Горбачова та його онуки. Виглядав він пе-
реконливо. Переконливіше, ніж в ролі демократа, який раптом вирі-
шив інспірувати надзвичайний стан. 

Утім є ще багато ресурсів для самореалізації. Наприклад, колек-
ціонування горщиків або утримання пасіки. 



«а ми все  
  виЗначаємось…»

Василеві стусу було б 70 років

Він	народився	в	січні	1938-го,	а	ще	через	двадцять	років	напи-
сав:

Шумуйте, весни — дні, ярійте, вечори,
Поранки, шліть нам усмішки лукаві!
Вперед, керманичу! Хай юність догорить — 
ми віддані життю і нам віддасться в славі.

У	славі	йому	«віддалося».	Хоча	—	як	і	належить	безкомпроміс-
ній	людині	—	він	до	цього	не	дожив.	У	ніч	з	3	на	4	вересня	1985	року	
він	пішов	з	життя	в	карцері	табору	ВС-189/36	в	селі	Кучино	Чусов-
ського	району	Пермської	області.	У	листопаді	1989-го	Василя	Стуса	
разом	із	Юрієм	Литвином	і	Олексою	Тихим	перепоховають	в	Києві,	
на	Байковому	цвинтарі.	Це	дивний	цвинтар…	Він	«об’єднав»	Стуса	
з	різними	номенклатурниками,	які	свого	часу	його	переслідували.	
Втім,	це	стосується	не	лише	Стуса,	а	й,	скажімо	Вячаслава	Чорно-
вола,	могила	якого	неподалік	від	останнього	прихистку	Володими-
ра	Щербицького	та	інших	відомих	«вождів»	КПУ/УССР…

У	1972	році	у	листі	до	одного	з	них	заарештований	Стус	писав:	
«Я	не	націоналіст.	Навпаки,	я	вважав	за	потрібне	робити	так,	аби	
серед	певної	частини	українців	розвіяти	дурман	самозакоханості,	
антисемітизму,	загумінкової	об-
меженості.	Так	само	за	потрібне	
я	вважав	робити	так,	щоб	серед	
певної	 частини	 росіян,	 євреїв	
і	 т.	 д.	 розвіяти	 дурман	 неповаги	
до	 української	 мови,	 культури,	
історії…»	Та	хто	ж	тоді,	у	бреж-
нєвському	 1972-му,	 міг	 пра-
вильно	 зрозуміти,	 чого	 прагнув	
Стус?	
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А	починав	життя	Василь	Стус	так.	Він	народився	на	Вінничині.	
У	1940-му	родина	переїхала	до	Сталіно	(це	сучасний	Донецьк),	де	
тато	працював	на	заводі.	У	1954–1959	роках	Стус	навчався	в	місце-
вому	педінституті	за	фахом	«українська	мова	та	література»	(нині	
це	вже	університет	і	на	стіні	одного	з	його	корпусів	я	бачив	присвя-
чену	Стусові	пам’ятну	дошку).	Потім	—	вчителював	на	Кіровоград-
щині,	служив	у	армії,	у	1961–1963	роках	вчителював	у	школі	№	23	
міста	Горлівки	Донецької	області.	У	1963	році,	попрацювавши	тро-
хи	у	шахті	і	редактором	газети	«Социалистический	Донбасс»,	Стус	
став	 аспірантом	 Інституту	 літератури	 АН	 УССР.	 Друкуватись	
він	 почав	 ще	 1959	 року,	 а	 його	 перша	 поетична	 добірка	 з’явилась	
у	журналі	«Дніпро».	Він	встиг	надрукувати	кілька	рецензій,	поезій.	
Міг	 би	 собі	 спокійно	 писати	 дисертацію,	 оскільки,	 за	 йог	 словами,	
знав	«всі	ходячі	цитати	з	патентованих	класиків»,	але…

Але	 понад	 усе	 Стус	 цінував	 свободу.	 А	 свобода,	 як	 точно	 за-
уважив	 один	 сучасний	 український	 письменник-«пофігіст»,	 це	 —	
думка	або	вчинок,	що	веде	в	бік,	рух	у	бік.	Такий	рух	Стус	зробив	
4	 вересня	 1965-го.	 Він	 взяв	 участь	 у	 виступі-протесті	 проти	 аре-
штів	 української	 інтеліґенції	 в	 київському	 кінотеатрі	 «Україна».	
Ініціатором	 протесту	 був	 літературний	 критик	 Іван	 Дзюба.	 Стус	
приєднався	до	нього,	вигукнувши	до	публіки:	«Хто	проти	тиранії,	
встаньте!».	Стус	зробив	свій	вибір.	З	того	часу	він	нічого	не	вибачав	
Системі,	а	вона	нічого	не	вибачила	йому.	Вже	20	вересня	того	само-
го	 року	 Стуса	 відрахували	 з	 аспірантури	 з	 єзуїтським	 формулю-
ванням:	«За	систематичне	порушення	норм	поведінки	аспірантів».	
Він	 став	 безробітним,	 але	 не	 став	 конформістом.	 Він	 не	 мовчить,	
коли	 чиниться	 несправедливість,	 він	 не	 приховує	 своїх	 поглядів.	
Він	 працює	 в	 будівельній	 бригаді,	 кочегаром,	 потім	 влаштовуєть-
ся	 до	 Центрального	 державного	 історичного	 архіву	 УССР,	 звідки	
його,	ясна	річ,	звільняють	«за	власним	бажанням».	

Після	цього	Стус	влаштувався	на	посаду	інженера,	але	інженер-
ну	 кар’єру	 не	 зробив.	 У	 січні	 1972-го	 його	 заарештували	 вперше.	
Наслідок:	5	років	таборів	і	3	роки	заслання.	У	серпні	1979-го	він	по-
вернувся	до	Києва.	Повернувся	вже	в	статусі	відомого	літератора,	
члена	PEN-клубу,	а	згодом	і	члена	Української	Гельсинської	Групи.	

А	 у	 житті	 реальному	 він	 був	 формувальником	 ІІ	 розряду	 ли-
варного	цеху	заводу	імені	Паризької	комуни,	а	згодом	—	намажчи-
ком	затяжної	кромки	на	конвеєрі	взуттєвої	фабрики	«Спорт».	Про-
те	Система	про	цього	намажчика	не	забула.	Другий	арешт	у	травні	
1980-го.	Результат:	10	років	неволі	і	5	років	заслання.	
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Ще	у	1968-му	Стус	написав:

Отак живу: як мавпа серед мавп
чолом погрішним із тавром зажури
все б’юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб…

Перебільшення.	 Рабом	 він	 не	 став,	 щоб	 формально	 не	 робила		
з	ним	Система.	Ось	що	написав	про	нього	Іван	Дзюба:	«Він	не	нале-
жав	до	людей,	легких	у	спілкуванні.	Небалакучий,	але	напружений	
не	лише	у	слові,	а	й	у	мовчанні,	він	не	надавався	ані	до	беззмістов-
них	 розваг,	 ані	 до	 патріотичної	 риторики…	 У	 кожну	 справу	 вно-
сив	 серйозність	 і,	 сказати	 б,	 невисловлений	 моральний	 ригоризм.	
Навіть	зовнішністю	своєю	справляв,	особливо	на	нових	знайомих,	
враження	незвичайности,	обраности».

Це	—	серйозне	зауваження,	оскільки	нині	надто	часто	Стуса	по-
кривають	«бронзовою»	фарбою,	до	певної	міри,	делікатно	вислов-
люючись,	 ідеалізують.	 Не	 слід	 цього	 робити,	 адже	 колись	 він	 сам	
зізнався:	«Мені	легше	—	в	зимі,	без	коротких	літніх	ілюзій	—	тепла	
і	зелені».	Не	треба	ілюзій	щодо	таких	«зимних»	людей	як	Стус,	не	
слід	 їх	 робити	 «білими	 і	 пухнастими».	 Вони	 такими	 не	 були.	 Стус	
був	(за)надто	чесний	із	собою,	а	відтак	мав	право	вимагати	чесності	
від	інших.

Вже	цим	особисто	для	мене	Стус	—	не	лише	поет	і	перекладач,	
а	персонаж	історичний	чи,	за	його	власними	словами,	«в’язень	іс-
торії».	 Нам	 бракує	 таких	 людей	 нині.	 Сьогодні	 можна	 почути,	 що	
Україні	 потрібні	 такі	 діячі	 як	 Єжи	 Ґедройць.	 Може,	 й	 так.	 Щиро		
і	високо	шаную	Ґедройця.	Проте	він	«створював»	незалежну	Поль-
щу,	власне,	за	межами	Польщі.	Стус	ніколи	не	мав	свого	Мезон	ля	
Фіту.	Він	був	в	Україні,	хотів	в	ній	бути	завжди.	Ось	чому	видаєть-
ся	 мені,	 що	 більш	 потрібні	 саме	 такі	 люди,	 здатні	 сказати	 панам,		
а	особливо	підпанкам,	хто	вони	насправді.	Коли	Стуса	виключили		
з	 аспірантури,	 він	 після	 ознайомлення	 з	 наказом	 директора	 Інс-
титуту	 літератури	 АН	 УССР	 написав:	 «Нехай	 це	 залишиться	 на	
Вашій	 партійній	 совісті».	 Прецікаво,	 що	 б	 він	 сказав	 про	 владу		
в	Україні	після	серпня	1991-го…

Переживши	 у	 1975	 році	 клінічну	 смерть	 у	 в’язничній	 лікарні		
в	Ленінградській	області,	Стус	напише:

Як добре те, що смерти не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
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Що перед вами, судді, не клонюся
В передчутті недовідомих верст…

Як	же	бракує	сьогодні	людей,	здатних	як	Стус	визнати:

…Протрухлий український материк
росте, як гриб. Вже навіть немовлятко
й те обіцяє стати нашим катом
і порубати віковий поріг,
дідівським вимшілим патріотизмом…
Це твердь земна трухлявіє щодня, 
а ми все визначаємось. До суті 
доходимо. І, Господом забуті,
вітчизни просимо, як подання…

Стус	нічого	не	просив.	Тим	і	цікавий.	Проте	він	не	вимагав	зай-
вого.	 Він	 стояв	 ногами	 на	 землі.	 «Вимагати	 од	 часу	 —	 і	 немудро,		
і	 негідно,	 може.	 Але	 —	 і	 не	 пливи	 за	 течією».	 Це	 Василь	 Стус		
у	1983-му	написав	у	листі	до	сина	Дмитра.	Це	—	заповіт	всім	тим,	
хто	ще	не	забув,	що	живе	саме	в	Україні,	хто	ще	не	втратив	ті	по-
чуття,	що	колись	у	Стусовій	ієрархії	виглядали	так	—	самоповага,	
людська	і	національна	гідність.	



кілька слів  
  Про валерія  
  волковинського

Загальновідома	формула	Паскаля:	людина	подібна	до	тендітної	
тростини,	яку	довколишній	мертвий	світ	може	вбити	одним	поду-
вом	 вітру.	 Але	 ця	 тростина	 мислить,	 і	 навіть	 якщо	 зовнішній	 світ	
розчавить	її,	вона	підноситься	над	ним	свідомістю	того,	що	діється,	
а	сліпа	нищівна	сила	такої	свідомості	позбавлена.

Чомусь	 пригадалися	 мені	 ці	 сентенції	 під	 час	 похорону	 Вале-
рія	Волковинського,	хоча	сам	він	був	людиною,	позбавленою	будь-
якого	(псевдо)пафосу	у	висловлюваннях	і	взагалі	у	світосприйнят-
ті.	Проте	був	саме	людиною,	здатною	мислити	та	осмислювати.	

Валерія	я	знав	ще	зі	студентських	часів	(він	—	старшокурсник,	
а	я	навпаки	—	першокурсник).	Уже	тоді	він	вражав	ерудицією	та	
вмінням	за	тодішньою,	ретельно	«відретушованою»,	офіційною	іс-
торією	 бачити	 живі,	 конкретні	 ситуації,	 а	 головне	 —	 людей.	 Уже		
в	 тогочасних	 наших	 дискусіях	 ми	 тихо,	 але	 внятно	 говорили	 про	
те,	 що	 не	 буває	 безгрішних	 політиків,	 про	 те,	 ким	 насправді	 був	
Ленін	і	ті,	хто	свого	часу	критикував	Леніна,	а	потім	надовго	потра-
пив	до	сталінського	проскрипційного	списку	«ворогів	народу»,	про	
те,	хто	такий	Постишев	і	що	він	робив	в	Україні	в	1920–1930-х	ро-
ках,	та	про	інше.

Валерій,	 який	 виріс	 на	 знаменитій	 колись	 в	 СССР	 видавничій	
серії	 «Жизнь	 замечательных	 людей»	 (що	 була	 в	 бібліотеці	 його	
дядька	—	професора	Київського	університету),	завжди	міг	персо-
ніфікувати	будь-яку	«мертву»,	історико-схематичну	ситуацію.	Усе	
це	 потім	 повною	 мірою	 виявиться	 в	 його	 книжках	 про	 Столипіна,	
Постишева,	Махна,	Раковського…

У	 ненайкращі	 для	 творчості	 часи,	 коли	 надворі	 панував	 бреж-
нєвський	«стабілізець»,	Волковинський	працював	у	Головному	ар-
хівному	 управлінні	 УССР.	 Він	 писав	 для	 начальства	 якісь	 тексти	
та	довідки.	Та	при	тому	він	завжди	працював,	власне,	з	архівними	
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документами.	Тоді	такий	доступ	мало	обмежене	коло	осіб.	Валерій	
мав	потяг,	хист	до	роботи,	а	відтак	і	справжні	знання,	оперті	на	дже-
рела.	Тому	коли	розпочалася	горбачовська	«перебудова»,	він	був	го-
товий	до	її	атмосфери	розкутості,	до	можливості	нарешті	написати	
та	сказати	про	те,	що	було	предметом	наших	ювенільних	розмов.

Саме	тоді	ми	разом	працювали	в	Інституті	історії	партії	при	ЦК	
Компартії	України.	Нині	багато	хто	з	наших	колег	соромиться	зга-
дувати	про	це.	А	ми	з	Валерієм	ніколи	не	соромились,	оскільки	не	
робили	нічого	такого,	за	що	було	б	соромно.	Волковинський	тоді	був	
одним	із	заступників	головного	редактора	«Українського	історично-
го	 журналу»,	 він	 активно	 заохочував	 «перебудовні»	 публікації.	 Я,	
наприклад,	й	дотепер	вдячний	йому	за	те,	що	він	сприяв	публікації	
мого	циклу	статей	«Сталінізм	і	Україна».	Написані	в	стінах	істори-
ко-партійного	 «бастіону»,	 ці	 статті	 сприяли,	 власне,	 руйнації	 істо-
рико-партійних	догм.	Вони	показували	(з	посиланнями	на	партійні	
архіви	в	першу	чергу),	хто	винен	у	нищенні	людей	та	ідей	в	Україні.	

Після	переломних	подій	1991	року	Волковинський	перейшов	на	
роботу	в	Інститут	історії	України.	Я	особисто	цей	перехід	не	схва-
лював,	оскільки	вважав,	що	наш	інститут	втрачає	кваліфікованого	
співробітника…	Бачилися	ми	не	так	часто,	як	раніше,	передзвоню-
вались	у	справах,	але	стосунки	наші	були	так	само,	як	і	раніше,	до-
брими.	 Коли	 було	 потрібно,	 я	 звертався	 до	 Валерія	 за	 консульта-
ціями.	І	він	ніколи	не	відмовив,	його	думки	та	поради	завжди	були	
слушними,	хоча	його	фізичний	стан	(після	хвороби)	був	не	таким,	
як	раніше.	Тим	не	менш	він	міг	пожартувати	(а	з	почуттям	гумору	
в	нього	все	було	в	повному	порядку),	завжди	цікавився,	над	чим	я	
працюю,	як	наші	спільні	знайомі	чи	колеги.

Завершу	словами	лорда	Честерфілда,	що	їх	я	запам’ятав	після	
першого	 прочитання	 ще	 в	 1970-х	 роках	 його	 знаменитих	 «Листів	
до	сина».	Для	мене,	тоді	молодої	людини,	вони	стали	дуже	важли-
вими:	 «За	 вибором	 друзів	 йде	 вибір	 товариства.	 Доклади	 всіх	 зу-
силь	для	того,	щоб	спілкуватися	з	тими,	хто	вище	за	тебе.	Це	під-
німе	тебе,	адже	яке	товариство,	в	якому	ти	перебуваєш,	такий	і	ти	
сам.	Коли	я	говорю	про	людей,	які	вищі	за	тебе,	зрозумій	мене	пра-
вильно	і	не	подумай,	що	я	маю	на	увазі	їхнє	походження.	Я	маю	на	
увазі	їхні	справжні	чесноти».

Пишаюся	 тим,	 що	 мені	 довелося	 спілкуватись	 і	 навіть	 прияте-
лювати	 з	 Валерієм	 Волковинським.	 Може,	 й	 були	 у	 нього	 якісь	
вади.	Проте	вони	—	ніщо	в	порівнянні	з	чеснотами	цієї	справді	не-
ординарної	людини.



іі. подорожі 
    з історією



Руйнують будинки часів ндР. 
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культура Пам’яті  
   як Поле Битви

Листопадова подорож до Лейпціґа

Нам	 з	 професором	 Станіславом	 Кульчи	цьким	 довелося	 брати	
участь	 у	 «круглому	 столі»,	 присвяченому	 проблемі	 голоду	 1932–
1933	 років.	 Ту	 зустріч	 організувала	 редакція	 журналу	 «Родина»	
у	 Москві.	 І	 ось	 нова	 подорож	 із	 Станіславом	 Кульчицьким.	 Цього	
разу	до	Німеччини,	до	міста	Лейпціґ.	Нас,	а	також	завідувача	від-
ділу	Інституту	історії	НАН	України,	доктора	історичних	наук	Ге-
оргія	Касьянова	та	кандидата	історичних	наук,	співробітницю	того	
самого	 інституту	 Людмилу	 Гриневич,	 запросили	 на	 конференцію	
під	 назвою	 «Голод-Голодомор	 в	 Україні».	 Ця	 загальна	 тема	 мала	
ще	 й	 надзвичайно	 цікавий	 підзаголовок:	 «Голодомор	 у	 європей-
ській	культурі	спогадів	і	пам’яті».	

Організували	 цей	 захід	 київський	 часопис	 «Критика»,	 берлін-
ська	 Фундація	 з	 опрацювання	 наслідків	 диктатури	 СЄПН	 (себто	
Соціалістичної	 єдиної	 партії	 Німеччини,	 яка	 керувала	 Німецькою	
Демократичною	 Республікою),	 Бібліотека	 довкілля,	 що	 знахо-
диться	у	Ґросгеннердорфі,	а	також	Форум	сучасної	 історії	в	місті	
Лейпціґ.	Останній	знаходиться	у	міському	центрі	і	включає	в	себе	
музей	історії	НДР,	спротиву	комуністичному	режиму,	історії	мир-
ної	революції	1989	року,	яка,	власне,	почалася	з	ґрандіозної	демон-
страції	 в	 Лейпціґу	 ще	 до	 зруйнування	 берлінської	 стіни.	 Форум	
сучасної	 історії,	 крім	 постійно	 діючої	 експозиції,	 має	 бібліотеку		
і	медіатеку,	де	може	працювати	кожен	відвідувач.	У	будинку	бага-
то	приміщень	і	зал	засідань,	де	постійно	відбуваються	різного	роду	
імпрези,	на	які	може	прийти	будь-яка	людина	в	буквальному	сенсі	
слова	 з	 вулиці,	 оскільки	 на	 вулиці	 можна	 бачити	 оголошення	 про	
чергові	заплановані	заходи.	Ця	установа	не	називається	«Інститу-
том	національної	пам’яті»,	але	цілком	могла	би	бути	нею.



314 ПодоРожі з істоРієЮ

Прощання З минулим

Перше,	 що	 ми	 побачили	 у	 Лейпціґу,	 було	 руйнування	 старих	
житлових,	 НДРерівських	 будинків.	 Їх	 не	 підривали	 —	 від	 них	
якась	 машина,	 що	 нагадувала	 дракона	 з	 довгою	 шиєю,	 делікатно	
«відщипувала»	окремі	сеґменти,	починаючи	з	даху	і	при	цьому	по-
ливаючи	руїни	водою,	щоб	не	нашкодити	людям	і	не	забруднюва-
ти	барокові	будинки	поруч.	Ми	із	Станіславом	Кульчицьким	доволі	
довго	 спостерігали	 за	 цим	 процесом.	 Утім,	 не	 лише	 ми.	 Зібралося	
чимало	 німців.	 Дехто	 з	 них	 фотографував,	 дехто	 просто	 дивився.	
Мені	 здалася	 трохи	 дивною	 атмосфера	 того	 спостереження.	 Ру-
шили	 символи	 НДРівського	 щастя,	 цілком	 пристойні	 (особливо	 за	
колишніми	радянськими	стандартами)	панельні	будинки.	І	в	такий	
спосіб	 Німеччина	 нині	 прощається	 із	 своїм,	 делікатно	 висловлю-
ючись,	не	зовсім	демократичним	досвідом.	

До	 певної	 міри	 прощанням	 із	 колишніми	 уявленнями	 і	 стерео-
типами	можна	назвати	те,	що	відбувалося	упродовж	двох	листопа-
дових	днів	у	Форумі	сучасної	історії	в	місті	Лейпціґ.	Маю	на	увазі	
нашу	конференцію,	яка	відкривалася	привітанням	Посла	України	
у	Німеччині	Ігоря	Долгова,	директора	лейпціґського	Форуму	про-
фесора	 Райнера	 Екерта,	 одного	 з	 керівників	 Фундації	 з	 опрацю-
вання	 наслідків	 диктатури	 СЄПН	 доктора	 Анни	 Камінські	 та	 ди-
ректора	Бібліотеки	довкілля	Андреаса	Шьонфельдера.

У	 першій	 доповіді,	 що	 з	 нею	 виступив	 представник	 Духовно-
наукового	 центру	 з	 дослідження	 історії	 і	 культури	 Східної	 Євро-
пи	 при	 Лейпцизькому	 університеті	 професор	 Штефан	 Трьобст	
йшлося	 про	 дебати	 навколо	 європейської	 культури	 спогадів		
і	 пам’яті,	 було	 підкреслено,	 що	 напрацювання	 такої	 культури	 —	
зовсім	 не	 проста	 річ.	 Трьобст	 умовно	 поділив	 посткомуністичні	
суспільства	Центральної	та	Східної	Європи	на	чотири	групи:	сус-
пільства,	в	яких	переважає	думка,	що	комунізм	було	нав’язано	їм	
ззовні,	в	тому	числі	етнічно	 (Естонія,	Латвія,	Литва);	 суспільства,	
в	 яких	 відсутній	 подібний	 базовий	 консенсус,	 тривають	 дискусії	
щодо	 інтерпретації	 соціалістичного	 минулого	 (Польща,	 Угорщи-
на,	 Україна);	 суспільства,	 де	 переважає	 подвійне	 (з	 наявністю	 ін-
диферентного)	 ставлення	 до	 минулого.	 Комунізм,	 з	 одного	 боку,	
сприймається	 як	 таке,	 що	 було	 нав’язане	 ззовні,	 а	 з	 іншого	 боку,	
поширена	думка,	що	не	все	так	«погано»	було	в	минулому,	що	все-
таки	 було	 здійснено	 модернізацію	 (Румунія,	 Болгарія,	 інші	 бал-
канські	 країни);	 суспільства,	 в	 яких	 нова	 еліта	 не	 просто	 вийшла	
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із	 старої,	 комуністичної,	 але	 є	 в	 союзі	
з	 нею,	 тобто	 наявний	 континуїтет	 авто-
ритарних	 структур,	 що	 не	 відмежува-
лись	 від	 комуністичної	 практики,	 з	 чим	
погоджуються	 громадяни	 і	 природність	
чого	 не	 ставлять	 під	 сумнів	 (Російська	
Федерація,	Молдова,	інші	держави	СНҐ,	
а	також	країни,	де	еліта	відверто	спира-
ється	на	комуністичну	модель	(Білорусь,	
Молдова).

Україна,	 на	 думку	 Трьобста,	 це	 єди-
на	 республіка	 СНҐ,	 де	 культура	 пам’яті	
стала	 найважливішим	 полем	 битви	 між	 двома	 політичними	 табо-
рами	—	посткомуністами	і	націонал-лібералами.

Доповідь	Людмили	Гриневич,	яка	не	змогла	приїхати	на	конфе-
ренцію,	 зачитав	 літератор	 Юрко	 Прохазько.	 Гриневич	 торкнула-
ся	 загальних	 питань,	 пов’язаних	 із	 Голодомором,	 вдалася	 до	 його	
порівняння	 з	 голодом	 початку	 1920-х	 років,	 а	 також	 з	 повоєнним	
голодом	1946–1947	років.	У	доповіді	було	показано,	як	прощалися		
з	 минулим	 українські	 історики,	 відкриваючи	 для	 себе	 невідомі	
раніше	 сторінки	 минулого,	 знаходячі	 нові	 архівні	 документи,	 ще		
в	 радянські	 часи	 змушуючи	 політиків	 визнавати	 очевидні	 (хоча		
й	неприємні)	факти,	пов’язані	із	голодними	катастрофами	в	Укра-
їні	у	ХХ	столітті.

геноцид чи не геноцид?

Можливо,	 хтось	 із	 читачів	 пам’ятає,	 що,	 розповідаючи	 про	 по-
дорож	до	Москви	у	травні,	оцінюючи	дискусію	у	редакції	журна-
лу	 «Родина»,	 я	 писав:	 невдовзі	 після	 початку	 розмови	 нам	 стало	
зрозуміло,	що	ми	ведемо	розмову	із	стіною.	Жодні	наші	спроби,	по-
силаючись	 на	 джерела,	 пояснити	 антиукраїнські	 акценти	 сталін-
ської	політики	в	1932–1933	роках	не	мали	успіху.

У	Лейпціґу	—	і	це	слід	визнати	об’єктивно	—	стіни	не	було.	Було	
дещо	інше.	Німецькі	дослідники	ніяк	не	можуть	дати	для	себе	від-
повідь	 на	 запитання,	 чому	 в	 Україні	 Голодомор	 став	 у	 центр	 пу-
блічних	дискусій	і	чому	згадки	про	нього	набули	такого	значення	в	
процесі	формування	нової	історичної	пам’яті.	Яскравим	прикладом	
такого	 здивування	 та	 спроби	 запропонувати	 свою	 відповідь	 стала	
доповідь	професора	з	Університету	міста	Констанц	Бориса	Барта	

оголошення  
про конференцію. 
Фото Ю. Шаповала
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під	 назвою	 «Народовбивство	 у	 ХХ	
столітті	—	історія,	теорії,	супереч-
ності	 і	 Голодомор».	 Підвівши	 під	
свої	 міркування	 міцну	 теоретичну	
базу,	 показавши	 той	 інструмента-
рій,	за	допомогою	якого	дослідники	
аналізують	процес	нищення	людей,	
Барт	наполягав	на	тому,	що	понят-
тя	 «геноцид»	 не	 може	 бути	 засто-
соване	 до	 Голодомору.	 На	 думку	
доповідача,	 Сталін	 «не	 етнізував	
жодну	з	груп	населення	СССР,	яку	
нищив,	починаючи	з	часу	колекти-

візації».	До	того	ж	Барт	 (як,	до	речі,	 і	багато	хто	з	його	колеґ)	по-
стійно	підкреслював	те,	що	КП(б)У	виконувала	директиви	центру,	
українці	самі	брали	участь	у	каральних	акціях.	Це	також	заважає	
тому,	щоб	однозначно	вважати	Голодомор	геноцидом.	

Нарешті,	Барт	поставив	також	нині	вже	традиційне	для	захід-
них	фахівців	питання	про	те,	чому	єврейський	Голокост	опиняєть-
ся	«в	тіні»	Голодомору?	У	Німеччині,	як	у	багатьох	інших	європей-
ських	країнах,	саме	Голокост	став	поняттям	аксіоматичним,	набув	
до	певної	міри	сакрального	характеру,	а	відтак	чи	треба	поступа-
тися	цим	поняттям,	включати	у	європейську	історичну	свідомість	
«ще	один»	геноцид?	Якщо	навіть	Голодомор	насправді	був	геноци-
дом,	 то	 що	 від	 цього	 змінюється	 для	 його	 жертв?	 Барт	 наполягав	
на	тому,	що	оцінки	Голодомору	як	геноциду	мають	насамперед	мо-
ральний	вимір,	а	не	обґрунтовані	науково.	

Щоправда,	наприкінці	доповіді	професор	із	Констанци	зізнався,	
що	 ще	 не	 знає	 багатьох	 джерел	 про	 трагічні	 події	 в	 Україні.	 Піс-
ля	 цього	 він	 не	 тільки	 отримав	 доволі	 велику	 порцію	 зауважень		
і	критики	на	свою	адресу,	а	й	подарунок	від	мене.	Я	передав	йому	
нещодавно	 виданий	 в	 Україні	 збірник	 документів	 і	 матеріалів	 під	
назвою	«Розсекречена	пам’ять»,	побажавши	глибше	розібратись	у	
характері	та	перебігу	подій	саме	в	Україні	на	початку	1930-х	років.

Професор	 Лутц	 Нітгаммер	 з	 університету	 міста	 Йєна	 продов-
жив	міркувати	над	проблематикою,	що	її	позначив	Борис	Барт.	До-
повідь	під	назвою	«Національна	пам’ять	і	порушення	прав	людини.	
Контури	 і	 конфлікти	 ландшафту	 спогадів	 і	 історичних	 культур	 у	
Європі	після	ХХ	століття»,	зокрема,	містила	тезу	про	те,	що	спо-
чатку	у	деяких	народів	(наприклад,	у	поляків,	прибалтійців	та	ін.)		

Форум сучасної історії  
в місті Лейпціґ, де відбувалися 
засідання конференції.
Фото Ю. Шаповала
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пам’ять	 була	 екстерналізована.	 Тобто	 відповідальність	 за	 пере-
житі	трагедії	покладалися	переважно	на	зовнішні	сили.	Минув	час		
і	дещо	змінилося.	Скажімо,	поляки	почали	визнавати,	що	пробле-
ма	не	лише	у	зовнішніх	силах,	що	були	і	польські комуністи,	були	
польські кати.	Це	—	хороший	урок	для	України	у	осмисленні	яви-
ща	Голодомору.	

Нітгаммер	 також	 зауважив,	 що	 не	 слід	 ієрархізувати	 жертви,	
не	 слід	 шукати	 сумнівні	 пріоритети,	 визначати,	 який	 злочин	 ви-
вчати	 в	 першу	 чергу,	 а	 який	 —	 у	 другу:	 «Ми	 повинні	 розглядати	
Голокост	 і	 голодну	 катастрофу	 початку	 1930-х	 років	 як	 явища,	
цілком	 співставні	 з	 іншими	 злочинами	 імперіалізму	 у	 ХХ	 століт-
ті».	Доповідь	містила	думку	про	те,	що	колективна	пам’ять	—	це	не	
замкнений	простір,	а	сфера,	відкрита	до	зовнішніх	впливів,	проти-
лежних	думок,	відвертих	дискусій.	

Ця	заява	та	сама	атмосфера	лейцизької	конференції	перекону-
вали:	 ми	 ведемо	 розмову	 не	 із	 «стіною»,	 а	 з	 людьми,	 які	 відверто	
говорять	 про	 труднощі	 включення	 Голодомору	 у	 контексти	 євро-
пейської	пам’яті,	позначають	причини	цього,	а	головне	—	відкри-
ті	до	зміни	оцінок,	якщо	для	них	таки	відкриються	нові	знання	та	
нові	арґументи.	Відкриються	після	довгого,	але	все-таки	перерва-
ного	мовчання	щодо	цієї	теми	у	самій	Україні

Перерване мовчання

Власне,	 історію	 замовчування	 та	 неоднозначного	 повернення		
в	Україну	пам’яті	про	Голодомор	представили	Станіслав	Кульчи-
цький,	Георгій	Касьянов	і	я.	Моєю	темою	була	історія	та	«нюанси»	
замовчування	 Голодомору	 з	 1930-х	 років	 і	 до	 початку	 горбачов-
ської	 «перебудови».	 Професор	 Кульчицький	 змінив	 тему	 допові-
ді,	щоб	докладніше	полемізувати	з	Борисом	Бартом	і	виконати	до	
певної	 міри	 культуртреґерську	 місію,	 розповівши	 про	 те,	 що	 нам	
давно	 відомо.	 Поруч	 з	 тим	 Кульчицький	 закликав	 західних	 колеґ	
розрізняти	 певні	 важливі	 фази	 у	 перебігу	 подій	 1932–1933	 років,	
розрізняти	терор	голодом	і	власне	Голодомор.	

Георгій	 Касьянов	 зупинився	 на	 тому,	 як	 актуалізувалася	 тема	
голоду	у	період	1987–1995	років,	які	домінантні	дискурси	склали-
ся,	 якими	 були	 інтерпретації	 в	 рамках	 цих	 дискурсів.	 Окремо	 він	
зупинився	на	місці	і	ролі	істориків	у	відродженні	правди	про	Голо-
домор.	На	думку	Касьянова,	у	нас	 із	самого	початку	склалися	ан-
тикомуністичний	та	етнічно	ексклюзивний	дискурс,	коли	українців	
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перетворили	на	об’єкт	злочину	систе-
ми.	 Представляючи	 українців	 винят-
ково	 жертвами,	 історики	 підтримали	
віктимологічний	 дискурс.	 Касьянов	
вважає,	 що	 у	 досліджуваний	 ним	 пе-
ріод	історики	в	Україні	почали	«дрей-
фувати»	 між	 державним	 дискурсом		
і	науковим.	Саме	в	цей	період	відбула-
ся	 і	 телеогізація	 —	 об’єднання	 трьох	
голодів	 (початку	 1920-х,	 1930-х	 років	
і	 голоду	 повоєнного)	 як	 трьох	 зако-
номірних	 ланок	 злочинних	 дій	 кому-
ністичного	режиму	по	нищенню	укра-
їнців.

Доповненням	 доповіді	 Касьяно	ва	
став	 виступ	 Вільфріда	 Їльґе,	 співро-

бітника	Духовно-наукового	центру	з	дослідження	історії	і	культу-
ри	Східної	Європи	при	Лейпціґському	університеті.	Він	розпвідав	
про	трактовки	Голодомору	українською	історіогра	фією	1995–2006	
років.	На	думку	Їльґе,	«дебати	про	Голодомор	—	це	політичне	зна-
ряддя	 перебудови	 посткомуністичного	 суспільства».	 Ось	 чому	
дуже	 важливо	 відокремити	 політичні	 дискусії	 від	 наукових.	 Вка-
завши	 на	 те,	 що	 в	 українських	 підручниках	 з	 історії	 мало	 уваги	
приділяється	Голокосту	 (на	відміну	від	Голодомору),	 Їльґе	проко-
ментував	 спроби	 Президента	 Віктора	 Ющенка	 внести	 проект	 за-
кону,	 який	 би	 розцінював	 заперечення	 Голодомору	 (пізніше	 було	
запропоновано	 записати	 Голодомору	 і	 Голокосту	 одночасно)	 як	
злочин,	німецький	дослідник	розцінив	це	як	просто	спробу	припи-
нити	дискусії	про	те,	чим	насправді	був	Голодомор.	

Вказуючи	на	зв’язок	таких	явищ	як	Голодомор	і	Голокост,	Їльґе	
закликав	не	влаштовувати	«змагання	жертв».	Це	правильно.	Про-
те,	на	моє	глибоке	переконання,	слід	при	цьому	зважати	на	те,	що	
правду	 про	 Голодомор	 було	 майстерно	 поховано	 на	 довгий	 час,	 а	
відтак	і	видобування	її	не	буде	простим	процесом.	Так,	у	написанні	
історії	найважливішу	роль	відіграє	час,	у	якому	живуть	історики.	
Та,	здається,	трагедія	в	Україні	початку	1930-х	була	такою	подією,	
для	якої	навряд	чи	морально	створювати	будь-які	етнічні	та	наці-
ональні	пандани,	а	тим	більше	пропонувати	версії	про	те,	що	укра-
їнці	самі	собі	(без	сталінської	допомоги)	створили	голод	і	самі	себе	
поїли	на	очах	у	доброзичливого	та	здивованого	західного	світу.

Лейпціґ готується до Різдва. 
Фото Ю. Шаповала
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Fortsetzung Folgt  
(далі буде)

Тим	часом	нинішній	західний	світ	живе	своїм	життям.	Ґлобаль-
не	 потепління,	 енергоресурси,	 міґрації,	 тероризм	 —	 ці	 проблеми	
постійно	 присутні	 на	 екранах	 телевізорів,	 на	 шпальтах	 газет.	 Та	
слід	 віддати	 належне:	 за	 всім	 цим	 на	 Заході	 не	 забувають	 і	 про	
Голодомор	 в	 Україні.	 Про	 це	 йшлося	 під	 час	 заключної	 дискусії,	
в	 якій	 взяли	 участь	 Лутц	 Нітгаммер,	 Георгій	 Касьянов,	 Вільфрід	
Їльґе,	Райнер	Екерт	і	я.	Ми	дискутували	про	те,	що	може	дати	Єв-
ропі	пам’ять	про	Голодомор.	Саме	цю	тему	для	заключної	розмови	
визначили	 організатори	 конференції.	 Ми	 відповідали	 на	 запитан-
ня	 із	 зали,	 в	 якій	 зібралося	 чимало	 людей	 (які,	 до	 речі,	 прийшли	
добровільно).	 Розмова	 була	 надзвичайно	 цікавою,	 особливо	 коли	
почали	колективно	міркувати,	чи	можливе	створення	транснаціо-
нальної	 історії.	 Своє	 місце	 у	 ній,	 поза	 сумнівом,	 повинна	 посісти	
історія	 Голодомору.	 Вона	 повинна	 навчити	 Європу	 (яка	 de	 facto	
у	1932–1933	роках	сповідувала	політику	подвійних	стандартів	сто-
совно	 дій	 Кремля)	 насамперед	 необхідності	 осягнення	 нових	 і	 но-
вих	 моторошних	 фактів,	 прийняття	 цих	 фактів,	 включення	 їх	 до	
європейської	 культури	 пам’яті.	 Відтак	 —	 далі	 буде.	 Підтвердили	
це	 і	 німецькі	 колеґи,	 які	 наполягали	 на	 продовженні	 обговорення,	
дискусій,	на	нових	зустрічах.

…Колись Чеслав Мілош написав, що життям людських спільнот 
рухає забуття. Забуття, але не безпам’ятство. Проте і забуття, 
і безпам’ятство можна подолати. Якщо цього дійсно бажаєш. Якщо 
дискутуєш не з стіною.



травнева Подорож  
        до москви:

інформація до роздумів
У травні 2007 року разом з професором Станіславом Куль-

чицьким мені довелось взяти участь у круглому столі, що його 
організувала редакція московського журналу «Родина», ви-
значивши тему так: «Голод на Украине и в других республиках 
СССР 1932–1933 гг.» (до речі, нині в Москві всі знов, як за ко-
мандою, кажуть «на Україні», а не «в Україні»). Лише ми вдвох, 
за наполегливим і адресним запрошенням редакції, представ-
ляли Україну і дискутували на тему причин і наслідків голоду 
1932–1933 років в СССР. 

Відкриваючи	 засідання,	 головуючий	 доцент	 історичного	 фа-
культету	 Московського	 університету	 Юрій	 Борисьонок	 закли-
кав	дискутантів	дотримуватись	наукового	підходу	до	висвітлення	
проблеми	 і	 не	 переводити	 її	 в	 площину	 політичну.	 Російські	 ви-
кладачі	та	науковці,	які	були	учасниками	дискусії,	крім	кандида-
та	 історичних	 наук	 Андрія	 Марчукова,	 автора	 скандальної	 статті	
«Операция	“Голодомор”»	у	першому	номері	журналу	«Родина»	за	
2007	рік,	поводилися	коректно.	

Проте	 науковий	 співробітник	 Інституту	 російської	 історії	 Ро-
сійської	академії	наук	(РАН)	Марчуков,	здається,	був	покликаний	
зіграти	 роль	 «поганого»	 слідчого.	 Він	 єдиний	 з	 учасників	 засідан-
ня	 дозволив	 собі	 прокурорський	 тон,	 а	 місцями	 просто	 хамство,	
«тавруючи»	 позицію	 мого	 колеґи	 Станіслава	 Кульчицького.	 На	
думку	 Марчукова,	 в	 публікації	 та	 виступі	 Кульчицького	 «спосте-
рігаються	 суперечності	 між	 соціально-економічними	 і	 національ-
ними	оцінками	голодомору.	З	одного	боку,	він	говорить	про	«гено-
цид	українців»,	а	з	іншого	визнає,	що	під	час	голоду	1932–33	років	
постраждали	й	інші	народи	і	території	СССР…».

До	 Марчукова	 я	 ще	 повернусь,	 а	 поки	 що	 констатую:	 вже	 не-
вдовзі	 після	 початку	 розмови	 нам	 стало	 зрозуміло,	 що	 ми	 ведемо	
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розмову	із	стіною.	Жодні	наші	спроби,	по-
силаючись	 на	 джерела,	 пояснити	 анти-
українські	 акценти	 сталінської	 політики	
в	1932–1933	роках	не	мали	успіху.	Ось	що	
сказав,	 наприклад,	 співробітник	 Інсти-
туту	 російської	 історії	 РАН	 Олександр	
Шубін:	 «Геноцид	 —	 це,	 по	 суті,	 етно-	
цид	—	знищення	народу	за	національною	
ознакою.	На	сьогоднішній	день	ніяких	до-
казів	етноциду	на	Україні	під	час	голоду	
1932–33	 років	 не	 надано,	 ніяких	 доказів	
терору	голодом,	здійснюваного	Сталіним	
з	 метою	 придушення	 повстанських	 на-
строїв	на	Україні,	не	надано.	Ці	повстан-
ські	настрої	були	наявними	раніше».	

У	 своєму	 виступі,	 з-поміж	 іншого,	 я	 докладно	 зупинився	 саме	
на	антиукраїнізмі	сталінської	політики,	цитував	невідомого	аж	до	
2000	 року	 листа	 Сталіна	 до	 Кагановича	 від	 11	 серпня	 1932	 року,		
в	якому	вождь	ставить	під	сумнів	політичну	лояльність	не	окремих	
діячів,	 а	 цілої	 500-тисячної	 партійної	 організації	 України,	 згадав	
про	те,	що	в	жодному	тодішньому	реґіоні	господарська	політика	не	
була	ув’язана	з	національною	так,	як	було	зроблено	в	Україні,	зга-
дав	про	те,	що	в	грудні	1932-го,	у	розпал	голоду,	було	започатко-
вано	 контрукраїнізацію,	 згадав	 про	 жорстку	 міґраційну	 політику	
щодо	України,	про	так	звану	харчову	блокаду	та	про	багато	іншого.	
Одне	слово,	сказав	про	те,	що	нам	тепер	так	зрозуміло	після	всьо-
го,	що	було	надруковано	про	голод.	

Ніякого	резонансу	ні	мої	тези,	ні	виступ	Станіслава	Кульчиць-
кого	 не	 мали.	 Один	 із	 дискутантів,	 а	 саме	 Семен	 Екштут,	 стосов-
но	 антиукраїнських	 оцінок	 Сталіна	 підкреслив,	 що	 останній	 «був	
схильний	до	гіперболізаціїї,	а	тому	слід	обережно	його	цитувати».	
Олена	 Борисьонок	 з	 Інституту	 слов’янознавства,	 автор	 моногра-
фії	 «Советская	 украинизация»,	 сказала,	 що	 не	 слід	 переоцінюва-
ти	значення	українізації,	яку,	виявляється,	не	сприймали	широкі	
маси	(або	сприймали	як	насильницьку),	а	тому	й	прощання	з	цією	
політикою	не	було	вже	таким	епохальним	і	трагічним.

Отже:	москвичі,	визнаючи	наявність	голоду,	запевняли	нас,	що	
голодували	 «дети	 разных	 народов»,	 а	 тому	 не	 треба	 робити	 най-
більшу	 жертву	 з	 українського	 народу,	 не	 слід	 аж	 так	 довірливо	
ставитись	 до	 антиукраїнських	 висловів	 Сталіна.	 Про	 геноцид	 не	

картина ігоря гусєва 
«Ведмідь»
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може	 бути	 мови	 (це	 все	 вигадки	 українських	 націоналістів	 та	 їх-
ніх	американських	покровителів).	Так,	голод	був,	але	не	спеціально	
організований.	Це	була	(так,	страшна,	але)	плата	за	модернізацію,	
що	 її	 здійснював	 сталінський	 режим.	 «Причини	 голоду	 були	 со-
ціально-економічними,	—	наполягав	Олександр	Шубін.	—	Сталіну	
необхідно	було	розв’язати	питання	переходу	до	нового	типу	госпо-
дарювання,	і	зробити	це	було	потрібно	до	кінця	першої	п’ятирічки.	
Я	ні	в	якому	разі	не	схвалюю	і	не	виправдовую	політику	Сталіна,		
я	лише	хочу	вказати	на	справжні	причини	голоду	1932–33	років…».

Я	уважно	слухав	 і	переконувався:	справа	не	в	силі	та	точності	
наших	арґументів,	а	в	поглядах	наших	московських	співрозмовни-
ків	на	речі	ширші,	на	контекст,	в	якому	виник	голод	початку	1930-х		
років,	 в	 оцінках	 того	 історичного	 періоду.	 Для	 мене	 Сталін	 був	 і	
залишиться	 диктатором,	 а	 не	 модернізатором	 і	 збирачем	 земель.	
Скидається,	 що	 нині	 в	 Москві	 інші	 акценти	 в	 оцінках	 сталінської	
доби.	Згадалося	мені,	що	коли	восени	2003	року	у	Сенаті	США	роз-
почався	 збір	 підписів	 на	 підтримку	 ухвали,	 що	 визнає	 голодомор	
геноцидом	 українського	 народу,	 російська	 дипломатія	 активно	
протидіяла	цьому	процесу.	Прес-секретар	Посольства	Росії	Євген	
Хоришко	з	цього	приводу	заявив:	«Ми	категорично	не	погоджуємо-
ся	з	такою	оцінкою	голоду	в	Україні	тридцятих	років.	Багато	видів	
виконання	 політики	 совєтського	 керівництва	 на	 чолі	 зі	 Сталіним	
були	трагічними	для	багатьох	народів	на	території	СССР,	не	тіль-
ки	для	українців…».	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».

Що	ж,	такого	роду	заяви	можна	розцінити	як	спробу	виправда-
ти	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	про	поглиблення	
таких	 (пере)оцінок.	 Вочевидь	 позиція	 російських	 колеґ	 являла	 со-
бою	непросту	амальґаму	наукових	і	політико-ідеологічних	уявлень,	
що	віддзеркалює	ситуацію	в	сучасній	Росії.	Ми	дуже	добре	відчули	
і	зрозуміли,	що	наші	співрозмовники	(при	всьому	доброзичливому	
ставленні	до	нас)	в	дискусії	про	голод	ні	за	яких	обставин	не	засту-
плять	певної	межі,	ідеологічну	«чистоту»	буде	збережено.

Та	 на	 круглому	 столі	 все	 було	 представлено	 зовсім	 по-іншому.	
Згаданий	Андрій	Шубін	підкреслив,	що	не	в	Росії,	а	в	Україні	«іс-
торики	 працюють	 у	 складних	 умовах.	 Ми	 тут	 в	 Росії	 працюємо	
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за	умов,	коли	нам	ніхто	не	підказує,	не	примушує	погоджуватись		
з	тим,	що	голод	був	геноцидом».	Віктор	Іщенко	з	Інституту	загаль-
ної	історії	РАН	підкреслив,	що	обговорення	проблеми	голоду	—	це	
хороший	привід	подивитись	на	проблему	співвідношення	історії	та	
політики:	«З	одного	боку,	історія	оповідає	про	те,	що	було.	З	іншого	
боку,	результати	наукового	осмислення	не	можна	відрізати	від	по-
літики».

З	останньою	тезою	я	цілком	погоджуюсь,	адже	на	самому	круг-
лому	 столі	 серйозні	 російські	 дослідники	 голоду	 (такі,	 як	 напри-
клад,	Віктор	Кондрашин	з	Пензи)	визнавали,	що	Україна	понесла	
найбільші	 жертви,	 а	 з	 іншого	 боку	 —	 не	 наважувались	 (не	 хоті-
ли?	побоювались?)	до	кінця	пояснити,	чому	сталося	саме	так.	Ро-
сійські	 дослідники	 єдині	 в	 думці	 про	 те,	 що	 голоду	 можна	 було	
уникнути,	якби	не	політика	сталінського	керівництва.	А	політика	
ця	 була	 спрямована	 на	 те,	 щоб	 за	 будь-яку	 ціну	 здійснити	 інду-
стріалізацію,	 наростити	 військову	 потугу,	 зберегти	 і	 збільшити	
стратегічні	запаси	продовольства.	Перекачка	ресурсів	з	сільсько-
го	 господарства	 у	 промисловість	 не	 припинилась	 і	 по	 війні.	 Від-
так,	якщо	до	війни	«людей	з’їли	машини»,	то	під	час	голоду	1946–
1947	років	—	атомна	бомба	та	балістична	ракета.	До	цих	факторів	
дослідники	 в	 Росії	 та	 Україні	 додають	 зовнішню	 політику	 СССР,	
який	експортував	зерно	за	кордон	у	той	час,	як	помирали	мільйо-
ни	селян.	

В	Росії	існує	кілька	оцінок	людських	втрат	внаслідок	смертнос-
ті	від	голоду	 і	відповідного	підвищення	захворюваності:	не	менше	
8	 млн	 осіб	 для	 всього	 СССР,	 2,8	 млн	 осіб	 лише	 для	 Росії,	 близько	
4–5	млн	осіб	по	СССР.	Фахівці-демографи	вважають,	що	всього	по	
СССР	пішло	з	життя	7	млн	людей,	з	них	3,5	млн	в	Україні.	Навіть	
якщо	 подивитись	 на	 останні	 наведені	 цифри,	 варто	 замислитись,		
а	що	ж	все-таки	трапилось	з	Україною,	чому	так	багато	смертей?

Ще	 з	 початку	 1990-х	 років	 в	 Україні	 з’явилися	 публікації,		
в	яких	стверджувалось,	що	голод	1932–1933	рр.	був	«свідомим	ге-
ноцидом	українського	народу».	Тепер	в	Україні	збільшується	кіль-
кість	 дослідників,	 які	 прагнуть	 «підтягнути»	 повоєнний	 голод	 під	
«стандарти»	голоду	1932–1933	років.	Такі	оцінки	не	сприймають	в	
сучасній	Росії.	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».
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На	круглому	столі	я	підкреслив,	що	і	на	тлі	таких	заяв	варто	за-
лишатись	 оптимістами,	 продовжувати	 дискусії	 і	 —	 обо	в’язково	 —		
співставляти	 точки	 зору	 російських	 і	 українських	 дослідників	 на	
амбівалентні	події	радянської	історії,	що	для	кого	«втрачено»,	а	що	
ні.	 Такого	 спеціального	 співставлення	 на	 серйозному,	 фаховому	
рівні	не	робилося	щодо	голоду	початку	1930-х	років,	а	також	щодо	
голоду	1946–1947	років.	В	сучасній	Росії	в	силу	комплексу	причин	
не	великим	є	коло	тих	науковців,	які	досліджують	проблему	голоду.	
Понад	те,	є	всі	ознаки	того,	що	ця	проблематика	«не	вітається»,	того,	
що	 звужується	 коло	 відповідних	 досліджень.	 Натомість	 в	 Україні	
такий	інтерес	зростає.	Ці	процеси	призводять	до	різних	результатів.

І	це,	на	мою	думку,	не	неґатив,	а	позитив,	це	позначає	перспек-
тиву	подальшої	дискусії	російських	і	українських	науковців	щодо	
причин	голоду,	а	у	вужчому	сенсі	—	щодо	мотивації	поведінки	ста-
лінського	 істеблішменту.	 Наприклад,	 українські	 автори	 підкрес-
люють,	що	влада	нищила	в	першу	чергу	селянство	як	носія	націо-
нальної	 ідеї.	 Це	 вже	 стало	 аксіомою.	 А	 от	 російський	 публіцист	
Вадим	 Кожинов	 дивився	 на	 це	 інакше.	 Реаґуючи	 на	 твердження	
про	задум	режиму	знищити	селянство,	він	зазначав:	«…По-перше,	
в	такому	випадку	необхідно	пояснити,	чому	влада	прагнула	знищи-
ти	селянство	(без	якого	країна	—	та	й	сама	влада	—	не	могла	б	існу-
вати),	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».

Не	 знаходить	 переконливого	 пояснення	 у	 публікаціях	 перше	
запитання,	 на	 яке,	 поза	 сумнівом,	 не	 слід	 шукати	 простих	 відпо-
відей.	Очевидно,	що	в	СССР	селянство	було	перетворено	на	об’єкт	
постійної	експропріації,	стало	ресурсом	для	модернізаційних	пере-
творень.	У	публікаціях	і	в	Росії,	і	в	Україні	наведено	чимало	вража-
ючих	фактів	страждання	селян.

Проте	 тепер	 у	 Росії	 значний	 акцент	 робиться	 на	 тому,	 що	 се-
лянам	 надавалася	 продовольча	 допомога.	 Оскільки	 факт	 голоду	
офіційно	 не	 визнавався,	 це,	 на	 думку	 російських	 дослідників,	 до-
зволяло	 уряду	 нехтувати	 необхідною	 продовольчою	 допомогою	
населенню.	 Російські	 та	 українські	 дослідники	 згодні	 з	 тим,	 що	
продовольча	 допомога	 голодуючим	 була	 недостатньою,	 часто	 не-
своєчасною.	Це	був	вияв	цинічного	ставлення	до	реальних	проблем	
селянства.	Засуджуючи	репресивні	дії,	російські	та	українські	до-
слідники	 неґативно	 оцінюють	 те,	 як	 під	 час	 і	 після	 голоду	 влада	
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прагнула	«навести	порядок»	на	селі,	зміцнити	колгоспний	лад,	при-
мусити	 людей	 працювати.	 Якщо	 в	 цьому	 у	 російських	 та	 україн-
ських	дослідників	можна	знайти	більше	спільного	або	близького,	то	
загальну	мотивацію	дій	сталінської	влади	вони	бачать	по-різному.	

І	 тут	 час	 знов	 повернутися	 до	 тези	 про	 геноцид	 щодо	 україн-
ців.	 Російські	 автори	 обмежуються	 твердженням	 про	 рукотвор-
ність	 голоду.	 І	 крапка.	 Українські	 автори	 переконують	 читачів		
в	тому,	що	голод	початку	1930-х	мав	антиукраїнське	спрямування.	
І	 не	 лише	 цей	 голод.	 Згадуючи	 про	 три	 голоди	 у	 ХХ	 столітті,	 Ва-
силь	 Пахаренко,	 наприклад,	 запевняє,	 що	 «усі	 три	 голодові	 апо-
каліпсиси	 мали	 епіцентр	 якраз	 на	 Україні».	 У	 наших	 підходах	 до	
проблеми	 голоду	 склався	 свого	 роду	 «нативистський»	 дискурс,	
творці	якого	не	дуже	бажають	прислухатись	до	того,	що	говорять	
про	Україну	за	її	межами.	Тим	часом	я	вважаю,	що	прислухатись	
конче	потрібно.	Погоджуватись	чи	ні	—	це	інше	питання,	а	от	знати	
інші	точки	зору	і	дискутувати	з	ними	обов’язково	потрібно.

Наполягаючи	 на	 тому,	 що	 голод	 торкнувся	 всіх	 народів	 СССР,	
автори	деяких	новітніх	російських	публікацій	вважають,	що	тему	
голодоморів	 в	 Україні	 політизовано.	 На	 круглому	 столі	 в	 Москві	
Олег	Айрапетов	закликав	уточнити	термінологію,	яку	ми	вживає-
мо:	«Термін	“геноцид”	передбачає	наявність	не	лише	народу,	який	
винищують,	 а	 й	 етнос,	 який	 виступає	 в	 ролі	 ката».	 Це	 породжує	
побоювання,	що	Росію	українці	примушують	«покаятись»	і,	понад	
те,	вимагатимуть	матеріальної	компенсації.

Відповідаючи	на	ці	твердження	(а	їх	було	доволі	чітко	артику-
льовано	 під	 час	 круглого	 столу),	 я	 запитав	 російських	 учасників,	
чи	 відомий	 їм	 хоч	 один	 випадок,	 коли	 хтось	 із	 державних	 керів-
ників	України	вимагав	від	Росії	публічного	вибачення	чи	компен-
сації?	 Ніхто	 і	 ніколи.	 Тим	 часом	 я	 нагадав	 колеґам,	 що	 Росія	 до-
бровільно	 взяла	 на	 себе	 місію	 правонаступниці	 СССР,	 а	 відтак	
успадкувала	 від	 нього	 не	 лише	 приємні	 речі.	 І	 з	 тим	 слід	 рахува-
тися.	Нарешті,	чому	президент	Володимир	Путін	вибачався	перед	
поляками	 за	 Катинський	 розстріл	 і	 пообіцяв	 навіть	 компенсацію	
родичам	 загиблих,	 але	 жодного	 разу	 не	 натякав	 навіть	 на	 симво-
лічне	 вибачення	 перед	 українцями.	 Понад	 те	 він	 заявляв	 про	 на-
ростання	в	Україні	тоталітаризму.

Путіну	вочевидь	не	до	душі	Ющенко	 і	його	«націоналісти».	Так	
як	 не	 до	 душі	 вони	 і	 Андрію	 Марчукову,	 який	 вишукав	 геноцид	 в	
Україні	незалежній:	«Якщо	українські	політики	розмірковують	про	
«голодомор»,	то…	їм	слід	визнати,	що	з	1991	року	вони	здійснювали	
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геноцид	 проти	 власного	 народу».	 Такого	 роду	 твердження	 в	 Росії	
особливо	 поширились	 після	 прийняття	 Верховною	 Радою	 Украї-
ни	28	листопада	2006	року	закону	«Про	голодомор	1932–1933	років	
в	Україні».	Наприклад,	завідувач	відділу	України	Інституту	країн	
СНД	Кирило	Фролов	вважає,	що	з	прийняттям	цього	закону	«прой-
дено	ще	один	етап	створення	української	нації	—	міф	про	геноцид	
українського	 народу	 визнано	 догматом.	 Цей	 догмат	 має	 яскравий	
антиросійський	характер».	Фролов	дорікає	російській	еліті	тим,	що	
вона	 не	 розуміє	 значення	 «битви	 за	 історію»,	 що	 наступними	 ета-
пами	 «деконструкції	 простору	 історичної	 Росії»	 буде	 припинення	
юрисдикції	Московського	патріархату	над	Українською	православ-
ною	церквою	і	втрата	Білорусі:	«Ці	катастрофічні	втрати	назавжди	
позбавлять	 Росію	 можливості	 відновлення	 як	 суб’єкта	 історії».

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	 «вели-
кодержавного»	 та	 «нативистського»	 дискурсів,	 слід	 постійно	 вес-
ти	 діалог	 російських	 і	 українських	 дослідників	 (хоча,	 схоже,	 най-
ближчим	часом	коло	російських	колеґ,	які	могли	б	брати	участь	у	
такому	діалозі	чи	спільних	проектах	не	збільшиться,	а	радше	зву-
зиться).	 Зокрема,	 потребують	 колективного	 осмислення	 питання,	
пов’язані	із	специфікою	голоду	в	Росії	та	в	Україні,	беззастережні	
«геноцидні»	постулати	деяких	українських	авторів	щодо	трьох	го-
лодів	у	ХХ	столітті,	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	 політикам,	
науковцям-конформістам	і	коментаторам-дилетантам.

…Своєрідним продовженням круглого столу стала для мене про-
гулянка по Старому Арбату, де ми мешкали в готелі Українського 
культурного центру. Торгують на цій широковідомій вулиці різ-
ними сувенірами, але ніколи я ще не бачив стільки сувенірів із сим-
волами сталінської доби. Чому це так? Це ідеологія чи може просто 
попит росіян, які готові все вибачити (включно з ҐУЛАҐом) дикта-
тору за його модернізацію? І тут постав переді мною образ Леоніда 
Кучми з його безсмертною фразою. Пам’ятаєте? «Україна — не…» 
Ну, ви здогадалися. Після цієї згадки (а особливо після відвідання 
з професором Кульчицьким ресторану «Елки-палки») прогулянка по 
Старому Арбату набула більш оптимістичного характеру. 



їдемо до москви
невдовзі у столиці Росії 

відбудеться чергове засідання 
спільної російсько-української 

комісії істориків

Під	 час	 нещодавнього	 ефіру	 на	 радіо	 «Ера»	 FM	 (а	 йшлося	 про	
підручники	 з	 історії	 України)	 одна	 сердита	 (і	 російськомовна!)	
дама	напустилася	на	мене,	коли	я	заявив,	що	потрібно	вести	діалог	
з	російськими	істориками.	«Так	что,	мы	должны	отказаться	от	сво-
их	героев,	объявить	Мазепу	и	Бандеру	предателями?!».	

«Ну	чому	ж	ми	мусимо	зрікатись?	—	віповідав	я.	—	Ми	просто	
мусимо	 пояснити	 переконливо,	 ким	 і	 чим	 насправді	 були	 і	 є	 для	
нас	згадані	та	інші	діячі.	Пояснити	також,	наприклад,	чому	для	нас	
Петро	І	і	Сталін	тирани	(а	для	російських	істориків	і	для	російсько-
го	загалу,	як	відомо,	це	не	зовсім	так,	точніше,	зовсім	не	так)».

Із	 сусідами	 треба	 жити	 мирно,	 враховувати,	 що	 вони	 (також	
люди!)	 мають	 свої	 інтереси	 (в	 тому	 числі	 в	 історії),	 а	 ми	 маємо	 і	
обстоюємо	 свої.	 А	 до	 чого	 призведе	 сварка?	 Давайте,	 наприклад,		
в	 дефініціях	 Збіґнєва	 Бжезинського	 оголосимо	 Росію	 «фашист-
ською	 нафтодержавою»,	 а	 всіх	 «москалів»	 окупантами.	 Вони	 ого-
лосять	нас	«нацистськими	колаборантами»,	а	нашу	державу	ні	на	
що	неспроможною	ще	з	1917	року,	де	тільки	й	ділять	владу,	гроші,	
землю,	а	тепер	ще	й	застарілі	літаки	для	найвищих	керівників…

Повторюю	трюїзм	щодо	миру	з	сусідами,	оскільки	для	мене	це	
річ	принципова	і	я	переконаний,	що	не	вербальні	«гармати»,	а	на-
укові	 аргументи	 повинні	 супроводжувати	 пошуки	 реалістичних	
підходів	до	минулого	і	неупереджені	його	інтерпретації.

Саме	з	цим	переконанням	очолювана	директором	Інституту	іс-
торії	 України	 НАН	 України,	 академіком	 Валерієм	 Смолієм	 укра-
їнська	 частина	 спільної	 з	 російськими	 істориками	 комісії	 днями	
вирушає	 до	 Москви.	 Ми	 їдемо	 для	 обговорення	 робочих	 питань		
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і	 на	 презентацію	 двох	 надзвичайно	 цікавих	 видань.	 2008-го	 року	
в	 Києві	 надруковано	 україномовну	 версію	 «Нарисів	 історії	 Росії»,	
що	 їх	 підготували	 наші	 російські	 колеги	 для	 українських	 читачів	
і	вчених,	а	українські	історики,	які	входять	до	спільної	комісії,	на-
писали	 «Нарис	 історії	 України»	 для	 росіян.	 Перекладена	 росій-
ською,	ця	книжка	щойно	вийшла	друком	у	Москві.

Академік	 Російської	 академії	 наук	 і	 голова	 російської	 частини	
нашої	 спільної	 комісії	 Олександр	 Чубар’ян	 у	 вступному	 слові	 за-
уважує:	«За	останні	п’ять	років	Росія	й	Україна	зробили	серйозні	
кроки	у	співпраці	та	обговоренні	підходів	до	історії	наших	народів:	
відновлюються	 спільні	 конференції	 російських	 і	 українських	 іс-
ториків,	 регулярно	 організовуються	 літні	 школи	 для	 молодих	 на-
уковців	 Росії	 й	 України,	 нарешті	 активно	 працює	 Спільна	 росій-
сько-українська	 комісія	 істориків,	 створена	 рішенням	 Президії	
Російської	 академії	 наук	 і	 Президії	 Національної	 академії	 наук	
України…	В	нашій	спільній	історії	було	чимало	періодів	і	проблем,	
які	сьогодні	по-різному	тлумачать	у	Росії	й	Україні…	Ми	повинні	
максимально	уникати	будь-якої	політизації	історії…».

Спробуємо.	 Іншого	 шляху	 просто	 немає.	 А	 про	 те,	 що	 буде		
у	 Москві,	 обіцяю	 поінформувати	 читачів	 «Дня»	 —	 ґазети,	 що	 має	
некон’юнктурний	інтерес	до	історії.



контакт,
       аБо  
       точка дотику

У Москві відбулося чергове засідання Спільної російсько-
української комісії істориків

Отже,	як	я	 і	обіцяв	читачам	ґазети	«День»,	розповідаю	про	ро-
боту	спільної	російсько-української	комісії	 істориків.	Засідали	ми	
на	Ленінських	горах,	у	приміщенні	Інституту	загальної	історії	Ро-
сійської	 академії	 наук.	 Академік	 цієї	 академії	 і	 голова	 російської	
частини	 нашої	 спільної	 комісії	 Олександр	 Чубар’ян,	 відкриваючи	
засідання,	 підкреслив,	 що	 наша	 робота	 має	 не	 лише	 наукове	 зна-
чення,	 це	 ще	 й	 внесок	 у	 взаєморозуміння	 наших	 народів.	 На	 цьо-
му	 наголошував	 і	 спеціальний	 представник	 президента	 Росії	 Ми-
хайло	Швидкой,	який	також	був	присутній	на	відкритті	засідання.	
«Реальне	майбутнє,	—	наголосив	він,	—	можна	будувати	лише	на	
основі	 реального	 минулого.	 Чим	 відповідальніше	 ми	 поставимося	
до	історії	наших	країн,	тим	швидше	ми	знайдемо	порозуміння».

Власне,	 індикатором	 такого	 ставлення	 була	 робота	 над	 двома	
книжками	—	«Нариси	історії	Росії»	(їх	підготували	наші	російські	
колеґи)	 і	 «Нарис	 історії	 України»	 (написані	 українськими	 істори-
ками	—	членами	спільної	комісії).	Олександр	Чубар’ян	 і	академік	
Національної	академії	наук	України	Валерій	Смолій,	голова	укра-
їнської	 частини	 спільної	 комісії,	 насамперед	 представили	 обидві	
книжки.	 Російські	 «Нариси»	 вийшли	 друком	 українською	 мовою	
в	 Києві	 в	 2007	 році	 у	 видавництві	 «Ніка-Центр»,	 а	 український	
«Нарис»	 в	 російському	 перекладі	 щойно	 побачив	 світ	 у	 Москві	
у	видавництві	«ОЛМА	Медиа	Групп».	

Відразу	 впадає	 в	 очі	 диспропорція	 обсягів:	 в	 російській	 книзі	
799	сторінок,	а	в	українській	—	1069.	На	це	звернув	увагу	Валерій	
Смолій.	Над	цим	зіронізував	хтось	із	російських	дослідників	(мов-
ляв,	 «Україна	 така	 велика	 країна»),	 але	 насправді	 цьому	 є	 дуже	
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просте	 пояснення.	 Справа	 в	 тім,	 що	 російські	 колеґи	 спочатку	 не	
хотіли	торкатися	подій	після	серпня	1991	року,	себто	того,	що	ста-
лося	в	Росії	після	колапсу	СССР.	Як	це	писав	колись	Олексій	Кос-
тянтинович	Толстой	у	своїй	віршованій	історії	Російської	держави:

Ходить бывает склизко 
По камешкам иным.
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Промовчати,	 щоправда,	 не	 вдалося.	 На	 одному	 з	 наших	 попе-
редніх	 засідань	 в	 Києві	 довкола	 «маневру»	 російських	 істориків	
розгорілася	 дискусія	 і	 російські	 колеґи	 пообіцяли,	 що	 «доведуть»	
текст	 до	 сьогодення.	 Так	 і	 сталося,	 хоча	 текст	 цей	 вийшов	 дуже	
куций	 (наприклад,	 правлінню	 президента	 Володимира	 Путіна	
присвячено	всього	дві	з	половиною	сторінки),	а	весь	розвиток	Ро-
сійської	Федерації	з	1992	року	«упакований»	у	18	сторінок.	Для	по-
рівняння	відзначу,	що	в	українських	«Нарисах»	період	з	1991-го	до	
2008	року	описано	на	166	сторінках.

«Це	 дуже	 важливо,	 —	 наголошував	 Валерій	 Смолій,	 —	 розу-
міти	 одне	 одного,	 вести	 дискусію,	 зіставляти	 різні	 точки	 зору».	
От	ми	протягом	двох	днів	і	зіставляли.	Це	були	професійні	диску-
сії,	йшлося	про	різні	 історичні	періоди.	Зрештою	всі	сходилися	на	
тому,	 що	 створили	 добре	 підґрунтя	 для	 подальшого	 академічного	
діалогу.	 «Головне,	 —	 підкреслив	 російський	 дослідник	 доктор	 іс-
торичних	 наук	 Олександр	 Шубін,	 —	 що	 в	 обох	 книжках	 відсутні	
спроби	 створити	 національну	 ворожнечу».	 Ректор	 Російського	 гу-
манітарного	 університету,	 професор	 Юхим	 Пивовар	 пригадав,	 як	
вперше	 з	 колеґами	 їхав	 до	 Києва	 обговорювати	 російські	 і	 укра-
їнські	 підручники:	 «Багато	 хто	 з	 московських	 істориків	 просто	
не	 хотів	 цього	 робити.	 Сьогодні	 зовсім	 інша	 ситуація,	 зовсім	 інша	
атмосфера.	Мені	вдалося	показати	український	том	моїм	друзям-
дослідникам.	Я	отримав	на	загал	позитивні	відгуки	і	ми	готові	про-
вести	читацькі	конференції	по	обох	наших	виданнях».	

Керівник	 Центру	 українських	 досліджень	 Інституту	 Європи	
РАН,	 головний	 редактор	 журналу	 «Современная	 Европа»	 Віктор	
Мироненко	зізнався:	«Я	був	скептиком,	але	після	виходу	обох	кни-
жок	високо	оцінюю	праці	і	співпрацю	російських	і	українських	іс-
ториків».

Професор	Санкт-Петербурзького	університету	Тетяна	Таїрова-
Яковлева	 (автор	 книжки	 про	 Івана	 Мазепу,	 що	 вийшла	 у	 відомій	
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російській	 видавничій	 серії	 «Жизнь	 замечательных	 людей»)	 під-
креслила	 значення	 «Нарисів»,	 підготовлених	 українськими	 вче-
ними,	оскільки	в	Росії	фактично	відсутня	література	про	Україну:	
«У	пересічного	російського	студента	відсутні	знання	про	Україну,	
тому	 для	 них	 (як	 і	 для	 російських	 викладачів)	 вихід	 книжки	 —	
важливий	момент».	

Професор	Ігор	Данилевський,	один	із	керівників	російської	час-
тини	спільної	комісії,	вважає,	що	«обидві	книжки	перед	нами	і	що	
ми	почули	одне	одного».	На	цьому	акцентували	увагу	і	мої	колеґи	
з	 Києва,	 професори	 Станіслав	 Кульчицький,	 Олександр	 Лисенко,	
Руслан	Пиріг,	Владислав	Верстюк,	Олександр	Удод.	Ми	були	солі-
дарні	з	думкою	російських	колеґ	про	те,	що	вихід	друком	обох	на-
ших	книжок	—	це	не	припинення	наукового	пошуку,	а	імпульс	для	
подальших	інтенсивних	дискусій.	

Для	 мене	 особливо	 важливим	 було	 відчуття	 того,	 що	 нас	 (на-
решті!)	прочитали	серйозні	російські	фахівці.	І	яка	це	важлива	річ,	
коли	 твоя	 праця	 доходить	 до	 свідомості	 колеґ,	 що	 вони	 ознайом-
лені	 (приймати	 не	 обов’язково)	 з	 твоєю	 точкою	 зору.	 Хтось	 із	 ро-
сійських	фахівців	чесно	зізнався,	що	до	цього	не	знав,	що	в	Укра-
їні	сформувався	власний	системний	підхід	до	далекого	і	близького	
минулого,	хоча	і	нарікав,	що	в	українському	томі	наявна	«націона-
лізація»	історії,	а	також	помітний	«етноцентризм».	У	кожному	разі	
для	мене	це	був	добрий	привід	ще	раз	переконатись	у	гострій	по-
требі	того,	щоб	наші	пошуки,	наша	праця,	зрештою,	наші	дискусії	
між	 собою	 ставали	 надбанням	 (у	 даному	 випадку)	 російських	 до-
слідників,	мали	резонанс	поза	межами	України.	

На	якомусь	етапі	дискусії	я	дозволив	собі	її	заземлити	і	звернув	
увагу	на	те,	що	не	все	так	«солодко»	і	глибинно	коректно	виглядає	
в	книжках.	Наприклад,	про	Українську	Центральну	Раду	 і	Укра-
їнську	 революцію	 ми	 пишемо	 докладно,	 а	 росіяни	 згадують	 Раду	
один	раз	у	розділі	під	назвою	«Період	напіврозпаду».	

Роійські	 історики	 окремо	 підкреслюють,	 що	 голод	 початку	
1930-х	 років	 не	 мав	 антиукраїнських	 акцентів:	 «У	 літературі	 ви-
словлювалися	 думки,	 нібито	 Сталін	 свідомо	 організував	 голод,	
щоб	завдати	удару	по	українському	селянству,	зламати	його	спро-
тив	колективізації	або	помститися	за	опір	часів	громадянської	ві-
йни.	 Однак	 цій	 тезі	 бракує	 доказів…	 Від	 голоду	 постраждали	 се-
ляни	 різних	 національностей	 —	 сталінський	 режим	 переслідував	
соціальні	 цілі».	 Я	 з	 подивом	 дізнався,	 що	 в	 Україні	 помер	 май-
же	 1	 мільйон	 500	 тисяч	 людей	 (і	 це	 всупереч	 тому,	 що	 визнають	
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серйозні	російські	дослідники),	а	в	Казахстані	демографічні	втрати	
складають	2	мільйони.	

«Політкоректність»	 росіян	 при	 описанні	 Другої	 світової	 війни	
(і,	ясна	річ,	в	термінах	російських	дослідників,	«Великої	Вітчизня-
ної»)	 заходить	 так	 далеко,	 що	 жодним	 словом	 не	 згадано	 україн-
ський	націоналістичний	рух,	хоча	згадано	армію	Андрія	Власова.

Дещо	вражає	і	те,	як	мовиться	про	Чорнобильську	аварію	квіт-
ня	 1986	 року.	 Вже	 стільки	 написано	 про	 її	 не	 лише	 екологічні,		
а	й	політичні	наслідки,	про	те,	що	вона	значно	підсилила	рух	за	не-
залежність	 України.	 Проте	 в	 російських	 «Нарисах»	 про	 це	 немає	
жодного	слова.	Натомість	констатовано,	що	за	умов	горбачовського	
«прискорення»	заохочувалися	«сміливі	експерименти.	Один	з	них	
призвів	до	аварії».	Тобто	Михайло	Горбачов	з	його	лібералізацією	
винен…	 Забули,	 що	 саме	 будівництво	 ЧАЕС,	 здійснюване	 з	 пору-
шеннями,	було	прологом	трагедії	і	фактичним	злочином.

Говорячи	 про	 розпад	 СССР,	 російські	 історики	 твердять,	 що	
«націоналістично	 налаштована	 інтеліґенція	 здобула	 контроль	 за	
засобами	масової	інформації,	що	призвело	до	масованого	тиску	на	
погляди	населення	на	користь	відокремлення	від	СССР».	А	далі	на	
підтвердження	 наводиться	 єдиний	 приклад:	 «1	 грудня	 1991	 р.	 на	
референдумі	90	%	мешканців	України	проголосували	за	відокрем-
лення	від	СССР».	І	тут	Україна	завинила,	ніби	не	було	відцентро-
вих	рухів	в	інших	тодішніх	«союзних	республіках»…

Я	міг	би	продовжувати,	але,	гадаю,	ви	вже	зрозуміли:	нам	є	про	
що	 дискутувати	 з	 російськими	 колеґами.	 План	 таких	 дискусій	 ми		
і	намітили.	Сподіваюсь,	вони	будуть	результативними.	

…Московська зустріч завершилась, а я запитав професора Ста-
ніслава Кульчицького, в чому для нього головне, ключове значення 
цього нашого спільного засідання. Відповідь була короткою: «Кон-
такт». Згоден. Контакт, точка дотику значно краще за поняття, 
що також починається з букви «К». Маю на увазі конфронтацію.
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Разом	 із	 співробітником	 Галузевого	 державного	 архіву	 СБУ	
Пет	ром	 Кулаковським	 нещодавно	 ми	 були	 у	 відрядженні	 у	 Вар-
шаві.	Поїздка	була	непарадна	і	загальна	її,	сказати	б,	мелодія	була	
не	оптимістичною,	а	скоріше	елеґійною.	Ми	поїхали,	щоб	остаточно	
узгодити	текст	передмови	і	вичитати	верстку	чергового	грубезно-
го	 тому	 спільного	 польсько-українського	 науково-документаль-
ного	 видання	 «Польща	 та	 Україна	 у	 тридцятих-сорокових	 роках	
ХХ	століття.	Невідомі	документи	з	архівів	спеціальних	служб».	Це	
буде	 7-й	 том	 під	 назвою	 «Голодомор	 1932–1933	 років	 в	 Україні».	
Запросив	 нас	 Інститут	 національної	 пам’яті	 Польщі,	 який	 висту-
пає	співтворцем	і	спонсором	книжки.	А	в	книзі	понад	1000	сторінок.

нестандартний том

Це	 направду	 буде	 нестандартний	 том.	 Як	 відомо,	 в	 Україні	 ін-
терес	до	теми	Голодомору	великий.	У	Польщі	цією	проблематикою	
також	 цікавляться.	 Польська	 література	 за	 темою	 значно	 менша	
від	української,	хочa	працi,	що	між	 іншим	зачіпають	тему	колек-
тивізації	в	Україні,	з’являлися	ще	до	війни.	У	Польщі	дослідники	
через	відомі	і	добре	зрозумілi	всім	обставини	могли	зайнятися	цією	
темою	лише	після	1989	року.

І	 ось	 нині	 разом	 готуємо	 том	 (сподіваємося)	 унікальних	 доку-
ментів.	Особливе	місце	серед	них	займають	документи	і	матеріали	
польських	 дипломатів,	 розвідників,	 керівників	 прилеглих	 до	 то-
дішньої	 України	 воєводств.	 Ми	 друкуємо	 також	 цікаві	 матеріали	
ҐПУ	УСРР	з	Галузевого	державного	архіву	Служби	безпеки	Укра-
їни.	 Це	 —	 різноманітні	 інструктивні	 та	 інформаційні	 матеріали,	
що	були	підготовлені	чекістами	під	час	трагічних	1932–1933	років,		
а	 також	 документи,	 що	 стосуються	 іноземних	 дипломатичних	
представництв	в	СССР	та	УСРР.	До	додатку	увійдуть	щоденникові	
записи	кількох	осіб	—	свідків	Голодомору.	
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…Кожного	 дня	 ми	 працюємо	 з	 польськими	 колеґами	 з	 Інсти-
туту	 національної	 пам’яті.	 Це,	 в	 першу	 чергу,	 начальник	 Відділу	
архівних	 досліджень	 та	 видання	 джерел	 Інституту	 національної	
пам’яті,	доктор	 історії	Єжи	Беднарек,	а	також	співробітник	Бюро	
надання	 доступу	 та	 архівізації	 документів	 згаданого	 Інституту	
Марцін	 Маєвський.	 Саме	 з	 ними	 читаємо	 поспіль	 всі	 зібрані	 для	
видання	матеріали.	Таке	читання	—	річ	непроста.	Матеріали	вибу-
довуються	у	жахливу	і	(що	страшніше)	достатньо	продуману	і	вті-
лену	 у	 життя	 концепцію	 нищення	 України.	 Наприклад,	 у	 одному	
з	листів,	що	його	було	підкинуто	до	поштової	скриньки	польського	
консульства	у	Харкові,	мовиться:	«У	країні	свободи	й	недоторкан-
ності	 особи	 панують	 розстріли,	 каторга	 та	 неймовірний	 визиск…	
Крадіжки	 жахливі.	 Селянин	 обкрадає	 селянина,	 робітник	 обкра-
дає	робітника.	Коли	в	селянина	курка	або	порося,	то	мусить	спати	
біля	нього	вночі,	щоб	інший,	в	якого	немає	«такого	щастя»,	не	вкрав	
його	вночі	і	ще	до	ранку	не	з’їв	його	разом	зі	своєю	голодною	роди-
ною.	У	селянина	(80	%	всього	населення)	нема	жодного	стимулу	до	
роботи	на	землі,	бо	і	так	все	у	нього	заберуть».

«Я,	—	пиcав,	наприклад,	консул	Польщі	в	Києві	11	травня	1932	
року,	 —	 сповіщаю,	 що	 з	 кожним	 днем	 отримую	 щораз	 більше	 ві-
домостей	про	голод	на	Правобережжі,	який	особливо	гостро	відчу-
вається	на	провінції.	Згідно	останніх	повідомлень,	у	таких	містах,	
як	Вінниця	і	Умань	майже	щоденно	можна	констатувати	випадки	
збирання	 з	 вулиці	 людей,	 які	 падають	 через	 ослаблення	 й	 висна-
ження.	Ще	гіршою	має	бути	ситуація	в	селі,	де	згідно	 інформацій	
з	достовірного	джерела,	розбої	та	убивства	внаслідок	голоду	це	—
щоденне	явище».

Та	що	там	село!	Ось	повідомлення	керівника	польського	ґенкон-
сульства	в	Харкові	від	16	березня	1933-го:	«Різні	міські	робітники,	
які	привозять	для	Ґенерального	консульства	в	Харкові	дерево,	ву-
гілля,	 лід	 і	 т.	 д.	 на	 наших	 очах	 кидаються	 на	 лушпиння	 картоплі		
і	 інші	 покидьки,	 знайдені	 на	 смітнику	 Консульства,	 а	 робітники,	
які	вивозять	сміття,	тими	днями	на	подвір’ї	Консульства	з’їли	їжу,	
підготовлену	для	собак…».	Якщо	таке	робилося	в	тодішній	столиці	
України,	то	якими	ж	були	реалії	на	селі?

…Наші	 польські	 колеґи	 часом	 дивуються,	 часом	 просять	 щось	
докладніше	 пояснити.	 Ми	 пояснюємо,	 ведемо	 діалог,	 щось	 уточ-
нюємо	 і	 разом	 з	 поляками	 увесь	 цас	 наштовхуємося	 на	 кляте	 за-
питання:	 ну,	 чому	 ж	 світ	 мовчав,	 знаючи,	 що	 насправді	 робиться		
в	Україні?	
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Деякі	 дипломати	 підкреслювали	 особливо	 катастрофічну	 си-
туацію	 в	 Україні,	 яка	 значно	 вiдрiзнялася	 від	 південних	 реґioнiв	
Росії.	Ось	що,	наприклад,	зафіксував	у	своєму	звіті	польський	ґен-
консул,	який	у	травні	1933	року	здійснив	поїздку	з	Харкова	до	Мо-
скви: «В	 усій	 подорожі	 найбільше	 мене	 вразила	 різниця	 у	 вигля-
ді	 сіл	 і	 полів	 України	 в	 порівнянні	 з	 сусідньою	 ЦЧО	 (Центральна	
чорноземна	 область),	 і	 навіть	 неврожайними	 околицями	 Москви.	
Українські	 села	 знаходяться	 в	 значному	 занепаді,	 віє	 від	 них	 по-
рожнечею,	 запустінням	 і	 нуждою,	 хати	 наполовину	 розвалені,	
часто	 з	 позриваними	 покрівлями,	 ніде	 не	 видно	 нових	 садиб,	 діти	
й	старці	схожі	на	скелети…	Коли	я	безпосередньо	потім	опинився	
в	ЦЧО	(перш	за	все	в	околицях	Курська	й	Орла),	я	мав	враження,	
що	приїхав	з	Країни	рад	в	Західну	Європу…».

Вважаючи,	 що	 таємниця	 успіхів	 більшовиків	 полягає	 в	 «ціл-
ковитому	 нерахуванні	 з	 засобами	 й	 жертвами»,	 один	 з	 польських	
розвідників	констатує:	«Реалізація	цього	всього	сталася	через	вки-
дання	 величезних	 кадрів	 свіжовихованих	 комуністів,	 яких	 перш	
за	все	нічого	не	єднає	з	тутешнім	населенням	або	внушених	теоре-
тичними	виводами	до	такої	міри,	що	вони	стали	майже	фанатика-
ми,	які	виконують	всякі	накази,	заплющивши	очі	на	всі	наслідки,	
які	відіб’ються	на	населенні».

Розвідниця,	 яка	 працювала	 друкаркою	 в	 польському	 консуль-
стві,	залишила	надзвичайно	реалістичні	описання	розмов	з	людь-
ми,	 з	 якими	 вона	 контактувала,	 аналіз	 поточної	 ситуації.	 Такий	
аналіз	 ми	 бачимо	 і	 в	 повідомленнях	 старост	 прилеглих	 до	 Совєт-
ської	України	воєводств.	Туди	втікали	люди	від	голоду	у	«соціаліс-
тичному	раї»,	розповідаючи	про	те,	що	переживали.	

З	польськими	колеґами	ми	здебільшого	друкуємо	матеріали	для	
службового	вжитку,	не	для	широкої	публіки.	І	вже	це	дає	підстави	
стверджувати,	що	ми	разом	робимо	ще	один	крок	до	реалістично-
го,	 позбавленого	 однобічності,	 розуміння	 того,	 чим	 насправді	 був	
Голодомор.	

Ну,	а	наше	перебування	у	Варшаві	стало	ще	одним	кроком	до	
розуміння	 того,	 що	 не	 лише	 у	 нас,	 а	 й	 у	 наших	 сусідів	 вирує	 по-
літичне	життя.	Питання	лише	в	тому,	як	його	вводити	у	певні	рам-
ки,	 щоб	 не	 загинути	 у	 його	 бурхливому	 потоці.	 І	 тут	 несподівано	
для	нас	залунала	«мелодія»	Леха	Валенси,	екс-президента	Поль-
щі	і	лауреата	Нобелівської	премії	миру	за	1983	рік.	
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валенса

По	 телевізору	 ми	 спостерігали,	 як	 у	 Королівському	 замку	 на	
«Старувці»,	 себто	 у	 найстарішій	 частині	 Варшави	 відбулось	 офі-
ційне	вшанування	Валенси:	йому	виповнилось	65	років,	а	з	момен-
ту	отримання	ним	«Нобелівки»	минуло	25	років.	Оце	й	святкували.	
Для	 Польщі	 Лех	 Валенса,	 як	 заведено	 говорити,	 постать	 знакова,		
а	тому	коротко	згадаю	про	його	життєвий	шлях.

Отже,	 народився	 він	 у	 1943-му	 і	 був	 четвертою	 дитиною	 у	 се-
лянській	 родині.	 В	 училищі,	 де	 готували	 механізаторів	 для	 села,	
Валенса	виділявся	поганою	поведінкою	і	вельми	стриманими	здіб-
ностями.	 Закінчивши	 училище,	 він	 працював	 електромеханіком		
у	конторі,	схожій	на	радянську	МТС,	потім	служив	в	армії,	а	потім	
знов	повернувся	до	села.	Вищої	освіти	він	не	отримав,	та	й	не	на-
магався	отримати.

У	1966-му	він	вирішив	переїхати	у	Гдиню,	але	вийшов	на	вок-
залі	в	Ґданську	за	пивом,	спізнився	на	поїзд.	І	залишився	у	Ґдан-
ську,	де	невдовзі	почав	працювати	електриком	на	верфі	імені	Ле-
ніна.	Хто	знає,	як	розвивалася	б	польська	історія,	якби	Валенса	не	
вийшов	за	пивом…

Польща	 —	 не	 Україна.	 Коли	 у	 грудні	 1970-го	 польский	 уряд	
підняв	ціни	на	продукти,	на	верфі	почались	страйки.	Ось	тоді	і	ви-
сунувся	Валенса.	У	серпні	1980-го	він	вже	очолив	страйк	на	судо-
верфі,	а	невдовзі	став	лідером	«Солідарності»	—	федерації	робіт-
ничих	спілок,	що	замінила	підконтрольні	урядові	профспілки.	

Фактично	Лех	Валенса	став	неформальним	лідером	країни,	ді-
ячем,	 з	 думкою	 якого	 змушені	 були	 рахуватися	 і	 в	 партійно-дер-
жавних,	і	в	робітничих,	і	в	інтеліґентських	колах.

«Солідарність»	 підтримувала	 страйки	 і	 протести	 до	 грудня	
1981-го,	коли	її	діяльність	заборонили.	Валенсу	та	інших	активних	
опозиціонерів	 заарештували.	 В	 цей	 бурхливий	 час	 Валенса	 став	
лауреатом	Нобелівської	премії	миру.

У	1988	році	—	нова	хвиля	страйків,	що	змусили	уряд	розпочати	
переговори	 із	 «Солідарністю»	 і	 оголосити	 дату	 вільних	 виборів	 до	
парламенту.	У	червні	1989-го	вибори	принесли	перемогу	кандида-
там	«Солідарності».	І	тут	Лех	Валенса	виявив	характер:	він	відмо-
вився	формувати	уряд	разом	з	комуністами.	Уряд	очолив	його	со-
ратник	Тадеуш	Мазовецький.	

У	 жовтні	 1990-го	 президент	 Войцех	 Ярузельський	 пішов	
у	 відставку,	 а	 у	 грудні	 Лех	 Валенса	 переміг	 на	 позачергових	
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президентських	 виборах.	 Ось	 до	 чого	 довела	 його	 любов	 до	 елек-
трики…	 На	 посту	 президента	 Валенса	 підтримував	 курс	 на	 рин-
кові	 реформи	 і	 створення	 системи	 сильної	 президентської	 влади.	
Новому	 президенту	 був	 притаманний	 авторитарний	 стиль	 керів-
ництва.	При	цьому	він	проводив	однозначно	прозахідну	політику.

Валенса	 прагнув	 консолідувати	 країну,	 оскільки	 у	 суспільстві	
розпочався	розкіл.	У	вересні	1993-го	за	його	сприяння	коаліція	лі-
вих	 партій	 отримала	 більшість	 у	 парламенті	 і	 сформувала	 уряд.	
Він	хотів	об’єднати	лівих	і	правих	під	своїм	«патронатом».	І	це	була	
його	фатальна	помилка:	Валенсу	почали	критикувати	і	праві,	і	ліві.	
На	виборах	в	листопаді	1995-го	президентом	було	обрано	кандида-
та	Союзу	демократичних	сил	Олександра	Кваснєвського.	

На	 Заході	 не	 забули	 про	 Валенсу:	 під	 час	 Олімпіади	 у	 Солт-
Лейк-Сіті	 у	 США	 йому	 доручили	 підняти	 прапор	 зимових	 Ігор.		
І	 в	 Польщі	 його	 пам’ятають.	 Це	 засвідчило	 і	 згадане	 вшанування	
у	 Королівському	 замку,	 і	 великий	 концерт,	 що	 відбувся	 ввечері.	
А	наступного	дня	Валенса	знов	опинився	на	вістрі	суспільної	ува-
ги.	Саме	тоді	на	телебаченні	почалось	обговорення	книжки,	в	якій	
були	зібрані	документи	про	специфічні	взаємини	Валенси	 і	кому-
ністичної	спецслужби	Польщі.	На	екранах	знов	з’явився	Валенса,	
Кваснєвський,	голова	Інституту	національної	пам’яті	Польщі	док-
тор	Януш	Куртика,	інші	діячі…

Я	 дивився,	 слухав	 і	 зрозумів:	 поляки	 залишаються	 поляками.	
Вони	не	бояться	публічно	обговорювати	найгостріші	теми	і	питан-
ня.	Щодо	Валенси,	то,	поза	сумнівом,	його	«не	здадуть»,	надто	ба-
гато	він	означав	під	час	руйнування	комуністичної	Польщі.	Проте	
«не	здати»	зовсім	не	означає	щось	Валенсі	забути	чи	щось	(навіть	
неприємне)	замовчати.	

Ми	 так	 ще	 не	 вміємо	 і,	 на	 жаль,	 не	 дуже	 і	 вчимось.	 Б’ємо	 так	
б’ємо,	а	любимо	так,	ніби	апріорно	ніяких	вад	і	недоліків	у	політи-
ків	не	буває.	Бувають!	Ще	й	які…	Отож,	не	робімо	собі	політичних	
ідолів.	Ні	з	кого.	Так,	як	поляки	не	роблять	з	Валенси.

…А Варшава, в якій ми були багато разів, і цього разу вразила.  
Ми їздимо сюди щорічно (а буває й кількаразово на рік) з 1996 року. 
Ми бачили, як непросто почало змінюватися життя, а головне — як 
запрацювали закони, як міцнішало переконання, що закони для всіх 
однакові. 

А знаєте, чим вразила нас Варшава цього разу? Чистотою, охай-
ністю. Так хочеться, щоб і в нас було поменше бруду. І політичного, 
і того, що просто неприємний…



соловки:  
 там, де море 

єднається З неБом, 
або Побачення через 33 роки

Незбагненно, але саме стільки років, себто 33, я не був на 
Соловецькому архіпелазі. Не скажу, щоб я аж так сумував за 
печально відомими у Совєтському Союзі Соловками, адже вони 
стали символом несвободи, насильства, смертельного безвихід-
дя. Та про все це у 1976 році нам, учасникам звичайної (однієї 
з багаточисленних тоді) туристичної групи, що побувала на Со-
ловках, у Кижах і на острові Валаам, ясна річ, не розповідали.

трохи сПогадів

Подейкують,	що	Соловецькими	ці	острови	назвали	через	те,	що	
тут	колись	виварювали	сіль,	торгували	нею.	Достеменно	відомо,	що	
існування	соловецьких	в’язнів	було	солоним	у	всіх	сенсах	цього	сло-
ва,	а	один	з	найвідоміших	з	цих	в’язнів	отець	Павло	Флоренський	
написав:	«…Здешняя	природа,	несмотря	на	виды,	которые	нельзя	
не	назвать	красивыми	и	своеобразными,	меня	отталкивает:	море	—	
не	 море,	 а	 что-то	 либо	 грязно-белое,	 либо	 черно-серое,	 камни	 все	
принесенные	 ледниками,	 горки,	 собственно	 холмы,	 наносные,	 из	
ледникового	 мусора,	 вообще	 все	 не	 коренное,	 а	 попавшее	 извне,	
включая	 сюда	 и	 людей.	 Эта	 случайность	 пейзажа,	 когда	 ее	 пони-
маешь,	угнетает,	словно	находишься	в	засоренной	комнате.	Так	же	
и	 люди:	 все	 соприкосновения	 с	 людьми	 случайны,	 поверхностны	
и	 не	 определяются	 какими-либо	 глубокими	 внутренними	 моти-
вами.	 Как	 кристаллические	 породы,	 из	 которых	 состоят	 валуны,	
интересны	 сами	 по	 себе,	 но	 становятся	 неинтересными	 в	 своей	
оторванности	 от	 коренных	 месторождений,	 так	 и	 здешние	 люди,	
сами	по	себе	значительные	и	в	среднем	гораздо	значительнее,	чем	
живущие	на	свободе,	неинтересны	именно	потому,	что	принесены	
со	стороны,	сегодня	здесь,	а	завтра	окажутся	в	другом	месте».
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Для	багатьох	в’язнів-соловчан	те,	що	Флоренський	назвав	«ін-
шим	 місцем»,	 ставало	 останньою	 адресою.	 Такою,	 як	 урочище	
Сандармох	 під	 містечком	 Медвеж’єгорськом	 у	 Карелії.	 Саме	 там	
з	 27	 жовтня	 до	 4	 листопада	 1937	 року	 було	 таємно	 знищено	 1111	
привезених	 із	 Соловків	 в’язнів,	 з-поміж	 яких	 було	 і	 чимало	 відо-
мих	українців.	Каральну	акцію	було	проведено	на	підставі	рішен-
ня	 особливої	 трійки	 Управління	 НКВД	 по	 Ленінградській	 облас-
ті.	 Серед	 тих,	 кому	 винесли	 смертний	 вирок,	 була	 i	 велика	 група	
в’яз	нів-українців	 (Марко	 Вороний,	 Сергій	 Грушевський,	 Григорій	
Епік,	Микола	Зеров,	Микола	Куліш,	Лесь	Курбас,	Антін	Крушель-
ницький,	 його	 сини	 Богдан	 і	 Остап,	 Мирослав	 Ірчан-Баб’юк,	 Ми-
хайло	 Лозинський,	 Валер’ян	 Підмогильний,	 Валер’ян	 Поліщук,	
Степан	Рудницький,	Олекса	Слісаренко,	Павло	Филипович,	Воло-
димир	Чехівський,	Матвій	Яворський,	Михайло	Яловий	та	інші).

У	 1976	 році	 екскурсоводи	 жодним	 словом	 не	 обмовились	 про	
Сандармох,	 оскільки,	 власне,	 ніхто	 крім	 втаємничених	 і	 не	 знав	
про	це	зловісне	місце.	Воно	було	відкрите	лише	у	1997	році	групою	
ентузіастів,	 до	 якої,	 зокрема,	 входили	 правозахисники	 Веніамін	
Іоффе	(нині	вже	покійний)	і	Юрій	Дмитрієв	(на	щастя,	живий).	

33	роки	тому	мешкали	ми	в	готелі	для	туристів,	що	розташова-
ний	був	безпосередньо	у	Кремлі,	тобто	у	центральній	частині	Со-
ловецького	монастиря.	Шанобливо	кімнати	називали	«кельї»,	хоча	
всі	розуміли,	що	це	екс-кельї,	пристосовані	під	камери	для	в’язнів.	
Пам’ятаю	безкінечний	дощ	і	наші	з	трьома	моїми	сусідами	по	«ке-
льї»	розмови	про	все	на	світі,	але	не	про	те	місце,	де	ми,	власне,	пе-
ребували.	

соловецький монастир з боку святого озера. Фото Ю. Шаповала
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На	той	час	я	вже	встиг	попрацювати	у	так	званих	спецфондах,	
де	ховали	від	широкого	доступу	західну	радянологічну	літературу,	
а	також	різножанрові	видання,	що	їх	у	СССР	вважали	антирадян-
ськими.	Довелося	мені	дещо	прочитати	і	про	Соловки.	Не	так	бага-
то,	але	достатньо	для	того,	щоб	збагнути,	чим	вони	насправді	були	і	
в	яких	місцях	ми	опинились.	Про	це	я	тихо	розмовляв	лише	з	моїм	
однокурсником,	який	був	у	складі	групи	і	з	яким	ми	удвох	блукали	
берегами	холодного	Білого	моря	і	берегами	теплого	Святого	озера,	
що	поруч	із	стінами	Соловецького	монастиря.	

А	 ще	 з	 тієї	 подорожі	 мені	 запам’яталися	 розмови	 із	 соловча-
нами.	 Ми	 познайомилися	 з	 кількома	 з	 них.	 Чоловіки	 переважно	
були	трошки	випивши,	але	розпитували	про	Україну,	хвалилися,	
що	 їм	 тут	 живеться	 добре,	 що	 зарплатня	 висока.	 Один	 молодик,	
хизуючись,	 поінформував,	 що	 у	 нього	 три(!)	 кольорові	 телевізори		
(а	 кольорові	 телевізори	 були	 в	 СССР	 дефіцитом),	 а	 потім	 якось	
розгублено	 додав:	 «Телевізорів	 три,	 але	 що	 по	 них	 дивитися?».	
Розповідали	соловчани	і	про	те,	що	на	острові	два	різновиди	това-
рів,	 на	 які	 найвищий	 попит.	 Першу	 позицію	 ми	 розгадали	 відра-
зу:	горілка.	А	друга?	Другою	виявилися…	мотоцикли.	Мотоцикли?	
«Ну,	як…	Купуєш,	сідаєш	і	—	без	обмежень	швидкості	женеш	ост-
ровом!	 Ніякої	 ДАІ!!	 А	 розіб’єш	 мотоцикл,	 —	 без	 проблем.	 Можна	
замовити	новий	і	теплоходом	з	материка,	з	Кемі,	привезуть».

І	 ось	 цього	 року	 трохи	 несподівано	 для	 мене	 знов	 усе	 матеріа-
лізувалося:	 соловчани,	 Соловецький	 монастир,	 Святе	 озеро,	 Біле	
море.	І	море	нових	вражень.

автоБус не роЗкіш

Пропозиція	поїхати	на	Соловки	цього	року	почалася…	з	повно-
го	її	заперечення.	Справа	в	тім,	що	йшлося	про	подорож	автобусом	
від	Києва	і	аж	до	міста	Кемь,	з	якого,	власне,	дістаються	Соловків	
Білим	морем.	Я	вагався	не	лише	через	те,	що	їхати	автобусом	про-
сто	 важко.	 Для	 мене	 не	 було	 сумніву:	 незважаючи	 на	 будь-який	
комфортний	 автобус	 (а	 про	 це	 відразу	 було	 сказано	 —	 буде	 дво-
поверховий	 «Мерседес»),	 водії	 будуть	 наші.	 Саме	 тому	 належить	
повною	мірою	відчути,	що	ми	таки	не	у	Європі,	попри	запевнення	
патріотів,	що	ми	вже	давно	там,	або	навіть	і	не	виходили	звідти.	

Їхати	я	погодився	не	в	останню	чергу	через	те,	що	нині	в	рам-
ках	спільного	проекту	Національної	телекомпанії	України	(НТКУ)	
і	 Служби	 безпеки	 України	 «Гриф	 секретності	 знято»	 ми	 разом		
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з	 режисером	 Іриною	 Шатохіною	 знімаємо	 третій	 фільм	 (перший	
«Українська	 мрія»	 і	 другий	 «Цар	 і	 раб	 хитрощів»	 завершені	 ми-
нулого	і	цього	року).	Герой	нашої	нової	стрічки	опиняється	на	Со-
ловках,	 але	 —	 всупереч	 обставинам	 і,	 здавалося	 б,	 нездоланній	
репресивній	логіці	свого	часу	—	виривається	звідти.	Ми	розповіда-
ємо,	 зокрема,	 і	 про	 те,	 чому	 і	 як	 це	 сталося.	 Ясна	 річ,	 без	 зйомок	
соловецької	 натури	 не	 обійтися.	 Оскільки	 НТКУ,	 як	 з’ясувалося,	
не	в	змозі	оплатити	квитки	до	Соловків,	ми	почали	думати,	чи	не	
приєднатися	до	делеґації,	що	її	традиційно	формує	і	у	серпні	від-
ряджає	 Український	 інститут	 національної	 пам’яті	 для	 участі	
у	 заходах	 вшанування	 пам’яті	 жертв	 «великого	 терору»	 1937–	
1938	років.	Заходи	ці	відбуваються	у	вже	згаданому	урочищі	Сан-
дармох	і	на	Соловках.	

Начальник	 відділу	 організації	 заходів	 та	 протоколу	 Україн-
ського	 інституту	 національної	 пам’яті	 Олександр	 Полонський	 та	
головний	 спеціаліст	 відділу	 історико-меморіальних	 заповідників	
того	самого	інституту	Ірина	Болтасова,	головні	координатори	подо-
рожі,	відповідальні	й	симпатичні	люди,	якось	непомітно,	але	твер-
до	 зробили	 з	 нас,	 себто	 з	 режисера	 Ірини	 Шатохіної,	 оператора	
Володимира	Таргонського	і	з	мене,	учасників	цьогорічної	делеґації.	

А	 тепер	 повернуся	 до	 автобуса.	 Він	 направду	 був	 комфорт-
но-німецький,	 але	 водії	 були	 наші.	 Вони	 професійно	 кермували,	
посміхалися,	 пропонували	 каву	 і	 чай.	 Проте	 туалет	 під	 час	 всієї	
нашої	 подорожі	 був	 зачинений.	 На	 зупинках,	 які	 робилися	 з	 гу-
манних	міркувань	і	зазвичай	чомусь	обачіч	дороги	на	узліссі,	а	не	
заправках,	 залізно	 діяв	 радянський	 принцип	 «Девочки	 налево,	
мальчики	направо».	Отже,	Європою,	як	ви	розумієте,	на	зупинках	
і	 не	 пахло.	 І	 чим	 далі	 на	 північ	 ми	 просувалися,	 тим	 більше	 було	
ознак	 того,	 що	 так	 робимо	 не	 лише	 ми.	 Це	 девальвувало	 базікан-
ня	 про	 нашу	 «європейськість»	 і	 російську	 «азіатськість»,	 сприяло	
пошукам	 відповіді	 на	 запитання,	 чому	 в	 якій-небудь	 Туреччині	
чи	 якому-небудь	 Єгипті	 за	 наявності	 більшої	 кількості	 пасажирів		
у	автобусі	все	працює,	а	у	нас	—	навпаки.	Утім,	пошуки	відповіді	
на	 це	 запитання	 виявилися	 марними.	 Натомість	 не	 марною	 була	
сама	подорож.	

скорБотним шляхом

До	складу	цьогорічної	делеґації	увійшло	24	особи.	Це	переваж-
но	 представники	 Всеукраїнського	 товариства	 «Меморіал»	 імені	



342 ПодоРожі з істоРієЮ

Василя	 Стуса,	 Всеукраїнського	 товариства	 «Просвіта»,	 Товари-
ства	політв’язнів	і	репресованих,	Національної	спілки	журналістів	
України,	Національної	скаутської	організації	«Пласт»	та	інших	не-
урядових	організацій	і	структур.	

Маршрут	нашого	руху	був	такий:	Київ	—	Санкт-Петербурґ	—	
Левашовська	пустош	—	Петрозаводськ	—	Медвеж’єгорськ	—	Сан-
дармох-Повенець	 —	 Кемь	 —	 Соловки.	 У	 Кемі	 ми	 залишили	 наш	
автобус	 і	 теплоходом	 вирушили	 на	 Великий	 Соловецький	 острів,	
який	знаходиться	за	60	кілометрів	від	Кемі.	

Отже,	ми	їхали,	їхали,	їхали…	Це	був	час	подумати	і	щось	при-
гадати.	 Пригадалося	 мені,	 як	 у	 1976	 році	 один	 соловчанин	 сказав	
мені:	«Ти	розумієш,	увесь	Радянський	Союз	я	об’їхав.	Краще,	ніж	
на	 Соловках,	 місця	 немає…».	 А	 у	 1920–1930-ті	 роки	 в’язні	 нази-
вали	 соловецьку	 каторгу	 «Радянським	 Союзом	 у	 мініатюрі».	 Це	
насправді	було	так	не	тільки	з	огляду	на	те,	що	на	Соловках	були	
представлені	всі	нації	і	народності	тодішнього	СССР,	уся	його	гео-
графія	 —	 «от	 Москвы	 до	 самых	 до	 окраин»	 —	 а	 й	 з	 огляду	 на	 те,	
що	ситуація	на	острові	повною	мірою	відбивала	поточну	ситуацію	в	
країні:	 інтенсивність	здійснюваних	репресій	миттєво	позначалася	
на	кількості	в’язнів	і	на	ставленні	до	них.	«Соловецкий	лагерь	осо-
бого	назначения»,	«Северные	лагеря	особого	назначения»	(СЛОН),	
«Соловецкая	тюрьма	особого	назначения	Главного	управления	го-
сударственной	безопасности	НКВД	СССР»	(СТОН)	—	навіть	самі	ці	
назви,	що	змінювались	упродовж	1923–1939	років,	відбивають	зна-
чення	Соловків	для	комуністичного	режиму.	

Із	Соловками,	власне,	по-
в’я	заний	«день	народження»	
табірної	 системи	 в	 СССР.	
Постановою	 Ради	 Народних	
Комісарів	 СССР	 13	 жовтня	
1923	 року	 було	 створено	
Соловецький	 т	абір	 особли-
вого	 призначення	 з	 двома	
пересильно-розподільчими	
пунктами	 у	 Архангельську	
та	Кемі.	Управління	табором	
було	 покладено	 на	 ОҐПУ	
СССР. 2	листопада	1939	року	
з’явився	 наказ	 НКВД	 СССР	
№	 001335	 «Про	 закриття	

Українська делеґація йде на мітінг  
до соловецького каменя на Великому 
соловецькому острові. 
Фото сергія Шевченка
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в’язниці	 ҐУҐБ	 на	 острові		
Соловки».	

Ці	 дві	 дати	 і	 є	 хроноло-
гічними	 рамками	 існування	
СЛОНу/СТОНу.	 Для	 кому-
ністичного	 режиму	 створен-
ня	 і	 підтримування	 цього	
грандіозного	 комбінату	 смер-
ті	 протягом	 майже	 16	 років	
не	 було	 випадковістю	 чи	 да-
ниною	російській	традиції.	Це	
була	нагальна	потреба,	одна	з	
«підсистем	страху»,	завдяки	якій	могла	функціонувати	вся	систе-
ма,	створена	більшовиками	на	руїнах	Російської	імперії.

«Соловецькі	 табори	 —	 країна	 мук	 і	 відчаю.	 Переважну	 біль-
шість	з	тих,	хто	туди	потрапляв,	чекала	загибель.	У	запліснявілих	
мурах	монастиря,	де	колись	ченці	кадили	фіміам	покори	всевиш-
нім,	тепер	фабрикували	романтичну	брехню	про	любов-ненависть	і	
царство	Боже	на	землі»,	—	ось	так	писав	один	із	сучасників	про	Со-
ловки. Мешканці	цієї	«країни	мук	і	відчаю»	працювали	на	лісозаго-
тівлях,	прокладали	залізничні	колії,	будували	сумновідомий	Біло-
морсько-Балтійський	канал,	який	забрав	життя	близько	100	тисяч	
«зеків»	і	в	кінцевому	підсумку	не	сподобався	Сталіну	(«узковат»).

Не	 було	 в	 СССР	 такої	 соціальної	 категорії,	 представники	 якої	
не	опинялися	б	на	Соловках.	Це	було	справжнє	єднання	всіх	тру-
дящих	 —	 робітників,	 селян	 і,	 зрозуміло,	 інтелігенції,	 яку	 назива-
ли	 тоді	 «трудовим	 прошарком».	 Значний	 відсоток	 серед	 в’язнів	
завжди	 становили	 українці.	 «Українізація»	 Соловків	 розпочалась	
ще	на	початку	XVIII	століття,	а	найвизначнішим	в’язнем	за	часів	
Катерини	ІІ	був	останній	кошовий	отаман	Запорозької	Січі	Петро	
Калнишевський,	 який	 був	 засланий	 сюди	 у	 1776	 році.	 Після	 від-
буття	 заслання	 залишився	 на	 Соловках,	 а	 помер	 у	 1803-му.	 Було	
йому	 тоді	 112	 років.	 Ще	 одним	 відомим	 соловецьким	 невільником		
з	України	у	1850–1854	роках	був	Георгій	Андрузький,	член	Кири-
ло-Мефодіївського	товариства.

Комуністичні	концтабори	фактично	вже	нікому	не	давали	шан-
су	 на	 таке	 довголіття,	 як	 у	 Калнишевського.	 Учасники	 всіх	 соло-
вецьких	 зеківських	 потоків	 —	 спочатку	 діячі	 Української	 Народ-
ної	Республіки,	вояки	та	отамани	численних	повстанських	загонів,	
згодом	 незадоволені	 рабським	 становищем	 робітникі	 доведені	 до	

камінь, встановлений  
в урочищі сандармох. 

Фото Ю. Шаповала
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відчаю	 колгоспним	 «раєм»	 селяни,	 зацьковане	 духовенство,	 потім	
«специ»,	 тобто	 представники	 старої	 інтелігенції,	 яких	 оголосили	
«шкідниками»	 і	 «націоналістами»	 і,	 нарешті,	 ті,	 на	 кого	 влада	 ще	
вчора	спиралась	і	кого	використовувала,	а	потім	оголосила	«воро-
гами	 народу»,	 тобто	 комуністичні	 партійні	 і	 державні	 діячі,	 а	 та-
кож	діячі	Компартії	Західної	України	(яких,	до	речі,	на	Соловках	
було	 надзвичайно	 багато),	 підрадянські	 письменники,	 науковці,	
митці,	—	всі	вони	(за	невеликим	винятком)	були	приречені	на	зни-
щення	вже	самим	фактом	перебування	на	Соловках.	

Ми	проїхали	тим	скорботним	шляхом,	який	долало	чимало	со-
ловецьких	 в’язнів,	 були	 і	 в	 місцях,	 що	 стали	 останньою	 земною	
адресою	 для	 в’язнів	 —	 у	 Левашовській	 пустоші	 під	 Ленінградом,	
потім	у	Медвежьєгорську.	Саме	звідси	в’язнів	повезли	на	розстріл	
в	 урочище	 Сандармох.	 Мене	 попросили	 виступити	 на	 мітингах	
у	Сандармосі	й	на	Соловках.	Я	підкреслював:	в	добу	«великого	те-
рору»	 жертвами	 були	 люди	 різних	 національностей.	 Їх	 об’єднала	
смерть.	 Нас,	 нині	 сущих	 представників	 різних	 народів,	 повинна	
об’єднувати	історична	пам’ять.	Сказав	я	і	про	те,	що	для	сучасної	
України	 пам’ять	 про	 жертви	 комуністичного	 терору	 —	 не	 полі-
тична	кон’юнктура,	а	засіб	формування	демократичного	мислення	
і	громадянського	суспільства.	

соловки — 2009

…Ось	 він,	 великий	 Соловецький	 острів.	 Всередині	 тепле	 Святе	
озеро,	а	довкола	холодне	Біле	море.	Жодної	успішної	втечі	не	було	
з	острова,	адже	людина,	як	стверджують,	не	витримує	у	воді	біль-
ше	15	хвилин.	Всі	втечі	в’язнів,	що	зафіксовані	як	вдалі,	здійсню-
валися	з	материка.

На	Соловках,	на	відміну	згадуваного	мною	1976	року,	тепер	ба-
гато	 що	 змінилося.	 Соловчани	 їздять	 не	 лише	 на	 мотоциклах,	 а	 й	
на	 джипах	 (чи	 джипоїдних	 російських	 автомобілях).	 На	 острові	
чимало	іноземців,	яких	33	роки	тому	в	принципі	не	було	і	не	могло	
бути.	Соловчани	сприймають	іноземців	спокійно.	Справді,	зміни	є…	
Втім,	і	традиції	живуть.	Наприклад,	соловчани	не	змінили	лікеро-
горілчаної	парадигми.	Спиртні	напої	можна	придбати	у	магазинах,	
що	розташувались	у	колишніх	бараках	для	в’язнів.	Тут	продають		
і	 сувеніри,	 і	 промислові	 товари.	 В	 одному	 з	 бараків	 —	 кафе	 (до	
речі,	відносно	дешеве,	а	їжа	у	ньому	смачна).	Є	в	бараках	—	уявіть	
собі	—	і	мешканці.	
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Один	з	епізодів	майбутнього	фільму	з	моїм	коментарем	ми	зні-
мали	саме	поруч	із	цим	заселеним	бараком.	Робили	кілька	дублів.	
Раптом	 з	 барака	 вийшла	 жіночка.	 Стало	 зрозуміло,	 що	 вона	 на-
підпитку.	Вона	дивилася	на	нас,	слухала,	а	потім	відкоментувала:	
«Двадцать	пять	лет	живу	в	бараке,	е…	твою	мать!	Но	еще	никто	тут	
ничего	не	снимал.	Это	мой	барак!».	Невдовзі	вона	зрозуміла,	що	на	
барак	ми	не	претендуємо	і	пішла	до	сусіднього,	цілком	пристойного	
будинку.	Натомість	до	нас	підійшов	«розігрітий»	молодик.	Він	по-
чав	відтискати	від	телекамери	оператора	Володимира	Таргонсько-
го,	зауваживши	при	цьому:	«Ты	посмотрел	в	глазок,	теперь	дай	я	
посмотрю!».	Втім	і	цей	інцидент,	на	щастя,	вдалося	владнати	мирно.

…Безумовно,	точка	тяжіння	—	це	відроджений	 і	ще	відроджу-
ваний	монастир.	Не	порівняти	з	тим,	що	я	бачив	у	1976	році.	Важ-
ка	це	праця	—	відродження	того,	що	було	втрачено	90	років	тому.	
Саме	тоді,	у	1919-му,	зрозумівши,	що	конкурувати	з	більшовиками	
вони	 не	 зможуть,	 соловецькі	 ченці,	 забравши	 найцінніше	 майно,	
залишили	острів,	виїхали	до	Лондона.	Нині	повільно,	але	послідов-
но	монастир	відроджується.	Його	відвідують	прочани,	туристи,	до-
слідники.	 Його	 конкурентом	 сьогодні	 є	 хіба	 що	 Соловецький	 дер-
жавний	 історико-архітектурний	 та	 природний	 музей-заповідник.	
Проте	 мені	 видається,	 що	 ця	 конкуренція	 нерівна.	 Переможець	
відомий	 наперед	 і	 це,	 зрозуміло,	 монастир.	 На	 його	 території	 му-
зей-заповідник	розташований,	але	здалося	мені,	що	це	тимчасово.	
Цю	мою	версію	фактично	підтвердив	директор	музею-заповідника	

на соловки приїздить чимало 
прочан. 
Фото Ю. Шаповала

ось так живуть сучасні 
соловчани.
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Михайло	Лопаткін.	У	розмові	зі	мною	він	сказав,	що	в	принципі	го-
товий	виїхати	з	території	монастиря,	якщо	буде	надано	прийнятне	
для	музею	приміщення.	

Про	 трагедію	 минулого,	 про	 долі	 соловецьких	 в’язнів	 праців-
ники	музею	говорять	вголос.	Проте	у	мене	склалося	враження,	що	
монастирю	і	монастирському	начальству	тема	страждань	не	дуже	
цікава.	Адже	що	таке	16	років	(соловецький	табір,	а	згодом	тюрма	
особливого	призначення,	 існували	саме	стільки)	з	точки	зору	віч-
ності?	

Це	 трохи	 дивно,	 оскільки	 монастир,	 заснований,	 як	 відомо,		
у	 ХV	 столітті,	 першого	 ув’язненого	 прийняв	 у	 1553	 році.	 І	 це	 був	
ігумен	 Артемій,	 який	 виступав	 проти	 церковної	 знаті	 і	 церков-
ного	 землеволодіння.	 У	 одній	 з	 монастирських	 веж	 організували	
спе	ціальні	тюремні	келії.	Отже,	монастирську	тюрму	почали	роз-
будовувати	ще	до	комуністів.	Останні,	власне,	успадкували	монас-
тирську	 тюремну	 традицію,	 про	 що	 не	 варто	 було	 б,	 з	 моєї	 точки	
зору,	забувати.	

Святе	озеро,	як	і	раніше,	тепле.	Прочани	і	туристи	охоче	купа-
ються	в	ньому.	Соловецька	природа	зачаровує,	а	пливти	соловець-
кими	 озерами,	 що	 з’єднані	 недовгими	 каналами,	 —	 одне	 задово-
лення.	Ви	переживаєте	ілюзію	абсолютної	самотності,	спілкування	
з	 природою	 тет-а-тет.	 Соловецькі	 ліси,	 як	 мені	 здається,	 здатні	
справити	 враження	 навіть	 на	 того,	 хто	 абсолютно	 байдужий	 до	
природи.	Вони	не	просто	красиві.	В	них	—	сила	автентичності,	пер-
шородності,	могутності.	

Серед	 цих	 лісів	 —	 Секірна	 гора	 із	 побудованою	 у	 1862	 році	
церквою	 вознесіння	 Господнього.	 Тут	 колись	 було	 страшне	 для	
зеків	 місце	 —	 чоловічий	 штрафний	 ізолятор	 для	 політв’язнів.	 На	
двох	поверхах	церкви,	яка	слугує	ще	й	маяком,	в’язнів,	по	суті,	ка-
тували.	Слідів	перебування	в’язнів	тут	також	майже	не	лишилося,	
але	про	це	пам’ятають.	Тут,	біля	Поклінного	хреста,	українська	де-
леґація	провела	акцію	«Свіча	пам’яті»,	а	відтак	відвідала	ще	одне	
сумне	місце	—	Савватієвський	скіт.	Нарешті,	перед	від’їздом	від-
бувся	 круглий	 стіл,	 організований	 Соловецьким	 державним	 істо-
рико-архітектурним	та	природним	музеєм-заповідником.	

Прощання і ПоБажання

Наша	 телеґрупа	 від’їхала	 з	 Великого	 Соловецького	 острова	
трохи	 раніше,	 ніж	 вся	 делеґація.	 Нам	 потрібне	 було	 денне	 світло,	
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оскільки	 у	 нас	 були	 ще	 зйомки	 на	 Поповому	 острові	 біля	 Кемі,		
а	основна	частина	делеґації	мала	від’їжджати	ввечері.	Ми	стояли	
на	кормі	вщент	заповненого	туристами	теплохода,	а	Соловки	від-
далялись.	 Біле	 море	 єдналося	 з	 небом	 і	 видавалося,	 що	 воно	 таки	
біле.	Згадалася	класика	у	безсмертному	перекладі	одного	з	найви-
значніших	соловецьких	в’язнів	Миколи	Зерова:

І всі ми будем там, — 
Надійде мить остання. 
І в човен кинуть нас, як діждемо черги,
І стрінуть нас до вічного вигнання
Понурі береги.

Соловецькі	береги	і	понурі,	і	величні.	Такі,	як	історія	цих	незви-
чайних	 місць.	 Тепер	 ми	 прощались	 з	 ними.	 Зйомки	 на	 Поповому	
острові	успішно	відбулися.	В	Кемі	ми	зустрілися	з	нашими	колеґа-
ми	по	делеґації,	а	ввечері	від’їхали	додому.	

Це	 було	 прощання,	 а	 побажання	 таке.	 Здається,	 прийшов	 час	
трохи	змінити	формат	соловецьких	поїздок.	Неодмінний	священик	
і	кобзар	у	складі	делеґації	—	це	добре,	але	уявімо,	що	своїх	кобза-
рів	і	священиків	везуть	росіяни,	литовці,	поляки,	естонці	etc.	Проте	
вони	чомусь	не	везуть.	Чи	не	виглядаємо	ми,	себто	Україна,	трохи	
архаїчно	на	цьому	тлі?	

По-друге,	 переконаний,	 що	 треба	 трохи	 зменшити	 патріотич-
ний	 «градус»	 у	 автобусному	 просторі	 під	 час	 подорожі.	 Зібралися	
всі	патріоти,	всі	за,	а	не	проти	України,	всі	за	пам’ять,	а	не	проти.	
То,	 може,	 не	 треба	 медитувати	 і	 промовляти	 банальні	 речі	 одне	
перед	 одним,	 а	 краще	 підготувати	 кілька	 імпрез,	 що	 дозволять	
глибше	зрозуміти,	куди	ми	їдемо,	що	маємо	побачити,	як	було	там	
раніше.	Можна	просто	дати	доручення	конкретним	учасникам	де-
леґації	підготувати	короткі	доповіді	на	цілком	конкретні	теми,	ви-
користати	відеоматеріали.	До	речі,	про	останнє.	Відеоматеріалів	не	
повинно	 бути	 забагато,	 вони	 не	 повинні	 створювати	 дискомфорт.	
Повинен	бути	простір	для	мовчання,	пауз,	роздумів,	не	слід	увесь	
час	тримати	автобусну	аудиторію	у	напрузі.

…А ось і Київ. Олександр Полонський і Ірина Болтасова дяку-
ють усім учасникам експедиції. Нам залишається подякувати їм, 
а в їх особах Українському інституту національної пам’яті, адже 
пам’ять здатна цементувати суспільство, створювати стратегії 
не лише для минулого, а й для майбутнього. 



ПариЗька моЗаїка
Музика «угорського демона» та «польського ангела» під-

хопила мене і понесла. Спочатку над вечірньою набережною 
Орлеана, потім ліворуч до собору Нотр-Дам-де-Парі, потім 
далі — над островом Сіте аж до його краю — скверу Вер Ґалан. 
Відтак — ще далі, тепер вже над темною дзеркальною поверх-
нею Сени до колосальної будівлі Лувру…

«Угорський	 демон»	 —	 це	 Ференц	 Ліст,	 а	 «польський	 ангел»	 —	
Фредерік	 Шопен.	 Саме	 так	 назвав	 хтось	 із	 сучасників	 цих	 для	
мене	 завжди	 непередбачуваних	 і	 зрештою	 незбагненних	 компо-
зиторів.	Їх	об’єднали,	оскільки	цей	рік	було	оголошено	роком	Шо-
пена	 (йому	 виповнилося	 два	 сторіччя),	 а	 наступний	 ніби	 буде	 ро-
ком	Ліста	з	огляду	на	те,	що	це	рік	його	200-річчя	 (він	народився		
у	 1811-му).	 Шопен,	 як	 відомо,	 справив	 великий	 вплив	 на	 нього,	
хоча	 і	 вважав	 «демона»	 лише	 класним	 віртуозом,	 а	 не	 визначним	
композитором.	 На	 згаданій	 паризькій	 набережній	 Орлеана	 знахо-
диться	Польська	бібліотека	в	Парижі.	Ось	саме	там	і	почалося	зга-
дане	мною	диво.	Сталося	так,	що	моя	цьогорічна	жовтнева	поїздка		
у	 справах	 спільного	 з	 французькими	 колеґами	 проекту	 була	 по-
значена	польськими	мотивами.	

Спочатку	 це	 були	 два	 чудові	 концер-
ти	музики	у	Польській	бібліотеці.	Піаніст	
Жан	Дюбе	грав	Шопена	і	Ліста,	а	на	дру-
гому	 концерті	 їхню	 музику	 виконував	
піаніст	 з	 Греції.	 В	 обидвох	 випадках	 ви-
конання	 музики	 супроводжувалось	 чи-
танням	уривків	з	листування	композито-
рів	 та	 їх	 сучасників,	 з	 преси,	 що	 писала		
і	про	«демона»	і	про	«ангела».	

Пам’ятник на площі Республіки.  
звідси зазвичай починаються протестні акції.  
2010 рік. 
Фото Ю. Шаповала
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чергова революція

Непрогнозована,	рефлексійна	музика,	яка	ніби	руйнувала	спо-
кійну	течію	життя,	пригадувалась	мені	упродовж	всього	місячного	
перебування	у	Франції.	І	для	цього,	крім	інших,	була	ще	одна	кон-
кретна	і	цілком	земна	причина.	В	цей	час	тривали	бурхливі	масо-
ві	 демонстрації	 проти	 (тоді	 ще	 проекту)	 закону	 про	 продовження	
пенсійного	 віку.	 До	 речі,	 мені	 було	 трохи	 смішно	 читати	 комента-
рі	 декого	 із	 українських	 журналістів,	 які	 порівнювали	 ситуацію		
у	Франції	 із	намірами	нинішньої	влади	в	Україні	підвищити	пен-
сійний	 вік.	 Справи	 докорінно	 різняться:	 французи	 проти	 продов-
ження	тому,	що	бажають	жити	(чи	доживати	вік)	лише	на	пенсію,	
яка	є	для	цього	достатньою.	Українці,	ясна	річ,	також	проти	про-
довження	пенсійного	віку.	Але	чому?	Тому	що	бажають	жити	і	на	
пенсію,	 і	 на	 всілякі	 додаткові	 заробітки,	 без	 чого	 нормальне	 існу-
вання	у	нас	неможливе…

Мій	 французький	 колеґа	 делікатно	 («якщо	 є	 бажання»)	 запро-
сив	 мене	 подивитись	 на	 демонстрацію	 і	 навіть	 пройти	 з	 демон-
странтами	від	площі	Республіки	через	площу	Бастилії	і	аж	до	пло-
щі	 Насьон.	 Я	 радо	 погодився,	 хоча	 вже	 неодноразово	 у	 попередні	
роки	 спостерігав	 різні	 «революції»	 у	 Парижі,	 себто	 акції	 протесу		
і	демонстрації.	

…Усе	починається	на	площі	Республіки.	Величезний	класичний	
пам’ятник,	 на	 який	 зазвичай	 видирається	 кілька	 молодих	 людей.	
Групи	 демонстрантів,	 які	 підкреслюють	 свої	 політичні	 орієнтації	
(комуністи	 окремо,	 соціалісти	 окремо,	 профспілки	 окремо	 тощо).	
Подіуми,	на	яких	виступають	різні	гурти	і	окремі	виконавці.	Народ	
слухає,	 реаґує,	 аплодує,	 свистить.	 Серед	 величезного	 людського	
натовпу	 можна	 побачити	 поліцейських	 із	 собаками:	 це	 шукають,	
чи	 не	 зловживає	 хтось	 бува	
наркотиками	 під	 протесту-
вальним	претекстом.	

Мене	 вразило	 кілька	 ре-
чей.	 Найбільше	 —	 людські	
обличчя.	В	них	не	було	злоби,	
якоїсь	 зацикленості,	 що	 ча-
сом	 робить	 такого	 роду	 акції	

карикатури на одній  
з автобусних зупинок. 2010 рік.

Фото Ю. Шаповала
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неприємними.	Вражало	 і	те,	з	якою	гідністю	та	коректністю	пово-
дилися	учасники	демонстрації.	Цікаво,	що	постійно	велелюдна	де-
монстрація	(вже	в	русі)	ніби	перетворювалась	на	артмайданчик	—	
лунали	пісні	на	жагучі	теми,	народ	підспівував,	коментував	почуте.	
Вразила	 кількість	 телекамер,	 люди	 з	 якими	 постійно	 фіксували	
масову	ходу,	окремих	учасників	чи	окремі	групи.	Думаю,	що	це	ро-
билося	не	лише	для	телеканалів,	але	це	нікому	не	заважало	і	ніхто	
не	звертав	на	це	уваги.	Було	чимало	поліцейських,	але	вони	насам-
перед	 забезпечували	 безперешкодне	 пересування	 демонстрантів		
і	більше	ні	у	що	не	втручались.

…Моя	мама,	якій	я	подзвонив	з	Парижа	в	ті	дні,	з	хвилюванням	
розпитувала	 про	 демонстрації,	 оскільки	 по	 нашому	 телебаченню	
побачила	і	розбиті	вітрини	магазинів,	 і	підпалені	автомобілі.	Я	за-
спокоював	і	пояснював,	що	нічого	такого	в	центрі	Парижа	не	було.	
Це	епізоди,	які	трапились	у	передмістях,	що	становлять	і	станови-
тимуть	ще	більшу	проблему	для	французької	влади.

А	на	згаданій	демонстрації	була	ще	одна	цікава	деталь:	велика	
кількість	 різноманітних	 карикатур.	 Їх	 розвішували	 на	 зупинках	
автобусів,	 на	 деревах,	 розміщували	 на	 розкладних	 столиках.	 Ма-
люнки	були	різні	і,	зокрема,	нагадували,	ким	насправді	є	політики.	
Скандування	 демонстрантів	 вселяло	 надію	 на	 їхню	 перемогу.	 На-
справді	 все	 сталося,	 як	 сталося,	 але	 мелодії	 того	 страйкового	 на-
строю	запам’яталися	надовго…

меЗон-ляфіт

Зовсім	інша	нота	пригадалася	мені	в	Мезон-Ляфіті,	приміській	
паризькій	місцевості.	Їхати	сюди	від	мерії	Парижа	хвилин	20	(по-
нашому)	електричкою.	Саме	сюди	у	1947	році	Єжи	Ґедройць	пере-
ніс	заснований	ним	у	Римі	Літературний	інститут	і	журнал	«Куль-
тура».	Цьому	виданню	судилося	стати	найважливішим	часописом	
східноєвропейської	 еміґрації	 на	 Заході,	 а	 зосередженим	 навколо	
нього	працівникам	—	повноправними	учасниками	повоєнних	євро-
пейських	інтелектуальних	дебатів.	

Ґедройць	та	невелике	коло	його	однодумців	розглядали	польські	
проблеми	 в	 широкому	 східноєвропейському	 контексті,	 а	 з	 цього	
випливало:	 здійснення	 мрій	 поляків	 про	 незалежність	 неможли-
ве	без	здійснення	таких	самих	мрій	інших	народів	Східної	Європи.	
Ґедройць,	хоч	і	не	без	зусиль,	налагодив	контакти	з	українськими	
інтелектуалами	 в	 еміґрації,	 хоча	 дивився,	 до	 речі,	 на	 українську	
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культуру	 як	 на	 цілісність,	 не	
розподіляв	 на	 внутрішню	 і	 емі-
ґраційну.	 Журнал	 «Куль	тура»	
зробив	 колосальну	 роботу	 для	
польсько-українського	 порозу-
міння	у	складний	повоєнний	час	
і	пізніше.	

Богдан	 Осадчук	 (йому,	 до	 речі,	 наступного	 року	 випов	ниться	
90!),	який	співпрацював	із	Ґедройцем	п’ятдесят	років,	зауважував:	
«Ґедройць	є	одиноким	прикладом	в	історії	діяча,	який	підіймає	іні-
ціативу	за	кордоном,	на	еміґрації	—	і	досягає	успіху.	Ідеї,	що	заро-
дилися	на	еміґрації,	перейшли	всі	кордони	і	стали	дійсністю,	мало	
того	—	змістом	політики	наступних	урядів».	

Дійсно,	 Єжи	 Ґедройць	 сповідував	 проукраїнську	 стратеґію		
в	часи,	коли	до	незалежності	України	було	дуже	далеко.	І	він	пере-
міг!	Він	дожив	до	проголошення	незалежності	і	Польщі,	і	України,	
пішовши	з	життя	у	2000	році.

…І	ось	я	йду	від	залізничної	станції	по	авеню	ґенерала	де	Ґолля,	
по	 авеню	 де	 Пуассі	 і	 знаходжу	 той	 самий	 будинок	 за	 номером	 91.	
Тут	 Літературний	 інститут	 і	 журнал	 «Культура».	 Інститут	 існує,		
а	 журнал,	 за	 заповітом	 Ґедройця,	 припинив	 існування	 по	 смерті	
свого	редактора.

Зовсім	неподалік	знаходжу	і	невеличкий	цвинтар	у	Мезон-Ля-
фіті.	Віднайшов	могилу	Ґедройця,	поклав	квіти.	Тут	лежить	і	його	
брат	 Генрік,	 який	 відійшов	 у	 вічність	 у	 2010	 році.	 На	 могилі	 бачу	
текст.	 Це	 вірш	 Аґнешки	 Осецької,	 присвячений	 Ґедройцеві.	 Вірш	
неординарний.	Як	неординарним	було	його	життя.	Про	нього	мені	
багато	 цікавого	 розповіли	 співробітники,	
з	якими	я	розмовляв	у	знаменитому	бу-
динку,	 у	 знаменитій	 вітальні,	 де	 бувало	
чимало	визначних	діячів.	

Будинок	 і	 побачене	 у	 ньому	 справи-
ли	 на	 мене	 велике	 враження.	 Справа	 не	
в	тому,	що	те,	про	що	давно	читав	і	знав,	

кабінет єжи Ґедройця. 2010 рік.
Фото Ю. Шаповала

Могила єжи Ґедройця. 2010 рік.
Фото Ю. Шаповала
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матеріалізувалось.	 Справа	 в	 тім,	 що	 все	 побачене	 не	 припало	 пи-
лом,	 все	 живе.	 Зрозуміло,	 значною	 мірою	 через	 те,	 що	 брат	 Єжи	
Ґедройця	помер	лише	півроку	тому.	

Ми	 ходили	 по	 будинку,	 я	 цікавився,	 як	 зберігається	 архів	
«Культури»,	 докладно	 розпитував	 про	 те,	 як	 Ґедройць	 працював.	
Запитав	і	про	те,	чи	буває	тут	хтось	з	України?	Виявляється,	ні.	На	
жаль,	ні.	Тим	часом	побачив	я	дуже	багато	цікавих	матеріалів	для	
опрацювання,	 для	 майбутніх	 книжок	 і	 дисертацій.	 Подумав	 і	 про	
декого	з	наших	інтелектуалів,	які	пишуть	про	феномен	Ґедройця	і	
«Культури»,	але	жодного	разу	не	були	у	Мезон-Ляфіті.	Напевно	це	
не	дуже	правильно…

…Згаданий	 вірш	 Аґнешки	 Осецької	 є	 досить	 довгим.	 У	 ньому		
йдеться	 про	 привілей	 та	 ганьбу	 політика.	 Лейтмотивом	 є	 слова-	
звернення	 до	 Ґедройця:	 «Nie	 zaznał	 Pan	 tego»	 («Не	 пізнав	 Пан	
того»).	 Завершується	 вірш	 словами:	 «Привілеєм	 таких,	 як	 Пан,	 є	
місце	в	історії	та	вічна	повага».

муЗика муЗеїв

Бути	 в	 Парижі	 і	 не	 ходити	 до	 музеїв	 чи	 на	 виставки	 —	 зло-
чин.	Про	це	всі	знають.	Я	не	міг	не	піти	на	виставку,	про	яку	писа-
ли	найпопулярніші	газети	і	говорили	майже	всі	мої	друзі	 і	знайо-
мі.	 Йдеться	 про	 скандальну	 виставку	 американського	 фотографа	
Ларрі	Кларка.	Як	він	сам	пояснював,	він	просто	виставив	фото	сво-
єї	 молодості,	 зроблені	 в	 одному	 з	 провінційних	 містечок	 США	 ще	
у	1970-ті	роки.	На	відвертих	фото	секс,	наркотики,	трохи	насиль-
ства,	але	разом	з	тим	дружба	і	справжні	людські	стосунки.	

Вхід до будинку жураналу 
«культура» у Мезон-Ляфіті.  
2010 рік. Фото Ю. Шаповала

Частина архіву у Мезон-Ляфіті: 
теки з паперами Чеслава Мілоша. 
2010 рік. Фото Ю. Шаповала
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Все	це	 і	викликало	побоювання	в	паризькій	мерії:	а	чи	не	роз-
бестимо	 ми	 молодь,	 демонструючи	 все	 в	 «одному	 пакеті».	 Чинов-
ники	 обмежили	 доступ	 на	 виставку	 особам,	 яким	 не	 виповнилося		
18	 років,	 а	 Кларку	 все	 це	 пішло	 на	 користь.	 Здійнялася	 полемі-
ка	про	«заборонену»	виставку,	про	цензуру,	а	в	Музей	модерного	
мистецтва	(де	Кларк	виставив	свій	доробок)	вишикувались	довже-
лезні	 черги.	 Газета	 «Ліберасьон»	 надрукувала	 фото,	 яке	 за	 всіма	
канонами	 не	 можна	 вміщувати	 у	 порядному	 виданні.	 Кларк	 сфо-
тографував	свою	оголену	подружку	у	такій	позі,	що	тільки	щирим	
прагненням	видавців	«Ліберасьон»	позбутися	цензурних	обмежень	
можна	якось	пояснити	появу	фотографії	на	шпальтах	газети.

І	Лувр	(в	якому	була	цікава	виставка	сучасних	російських	аван-
ґардистів),	 і	Центр	Помпіду,	 і	будинок	Оноре	де	Бальзака,	 і	вілла	
Мормотан	з	картинами	Клода	Моне	і	ще	дещо	—	все	це	цього	разу	
було	у	моїй	програмі.	Не	була	порушена	і	давня	традиція	відвідати	
імператора	у	Соборі	будинку	інвалідів.	Він	побудований	ще	Людо-
віком	ХIV.	Тепер	тут	державний	музей	(хоча	власне	будинок	для	
інвалідів	французької	армії	діє)	і	тут	стоїть	труна	з	прахом	Напо-
леона	Бонапарта.	

Я	 пішов	 до	 імператора	 і	 до	 Музею	 армії.	 Останній	 завжди	
справляє	неабияке	враження	і	дуже	раджу	всім,	хто	не	бував	там,	
побувати.	 Одначе	 справжнім	 відкриттям	 для	 мене	 цьогоріч	 став	
меморіал	 Шарля	 де	 Ґолля.	 Він	 розташований	 у	 тому	 самому	 бу-
динку,	що	й	Музей	армії.	Побачене	мене	на	початку	просто	шоку-
вало	в	найкращому	сенсі	слова.	У	голову	полізла	якась	банальщи-
на	типу	«музей	майбутнього»,	«нам	цього	ніколи	не	зробити»	тощо.		

У Музеї Шарля де Ґолля.  
2010 рік. 
Фото Ю. Шаповала

Черга на виставку Ларрі кларка. 
2010 рік. 
Фото Ю. Шаповала
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Я	 суворо	 відкинув	 все	 це	 і	 на-
магався	зрозуміти	творців	того,	
що	побачив.	

Все	 починається	 з	 кінозалу.	
На	 колосальному	 екрані,	 який	
розділяється	на	багато	екранів,	
ви	 бачите	 25-хвилинний	 фільм	
про	 життєвий	 шлях	 де	 Ґолля.	
Фільм	 трохи	 солодкий,	 але	 ці-
кавий.	 Потім	 ви	 виходите	 і	 по-
трапляєте	 у	 аудіовізуальний	
простір,	 присвячений	 також	 де	
Ґоллю.	Проте	не	лише	йому.	Пе-

ред	вами	постає	ХХ	століття,	його	хронологічні	«вузли»,	пов’язані	
із	життям	ґенерала	і	президента	Франції.	Три	зали	постійно	діючої	
експозиції,	але	Боже	мій,	як	же	вона	зроблена!	Ви	дивитесь	на	дис-
плеї,	ви	можете	«викликати»	будь-яку	подію,	потиснувши	відповід-
ну	кнопку.	Ви	можете	«викликати»	коментарі	багатьох	знаних	фа-
хівців,	які	прокоментують,	пояснять,	висловлять	свою	точку	зору	на	
той	чи	інший	факт	біографії	де	Ґолля,	його	взаємини	з	іншими	полі-
тиками	його	доби.	Нарешті	ще	два	зала,	в	яких	аудіо-	і	відеотехніка	
дозволяють	вам	просто	зрозуміти	деякі	речі	з	 історії	прекрасного		
і	жахливого	ХХ	століття.

Щоб	 зробити	 такий	 музей	 треба	 не	 просто	 любити	 власну	 іс-
торію	і	власну	країну.	Потрібна	колосальна	фантазія	і	колосальна	
праця.	

…Виходжу з музею. Згадую зовсім не солодкі слова де Ґолля:  
«Я поважаю лише опонентів, але я не маю наміру їх толерувати». 
Як же нам навчитись не толерувати власну провінційність, фаль-
шиве почуття нашої вторинності? Як? Як почути ту музейну му-
зику, що оживляє минуле, робить його частиною сучасного мислен-
ня, надає життю динамізм?

Я йду і раптом згадую Шопена і Ліста. Це з них все почалося. Це 
їх музика творила зі мною дива у цьогорічному жовтневому Парижі. 

тут, у Будинку інвалідів, похований 
наполеон Бонапарт. 2010 рік. 
Фото Ю. Шаповала
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Поза	сумнівом,	увесь	комплекс	гуманітарної	політики	в	Украї-
ні	підлягає	істотним	коригуванням.	У	цьому	зв’язку	на	специфічну	
увагу	 владних	 структур	 усіх	 рівнів	 заслуговує	 офіційна	 політика	
пам’яті,	 яка	 в	 ідеалі	 має	 концентрувати	 енергію	 соціуму	 навколо	
створення	образів	минулого,	здатних	виконувати	роль	орієнтацій-
них	матриць	щодо	майбутнього.	Цілком	очевидно,	що	у	нас	обійде-
ними	й	занедбаними	виявилися	саме	ті	галузі	соціогуманітаристи-
ки,	які	пошукам	«слідів	пам’яті»	забезпечують	наукову	основу.

Пошуки консенсусу

У	сучасному	світі	кожна	держава	докладає	зусиль	до	створен-
ня	таких	структур	колективної	пам’яті,	які	здатні	закріплювати	у	
суспільній	уяві	позитивні	цінності	й	консолідувати	суспільство	на	
цій	 основі.	 Наслідком	 потужної	 підтримки	 держав	 і	 міжнародних	
фінансових	 структур	 стала	 інституалізація	 міждисциплінарного	
напряму	досліджень,	сфокусованого	на	проблемах	пам’яті,	тради-
цій,	 символів,	 культурних	 кодів.	 «Поворот	 до	 пам’яті»	 у	 політиці	
та	системі	суспільних	наук	спричинив	своєрідний	«бум	пам’яті»	на	
рівні	суспільної	свідомості.	

Місце	України	у	цьому	процесі	позначене	ознаками	суперечли-
вості	й	невиразності.	Не	виробивши	упродовж	понад	двадцяти	ро-
ків	 незалежності	 оптимальної	 стратегії	 історизації,	 Україна	 опи-
нилася	у	полоні	«роздвоєної»,	амбівалентної	суспільної	свідомості	
і	 змушена	 миритися	 із	 наявністю	 двох	 взаємовиключних	 історі-
ографічних	 канонів.	 Один	 з	 них	 має	 явні	 ознаки	 залишкової	 «ра-
дянськості».	 Інший	 базується	 на	 ідеях	 етноцентризму.	 Очевидно,	
що	сконсолідувати	соціум	ні	на	тій,	ні	на	 іншій	основі	неможливо,	
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а	 відсутність	 узгодженої	 системи	 цінностей	 ставить	 під	 загрозу	
увесь	український	проект.

Немає	сумніву	в	тому,	що	в	Україні	має	нарешті	з’явитися	влас-
на	 теорія	 циклічності	 історичного	 руху	 з	 тверезим	 поглядом	 на	
шляхи	і	методи	символічної	репрезентації	минувшини	у	контексті	
викликів	 сучасності.	 Йдеться	 не	 лише	 про	 незмірно	 більшу	 увагу	
до	 збереження	 й	 упорядкування	 «місць	 пам’яті».	 Йдеться	 також	
про	 мобілізацію	 культурного	 потенціалу	 соціуму	 на	 формування	
колективного	 «ми»	 —	 групових	 ідентичностей,	 налаштованих	 на	
діалог	і	співпрацю.	

За	цих	умов	дуже	часто	говориться	про	необхідність	досягнен-
ня	компромісу	між	конкуруючими	версіями	історичної	пам’яті.	Як	
справедливо	зауважує	Андрій	Портнов,	українському	суспільству	
та	елітам	ще	належить	знайти	відповідь	на	виклик,	суть	якого:	як	
побачити	реґіональне	розмаїття	не	конфронтаційно,	а	як	багатство	
іншості,	як	прийняти	«іншого»	не	як	загрозу,	а	як	шанс	для	країни.	

І	 ось	 тут	 дуже	 часто	 за	 вдалий	 приклад	 подолання	 суспільної	
конфронтаційності,	за	приклад	компромісу	називають	примирення	
по-іспанськи,	себто	те,	як	іспанці	знайшли	можливість	примирити	
дві	Іспанії	—	франкістську	і	республіканську.	

Подорож до ісПанії

У	 жовтні	 2012	 року	 мені	 нарешті	 вдалося	 доїхати	 до	 Мадри-
да,	про	що	я	довго	мріяв.	В	Іспанії	бути	вже	доводилося.	Точніше,	

ось так виглядає мемріал  
у долині загиблих. 2012 рік.
Фото Ю. Шаповала

на еспланаді з чудовою 
панорамою може зібратися  

доволі багато людей. 2012 рік.
Фото Ю. Шаповала
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у	Каталонії,	в	Барселоні.	А	це,	як	пояснювали	мені,	якби	не	зовсім	
Іспанія.	 І	 ось	 тепер	 —	 Мадрид.	 Красиве,	 величне	 (недаремно	 ж	
столиця	колишньої	 імперії!)	 і	чисте	місто.	Прилетів	я	сюди	 із	Па-
рижа.	Мав	змогу	дещо	порівнювати.	Наприклад,	метро.	 І	мадрид-
ське	 метро	 видалося	 мені	 зручнішим,	 просторішим	 (трохи	 дра-
тували	 лише	 великі	 монітори,	 встановлені	 прямо	 між	 коліями,	 на	
яких	транслювалася	якась	реклама).

А	який	у	Мадриді	простір	мистецтва!	 І	всесвітньо	відомий	му-
зей	 Прадо	 з	 його	 несамовито	 розкішною	 колекцією	 (де	 є	 навіть	
«своя»	Мона	Ліза).	Величезне	враження	справили	музей	королеви	
Софії	 (де	 є	 знаменита	 картина	 Пабло	 Пікассо	 «Ґерніка»),	 і	 музей	
Тіссена-Борнемісса.	

Уявіть	собі:	я	був	у	захваті	від	залізничного	вокзалу,	біля	яко-
го	знаходився	мій	готель.	Називається	вокзал	«Аточа».	Знав	я	про	
нього	лише	те,	що	тут	терористи-баски	підірвали	колись	бомби.	Від	
них	постраждали	люди.

Так	ось	на	цьому	вокзалі	є	справжній	тропічний	сад.	Його	зро-
били	 в	 старій	 частині,	 під	 дебаркадером,	 куди	 колись	 заходили	
поїзди.	 Вокзал	 добудували.	 Тепер	 у	 нього	 направду	 велична	 нова	
частина.	А	у	старій	познімали	залізничні	рейки	і	зробили	сад.	Крім	
дерев	 тут	 є	 ще	 водоймище,	 в	 якому	 живуть	 черепахи.	 Вони	 різні		
і	їх	багато.	Пасажири,	особливо	маленькі,	з	інтересом	розглядають	
їх.	 Проте	 не	 вокзал	 «Аточа»	 був	 основним	 предметом	 мого	 інте-
ресу.	 Просто	 з	 цього	 вокзалу	 потягом	 я	 вирушив	 у	 подорож,	 яку	
давно	 задумав.	 А	 поїхати	 вирішив	 до	 Valle	 de	 los	 Caídos.	 Так	 по-
іспанськи	називається	Долина	загиблих,	що	знаходиться	за	58	кі-
лометрів	від	Мадрида	у	горах.	

Їхати	довелось	спочатку	до	містечка	Ескоріал,	знаменитого	сво-
їм	 сумним	 замком,	 спорудженим	 за	 наказом	 короля	 Філіпа	 ІІ-го		
у	 16-му	 столітті.	 Цей	 замок	 збудували	 з	 нагоди	 перемоги	 над	
французами	 10	 серпня	 1557	 року,	 а	 потім	 він	 став	 династичним	
королівським	пантеоном.	Згаданий	Філіп	поховав	тут	свого	батька	
Карлоса	 І-го.	 Ескоріал	 вважається	 символом	 величі	 Кастильської	
імперії.	 Називають	 його	 по-різному.	 Наприклад,	 «восьмим	 дивом	
світу»,	 «монотонною	 симфонією	 у	 камені»,	 а	 дехто	 вважає	 «архі-
тектурним	жахом».	

Замок	і	справді	сумний.	Він	ніби	«тисне»	на	вас,	а	у	вузьких	пе-
реходах	від	одного	архітектурного	сеґменту	до	 іншого	просто	від-
чуваєш	дискомфорт.	Можливо,	ще	колись	про	«монотонну	симфо-
нію	у	камені»	розповім,	але	залишив	я	містечко	Ескоріал	без	суму.	
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Спеціальний	автобус	для	туристів	довіз	до	Долини	загиблих	у	горах	
Сьєрра-да-Ґвадаррама.	 Туди	 можна	 потрапити	 й	 іншими	 видами	
транспорту,	але	в	такому	разі	вас	висадять	біля	входу	на	цвинтар,	
а	звідти	до	меморіалу	доведеться	ще	доволі	довго	йти	пішки.	Проте	
мене	з	іншими	підвіз	автобус,	ще	й	почекав	на	нас,	щоб	доправити	
назад,	на	автобусну	станцію	в	Ескоріалі.	До	речі,	коли	за	квитками	
при	від’їзді	виникла	невеличка	черга,	я	підслухав,	як	касирка	роз-
питувала	і	фіксувала	у	комп’ютері	(напевно	для	«географічної	ста-
тистики»),	хто	з	якої	країни	приїхав,	щоб	потрапити	до	Valle	de	los	
Caídos.	Були	люди	з	різних	країн	—	з	Німеччини,	з	Франції,	з	Росії,	
ясна	річ,	з	Іспанії.	Проте	найбільше	мене	чомусь	вразила	дівчина,	
яка	 сказала,	 що	 приїхала	 з	 Арґентини.	 Подолати	 таку	 відстань,	
опинитись	в	Іспанії	і	приїхати	ось	сюди,	в	іспанську	глухомань,	щоб	
побачити	не	зовсім	мажорну	споруду…

І	 нарешті	 ось	 він	 —	 величезний	 меморіал,	 ґрандіозний	 не-
крополь,	 що	 включає	 найбільший	 у	 світі	 хрест,	 під	 яким	 колона-
да	 і	вхід	до	базиліки,	що	вирублена	просто	у	скелі.	Перед	базилі-
кою	—	величезна	еспланада.	На	цій	площі	можуть	зібратись	тисячі	
людей.	 А	 з	 площі	 відкривається	 не	 просто	 чудова,	 а	 вражаюча	
панорама	 на	 гори.	 І	 не	 лише	 на	 гори.	 Ми	 бачимо	 безкінечність	 іс-
панського	 простору	 і	 неба.	 Це	 ніби	 погляд	 у	 вічність	 і,	 навпаки,	
таке	відчуття,	що	вічність	дивиться	на	тебе.

…Ще	 з	 вікна	 автобуса	 я	 побачив	 хрест.	 Його	 здалеку	 видно.	
Сама	дорога,	що	йшла	поміж	хвойних	дерев,	чомусь	видалася	мені	
схожою	 на	 ту,	 якою	 колись	 довелося	 їхати	 в	 урочище	 Сандармох		
у	Карелії.	Саме	там,	як	відомо,	у	1937	році	розстріляли	велику	гру-
пу	 в’язнів	 Соловецького	 концтабору,	 а	 серед	 них	 і	 багатьох	 відо-
мих	українців.	Зізнаюся:	паралель	із	шляхом	до	Сандармоху	була	
ілюзорною,	оскільки	побачене	внесло	корективи	у	моє	сприйняття	
Долини	загиблих,	спорудженої	за	наказом	Франсіско	Франко,	 ґе-
нералісимуса	та	голови	уряду	(каудільо)	Іспанії	у	1939–1975	роках.	
Та	для	початку	—	трохи,	власне,	про	нього	самого.	

франко

Його	 називали	 «богообраним	 тираном».	 Його	 режим	 визнача-
ли	 як	 фашистський,	 але	 на	 відміну	 від	 Гітлера	 та	 Муссоліні	 цей		
диктатор	помер	від	старості	у	82	роки.	Тому	дехто	 іронізував,	що		
це	—	єдиний	фашист,	який	переміг	у	Другій	світовій	війні.	Його	не-
навидів	Пабло	Пікассо.	Ним	захоплювався	Сальвадор	Далі.	



Примирення по-іспанські 359

Франко	народився	4	грудня	1892	року.	Упродовж	1907–1910	ро-
ків	 навчався	 у	 Піхотній	 академії	 в	 Толедо.	 У	 1912	 році	 опинився		
у	Марокко,	де	здобув	бойовий	досвід	і	провів	11	років.	Він	пройшов	
шлях	 від	 лейтенанта	 до	 бригадного	 ґенерала.	 У	 1926-му	 був	 при-
значений	 головнокомандувачем	 піхотної	 бригади	 у	 Мадриді,	 по-
тім	—	начальником	новоствореної	Вищої	військової	академії	ґене-
рального	штабу	в	Сараґосі.

У	 квітні	 1931	 року	 в	 Іспанії	 була	 ліквідована	 монархія.	 Вла-
да	 перейшла	 до	 республіканців.	 Франко	 у	 цей	 час	 не	 втручався		
в	політику.	Після	закриття	республіканським	урядом	академії	його	
призначили	 командиром	 5-ї	 дивізії	 в	 Сараґосі.	 Аж	 ось	 нове	 пони-
ження	 —	 з	 лютого	 1932-го	 він	 —	 командир	 15-ї	 піхотної	 бригади		
у	Ла-Коруньї.	Ці	особисті	обставини	вплинули	на	політичний	вибір	
Франко.	

Після	 перемоги	 правих	 наприкінці	 1933-го	 на	 парламентських	
виборах	 Франко	 дістав	 звання	 ґенерал-майора.	 Восени	 1934	 року	
він	 відіграв	 вирішальну	 роль	 у	 придушенні	 повстання	 астурій-
ських	 гірників.	 Згодом	 його	 призначили	 головнокомандувачем	
військ	 у	 Марокко.	 Через	 кілька	 місяців	 Франко	 повертається	 до	
Мадрида	і	очолює	ґенеральний	штаб	іспанської	армії.

У	 лютому	 1936	 року	 на	 виборах	 перемогли	 партії	 Народно-
го	 фронту.	 Це	 розкололо	 іспанське	 суспільство.	 Незадоволеними	
були	 ті,	 хто	 не	 сприймав	 ідеалів	 та	 дій	 республіканців.	 У	 першу	
чергу	військові.	Армійська	верхівка	піднімає	повстання	в	усіх	ве-
ликих	містах.	Влітку	1936-го	цей	бунт	переростає	у	криваву	грома-
дянську	війну.	

Лідером	 військових	 був	 ґенерал-лейтенант	 Хосе	 Санхурхо,	
який	 невдовзі	 загинув	 в	 авіакатастрофі	 (двомісний	 літак	 був	 пе-
ревантажений).	 І	 тут	 Франко	 розуміє:	 це	 його	 шанс.	 12	 вересня		
1936	 року	 на	 засіданні	 «Хунти	 національної	 оборони»	 він	 добив-
ся	 поста	 головнокомандувача,	 пізніше	 звання	 ґенералісимуса.		
29	 вересня	 став	 главою	 уряду,	 а	 1	 жовтня	 в	 першому	 декреті	 на-
звав	 себе	 «главою	 держави».	 Тоді	 Франко	 сказав	 своїм	 соратни-
кам:	 «Ви	 віддаєте	 Іспанію	 в	 мої	 руки.	 І	 ці	 руки	 будуть	 твердими.	
Я	поверну	Іспанію	на	те	місце,	яке	передбачене	для	неї	 історією».	
Унаслідок	трирічної	громадянської	війни	перемогу	здобули	націо-
налісти,	себто	франкісти.

23	 жовтня	 1940	 року	 відбулася	 зустріч	 Франсіско	 Франко	 з	
Адольфом	Гітлером.	Франко	повівся	як	справжній	дипломат.	Йому	
вдалося	 ухилитися	 від	 наполегливих	 вимог	 фюрера	 вступити		



360 ПодоРожі з істоРієЮ

у	 війну.	 Іспанія	 впродовж	 вій-
ни	 залишалася	 здебільшо-
го	 нейтральною	 (за	 винятком	
відправки	 однієї	 дивізії	 доб-
ровольців	 —	 «Блакитної	 ди-
візії»	 —	 на	 Східний	 фронт,	
яку	 відкликали	 після	 падін-
ня	 режиму	 Беніто	 Муссоліні).	
До	 речі,	 ще	 у	 роки	 2-ї	 світо-

вої	Франко	почав	обмежувати	в	Іспанії	вплив	фашистської	партії	
(Фаланґи).	 Її	 чисельність	 зросла	 з	 75	 тисяч	 у	 1936	 році	 до	 одного	
мільйона	наприкінці	Другої	світової	війни.	Цікаво,	що	один	з	бри-
танських	біографів	Франко	прагнув	віднайти	секрет	довгого	прав-
ління	ґенералісимуса	 і	писав,	що	це	відбувалося	завдяки	обереж-
ному,	 майже	 по-медичному	 виміряному	 змішуванню	 політичних	
інґредієнтів	у	його	таборі,	так	що	«ніхто	не	залишався	поза	увагою	
і	ніхто	не	міг	надмірно	вивищитися».

З	 початком	 холодної	 війни	 режим	 Франко	 потрапив	 у	 міжна-
родну	ізоляцію.	З	1950-х	років,	із	послабленням	впливу	Радянсько-
го	 Союзу	 в	 ООН,	 прийшла	 пора	 дипломатичних	 визнань	 Іспанії.	
Щоправда,	 репресії	 проти	 політичних	 противників	 (республікан-
ців,	сепаратистів	 із	Каталонії	 і	країни	Басків)	тривали	аж	до	його	
смерті	у	1975-му.	Тим	не	менш	ті,	хто	пише	про	Франко,	зазвичай	
відзначають,	 що	 йому	 вдалося	 стабілізувати	 економіку,	 вивес-
ти	 країну	 зі	 стану	 однієї	 з	 найбідніших	 держав	 Європи	 на	 рівень	
розвиненої	 (хоча	 сталося	 це	 значною	 мірою	 за	 рахунок	 допомоги	
США).	 У	 1969-му	 Франко	 повернув	 Іспанії	 короля.	 Країна	 посту-
пово	перетворювалась	з	авторитарної	на	демократичну.

Valle de los Caídos

Поза	 сумнівом,	 Франко	 мислив	 стратеґічно.	 Не	 часто	 згаду-
ють,	що	ще	у	квітні	1937	року	він	ініціював	«Декрет	єдності»,	який	
до	 певної	 міри	 об’єднував	 монархістів	 і	 прибічників	 Фаланґи.	
Тема	 єдності	 стала	 виразною	 у	 1940	 році,	 коли	 Франко	 дав	 роз-
порядження	 розпочати	 будувати	 меморіал	 загиблим	 у	 громадян-
ській	війні.	Війна,	зрозуміло,	не	дозволила	довершити	проект,	але	
Франко	 (за	 всіма	 своїми	 клопотами)	 про	 нього	 не	 забув.	 Меморі-
ал	добудували	у	1958-му,	а	відкрили	у	1959	році.	Тепер	це	назва-
ли	 Долиною	 загиблих.	 Тут	 перепоховали	 останки	 «переможців»		
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Вхід до вирубленої у скелі 
базиліки. 2012 рік.

Базиліка вражає своїми 
розмірами. 2012 рік.

Фото Ю. Шаповала

Могила Франсіско Франко.  
2012 рік. 

одна з бічних каплиць, в яких 
поховані жертви громадянської 
війни 1936–1939 років. 2012 рік.

і	 «переможених».	 Уявіть	 собі,	 33	 тисячі	 872	 трупи	 республіканців		
і	франкістів	викопали	і	звезли	до	меморіалу.

Чимало	з	тих,	хто	ніколи	не	був	у	Долині,	розповідали	мені,	що	
Франко	примирив	«дві	Іспанії».	Ви	знаєте,	а	я	відчув	у	цій	Долині	
щось	зовсім	інше.	Відчув	абсолютно	тоталітарну	стилістику.	Її	по-
тугу	і	розмах.	Недаремно	сам	Франко	сказав	про	цю	споруду:	«Ме-
моріал	на	честь	нашої	перемоги	не	повинен	поступатися	за	своєю	
величчю	монументам	давнини,	над	якими	не	владні	час	і	забуття».	

Наприклад,	 еспланада	 має	 обсяг	 понад	 30	 тисяч	 квадратних	
метрів.	Мені	видалося,	ще	це	не	місце	для	роздумів,	для	скорботи.		
Це	 місце	 для	 різного	 роду	 партійних	 демонстрацій,	 наприклад,	
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таких,	що	їх	свого	часу	виразно	показала	Лєні	Ріфеншталь	у	вра-
жаючому	фільмі	«Тріумф	волі»	про	нацистський	з’їзд	у	Нюрнберзі.	

Я	вже	згадував	про	хрест	над	меморіалом.	Його	висота	150	ме-
трів	 і	 його	 видно	 з	 відстані	 40	 кілометрів.	 Довжина	 поперечини	
на	хресті	—	46	метрів.	Офіційна	версія	стверджує,	що	саме	хрест		
і	є	символом	увічнення	жертв	громадянської	війни	з	обох	боків.	Під	
хрестом	над	самим	входом	до	базиліки	—	традиційна	п’єта,	себто	
оплакування	Христа,	символ	скорботи.	Отже,	входимо	до	базиліки.	
(До	 речі,	 тут	 заборонено	 фотографувати,	 але	 по	 секрету	 зізнаю-
ся:	я	фотографував.)	Вона	також	зроблена	з	розмахом.	Її	довжина		
262	метри,	довжина	підземної	галереї	88	метрів.	Уздовж	стін	вста-
новлено	 вісім	 величезних	 гранітних	 статуй.	 Олтар	 являє	 собою	
гранітний	блок,	у	його	підніжжя	бачимо	хрест.	

І	 ось	 тут,	 у	 базиліці,	 я	 остаточно	 переконався,	 що	 не	 так	 все	
просто	з	примиренням	по-іспанськи.	Схоже,	Франко	думав	в	пер-
шу	 чергу	 про	 себе	 і	 саме	 собі	 насамперед	 готував	 місце	 похован-
ня,	себто	увічнення.	Він	тут	і	похований,	у	цій	грандіозній	базиліці.		
А	 довершила	 всі	 мої	 сумніви	 ще	 така	 деталь:	 базиліку	 вирубали	
у	 колосальній	 скелі	 ув’язнені	 республіканці	 (стверджують,	 що	 їх	
було	20	тисяч),	яким	за	це	нібито	скорочували	термін.	Вони	вийня-
ли	із	скелі	близько	200	тисяч	кубометрів	гірської	породи,	реалізу-
ючи	насправді	ґрандіозний	задум	Франко.	

У	базиліці	похований	не	лише	Франко,	а	й	його	соратник,	лідер	
фаланґістів	Хосе	Антоніо	Прима	де	Рівера.	Вони	з	каудільо	лежать	
навпроти	одне	одного.	Лежать	біля	головного	олтаря,	у	центрі	ува-
ги.	Отже,	їхнім	симпатикам	є	куди	принести	квіти,	постояти,	щось	
пригадати…

А	де	ж	жертви	війни?	Останки	жертв	громадянської	війни	ле-
жать	у	каплицях	з	обох	сторін	олтаря.	Вхід	туди	дозволений	лише	
родичам,	тобто	стороннім,	які	б,	наприклад,	бажали	покласти	кві-
ти,	 потрапити	 важко.	 Отже,	 ключовий	 акцент	 на	 Франко	 та	 його	
сподвижникові.	Значить	—	і	на	їх	справі.

Недаремно	тут	на	величезній	площі	перед	базилікою	збирались	
до	2007	року	прибічники	Франко	та	його	справи.	Потім	ці	акції	за-
боронили,	 але	 ті,	 кому	 це	 потрібно,	 знають,	 ДЕ	 лежить	 каудільо		
і	КУДИ	йому	можна	принести	квіти.	А	у	суспільстві	знов	дискуту-
ють	 про	 доцільність	 існування	 Долини	 загиблих.	 Ось	 таке	 прими-
рення	по-іспанськи.	

Тим	 часом	 Іспанія	 живе	 своїм	 життям,	 а	 іспанці	 не	 дуже	 люб-
лять	згадувати	каудільо.	Може	й	правильно…



ііі. Запитання  
  та відповіді





«наша доба несе в собі 
велику частку ідіотизму»

інтерв’ю ґазеті «Час». 2006 рік
Кілька тижнів тому, під час вшанування пам’яті жертв кому-

ністичних репресій, Президент України Віктор Ющенко опри-
люднив своє рішення про створення Інституту національної 
пам’яті і призначення його директором 80-річного академіка 
Ігоря Юхновського. Ця подія викликала неоднозначну реакцію 
не лише в колах істориків, а й у журналістів. Зокрема, чулися 
побоювання, що це буде другий «Меморіал». І ще мусувалася 
тема відсутності серед керівництва Інституту відомого історика, 
доктора історичних наук, професора Юрія Шаповала. Він — 
автор численних книжок, у яких розкривалися «білі плями», осо-
бливо «репресивні» сторінки, національної історії. Тому думка 
самого пана Шаповала нас не могла не зацікавити.

— Юрію Івановичу, виглядає так, що єдина інституція, якої 
не вистачає нинішній Україні — це Інститут національної 
пам’яті. Його створення на часі чи це — чергова ініціатива за-
любленого в нашу історію Президента України? До речі, чому вас 
немає в керівництві Інституту?

— Ну,	останнє	запитання	я	залишу	без	коментарів.	Це	ініціатива	
влади,	її	вибір,	звертайтеся	за	роз’ясненнями	в	інші	інстанції.	Що	
мене	зовсім	обійшли	увагою,	я	б	не	сказав,	бо	брав	участь	у	кіль-
кох	попередніх	засіданнях	щодо	створення	Інституту.	І	досить	різ-
ко	виступав	там.	З	моєї	точки	зору,	не	всі	організації,	котрі	повинні	
бути	причетними	до	організації	цієї	установи,	були	присутні	на	за-
сіданнях.	Я	наполягав	на	тому,	аби	були	представлені	Держкомар-
хів	України,	наші	Служба	безпеки,	Міністерство	внутрішніх	справ,	
Генеральна	 прокуратура,	 Академія	 наук.	 Згодом	 ситуація	 змі-
нилася	на	краще.	На	мою	думку,	створення	подібної	 інституції	—		
питання	назріле.	Єдине	—	маємо	запізнення	в	часі,	але	запізнення	
взагалі	 —	 це	 пляма,	 вірніше,	 характерна	 відзнака	 цього	 режиму.	
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Запізнюються	всі	на	світі,	починаючи	з	Президента.	Проте	давай-
те	 це	 залишимо	 на	 їхній	 совісті,	 хоча	 це	 вкрай	 неприємно.	 Проте	
в	 інших	 країнах	 ситуація	 лише	 трошки	 краща.	 В	 Польщі,	 напри-
клад,	Інститут	національної	пам’яті	було	створено	лише	сім	років	
тому.	 Значить,	 і	 ми	 дочекалися.	 У	 нас	 дуже	 багато	 люблять	 гово-
рити	і	про	колективну,	і	про	національну	пам’ять.	Однак	ці	поняття	
в	 Україні	 дотепер	 не	 інституалізовані.	 Тому	 структура,	 котра	 за-
ймається	 збереженням	 і	 формуванням	 такої	 пам’яті,	 вкрай	 необ-
хідна.	Я	лише	критикував	способи,	якими	реалізовувалася	ця	ідея.

— Гаразд, нова влада запізнюється. Але ж старій владі, зда-
ється, такий Інститут взагалі не був потрібен. І з 1991 по 2004 
рік включно такий проект навіть не обговорювався. Чому?

—	 Стара	 влада	 вийшла	 з	 брежнєвсько-андроповської	 шинелі.	
І	 вона	 сповідувала	 те,	 що	 інтелектуали	 називали	 великим	 проек-
том	 амнезії.	 Ні	 Кравчук,	 ні	 Кучма	 не	 хотіли	 офіційно	 прощатися	
з	тоталітарним	минулим.	Тому	всі	розмови	про	подолання	атавізмів	
совєтизму,	залишалися	надбанням	вузького	кола	інтелектуалів	та	
«кухонних	філософів».	Нова	влада	в	такий	спосіб,	хто	б	що	не	гово-
рив, хоче	розрахуватися	з	тоталітарним	минулим.	Тому,	з	моєї	точ-
ки	зору,	Інститут	національної	пам’яті	мусить	насамперед	займа-
тися	 періодом	 з	 1917	 по	 1991	 роки.	 Ми	 повинні	 чесно	 признатися:	
це	була	доба,	коли	Україна	була	свідомо	маргіналізована	в	рамках	
червоної	Російської	імперії.	І,	як	результат,	формувати	в	суспіль-
стві	стійку	алергію	на	будь-які	прояви	антидемократизму.	

— Мені здається, прояви амнезії в іншому. Сьогодні, коли зга-
дують Україну радянської доби, роблять це так, ніби Україна 
ніколи не була в складі СРСР, ніколи не була радянською. Союз 
сам по собі, Україна — окремо. Наведу приклад: згідно нових «роз-
робок», Юрій Гагарін, може, і був першою людиною, яка полетіла 
в космос, проте для України це не має значення. Перший україн-
ський космонавт — це Павло Попович, і плювати на всіх Гагарі-
них, для української космонавтики вони значення не мають. Ви 
помічаєте подібні тенденції?

—	Наша	доба	несе	в	собі	велику	частку	ідіотизму.	Згадайте	спе-
куляції	довкола	Трипільської	культури,	шаманські	погляди	на	по-
ходження	українців.	Все	це	сприймається	частиною	людей.	Думаю,	
це	 явище	 негативне,	 але	 це	 вияв	 такого	 собі	 агресивного	 неофіт-
ства.	Якщо	хочете	—	агресивного	патріотизму	в	його	фальшивому	
тлумаченні.	Так	само	відбувається	з	персонами	нашої	історії.	Бага-
тьох	людей,	котрі	працювали	в	радянській	системі,	зображують	як	
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інтегральних	українців.	Наприклад,	беремо	Сергія	Корольова.	Він	
ніколи	не	підкреслював	виразно	свого	українства.	Не	вистачало	ще	
зарахувати	сюди	Михайла	Булгакова	на	підставі	того,	що	він	жив	
у	 Києві.	 Він	 же	 не	 сприймав	 ідей	 української	 державності,	 щиро	
її	 ненавидів,	 і	 це	 була	 його	 позиція.	 На	 жаль,	 це	 не	 дискутується		
в	суспільстві.	Існує	досить	великий	прошарок	людей,	для	яких	все,	
що	українське,	вже	саме	по	собі	добре,	бо	українське.	Або	зарахо-
вують	до	плеяди	великих	українців	тих,	хто	народився	в	Україні.	
Тому	 створення	 Інституту	 національної	 пам’яті	 покликане	 про-
тистояти	 цій	 тенденції.	 Дуже	 вірю,	 що	 ми	 подолаємо	 цю	 хворобу		
росту.

— Давайте не будемо забувати, що нашого Президента Вік-
тора Ющенка, з чиєї ініціативи створено Інститут, дуже мало 
цікавить період української історії, окреслений вами. Його пе-
реймає XIX, XVIII, XVII століття, якщо не глибше…

—	 Те,	 що	 цікавить	 Президента,	 може	 бути	 наслідком	 його	 ви-
ховання	 та	 ерудиції.	 Суть	 питання	 полягає	 в	 іншому:	 з’ясувати	
функції,	 які	 повинен	 виконувати	 цей	 Інститут.	 Українці	 звикли	
плакати:	 там	 нас	 гнобили,	 там	 ми	 страждали,	 таке	 інше.	 Добре,	
гнобили	 нас.	 Ми	 отримали	 в	 1991	 році	 шанс	 виправити	 ситуацію.		
А	тепер	скажіть,	ми	ним	скористалися?	Відповідь,	думаю,	не	варто	
підказувати.	 Не	 хочеться,	 аби	 все	 знову	 звелося	 до	 того,	 що	 один		
і	той	самий	гурт	людей	буде	збиратися	і	плакатися,	або	визначати,	
хто	з	історичних	персонажів	був	більшим	державником:	Петлюра,	
Грушевський	чи,	ще	гірший	приклад,	Винниченко.	Якщо	цей	син-
дром	не	буде	подолано,	ми	просто	будемо	мати	чергову	інституцію,	
яка	буде	нікому	не	потрібна.

— З вашої точки зору як історика, скільки ми можемо насту-
пати на одні й ті самі граблі, що, скажімо, в 1917 році? Українці 
приречені на це?

—	 У	 1917–1920	 роках	 тодішню	 владу	 вчило	 життя.	 Якщо	 ми	
подивимося	 той	 марафон,	 який	 пробігла	 та	 влада	 від	 Першого	
Універсалу	до	Четвертого,	то	в	часі	це	не	так	уже	й	багато,	проте	
орієнтація	була	правильна.	Інша	річ,	що	життя	їх	учило,	але	вони	
були	 поганими	 учнями.	 Вони	 не	 завжди	 були	 здатні	 дати	 адек-
ватну	 оцінку	 собі	 і	 своїм	 можливостям.	 Біда	 тих	 лідерів	 полягала	
в	тому,	що	ситуація	виходила	з-під	їхнього	контролю.	Вони	могли	
оголошувати	себе	Директорією,	отаманами,	ким	завгодно	—	ситу-
ацію	не	контролювали.	Тепер	проведемо	паралель	з	нашим	часом. 
Новій	 владі	 народ	 дав	 величезний	 кредит	 довіри.	 І	 якщо	 вона	 не	
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зможе	 контролювати	 ситуацію,	 то	 вона	 або	 повинна	 скласти	 пов-
новаження,	 або	 таки	 керувати.	 Бо	 наступати	 на	 історичні	 граб-
лі	можна	безкінечно.	Це	залежить	винятково	від	якостей	тих,	хто	
стоїть	на	чолі	владної	піраміди.

— На вашу думку, на яких темах найближчим часом слід очі-
кувати найбільших спекуляцій: на козаччині, голодоморі, ще на 
чомусь?

—	Досвід	останніх	років	показує	—	їх	безліч.	Перша	причина	—	
невігластво,	друга	—	брак	історичної	культури.	Подивіться	на	пуб-
лікації,	 зміст	 яких	 плавно	 перетікає	 в	 невдалі	 торговельні	 брен-
ди	—	«Козацькі	горішки»,	«Козацькі	сосиски»,	«Козацька	горілка»	
тощо.	Ясно,	це	продукція	для	масового	споживання,	до	того	ж	ре-
кламована	жахливою	українською	мовою.	Це	можна	зрозуміти	—	
наше	 суспільство	 в	 одну	 мить	 набуло	 свободу.	 Проте	 ця	 свобода	
має	 свою	 ціну	 —	 згадане	 мною	 історичне	 невігластво.	 Ось	 багато	
лають	«темники»	часів	Кучми,	мовляв,	гіршого	немає.	Проте	забу-
вають,	що	ці	«темники»	не	до	порівняння	з	«темниками»	товариша	
Сталіна	або	товариша	Брежнєва.	І	якщо	тепер	нам	почнуть	давати	
установку,	що	свобода	слова	—	це	коли	можна	і	треба	писати	про	
Трипілля	і	бджіл,	і	не	бажано,	скажімо,	про	ведмедів	і	риб,	то	така	
свобода	слова	нам	не	потрібна.	

— Поговоримо про засоби популяризації історії саме для мас. 
Не можу не згадати телепроекти Леоніда Парфьонова «Намед-
ни» та «Российская империя», котрі неодноразово, навіть не 
дворазово, повторюються в нашому телеефірі. Скажімо, зараз 
вони теж крутяться на каналі СТБ. Виграш їх у тому, що під-
хід Парфьонова — не науковий, швидше антинауковий. Він дає 
поверхову інформацію, той мінімум, який необхідно знати про 
себе пересічному громадянину. Той, хто хоче копнути глибше, 
підніме спеціальну літературу, вже більш наукову та ґрунтов-
ну. Відтак українські науковці проти такої поверховості. Чи 
можливі подібні проекти довкола української історії?

—	Проект	Парфьонова	—	це	насамперед	журналістський	про-
ект	 талановитої	 людини.	 Зараз	 він	 узявся	 за	 чотирисерійний	
фільм	 про	 Брежнєва,	 але	 так	 само	 журналістський.	 В	 Україні	 ми	
талановитих	 журналістів	 не	 маємо,	 при	 всій	 моїй	 до	 них	 повазі.	
Або	 маємо	 той	 мінімум,	 який	 не	 робить	 погоди.	 Кількість	 справ-
жніх	інтелектуалів	у	нас	так	само	не	досягла	тієї	критичної	межі,	
коли	 можна	 виробляти,	 як	 тепер	 модно	 казати,	 інтелектуальний	
продукт,	який	би	споживався.	У	нас	більше	тих,	хто	називає	себе	
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інтелектуалами	і	за	цим	нічого	не	стоїть.	Скільки	б	мені	не	розпо-
відали	 про	 брак	 грошей,	 не	 вистачає	 просто	 талановитих	 людей,	
котрі	 б	 могли	 ці	 гроші	 освоїти.	 Наші	 таланти	 більше	 здатні	 про-
даватися.	 Згадайте	 передвиборчу	 рекламу,	 яка	 сприяла	 розколу	
України.	Наша	історія	дає	багатющий	матеріал	для	подібного	роду	
серіалів.	Але	хто	здатен	це	реалізувати?	На	одному	з	телеканалів	
готувалося	 щось	 подібне,	 і	 мене	 запитали:	 «А	 вистачить	 україн-
ської	 історії	 на	 подібний	 серіал?».	 «Ще	 й	 як	 вистачить!»	 —	 кажу.	
Однак	усе	заглохло.	Будемо	сподіватися,	не	на	довго.

Інтерв’ю взяв Андрій Кокотюха



«Правду говорити дуже 
важко не лише в політиці,  
але й в історії»

Як ми вже повідомляли, учасники літньої школи практичної жур-
налістики «Дня» зустрічалися з Юрієм Івановичем Шаповалом, 
доктором історичних наук, професором, завідуючим відділом Інсти-
туту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Те-
мами для дискутування стали запитання: «Ким є український народ»  
і «Чи зможе він об’єднатися через десять років після проголошення 
України незалежною?».

— Чому історію використовують для різних політичних ма-
ніпуляцій?

—	Коли	ми	говоримо	про	історію	—	ми	говоримо	про	націю.	На-
ція	 —	 поняття	 абстрактне,	 оскільки	 кожна	 нація	 складається		
з	груп,	окремих	сегментів,	які	мають	свої	інтереси,	уявлення	й	про	
саму	 націю,	 й	 про	 державу.	 Є	 професійна	 історія,	 якою	 займаюся		
і	я,	яка	є	сенсом	мого	життя.	Є	історія,	що	потрібна	всьому	народу.	
Є	історія	як	сума	певних	знань,	міфів,	сформованих	концепцій,	що	
ідуть	в	основу	підручників.

Професійна	 історія	 —	 це	 річ	 неприємна.	 Приведу	 приклад.		
Я	напи	сав	рецензію	на	чотири	книжки	про	Володимира	Винничен-
ка,	 який	 очолював	 уряд.	 Це	 —	 відомий	 український	 письменник,	
відомий	діяч,	якого,	до	речі,	критикував	Ленін…	Так	ось,	у	прочи-
таних	мною	книжках	я	побачив,	як	Винниченка	(якого	раніше	зо-
бражали	 невдахою,	 націоналістом,	 авантюристом)	 раптом	 почали	
називати	одним	із	батьків	нації.	Це	для	мене	катастрофа.	

Я	в	основу	своїх	міркувань	поставив	один	критерій	—	якою	була	
ефективність	 Винниченка	 на	 посаді	 державного	 керівника?	 Май-
же	 ніякою.	 Він,	 як	 і	 інші	 тодішні	 керівники,	 зробили	 найгірше	 —		
випустили	 ситуацію	 з	 під	 контролю,	 що	 закінчилося	 колапсом	
державницьких	 ідей,	 концепцій.	 Люди,	 які	 сповідували	 направду	
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патріотизм	і	державність,	більше	зробили	біди	для	цієї	державнос-
ті,	 ніж	 відверті	 однолінійні	 її	 вороги.	 Микола	 Костомаров	 колись	
сказав:	«Найвищий	обов’язок	історика	полягає	в	тому,	щоб	говори-
ти	правду	про	свою	Вітчизну»,	—	такого	принципу	повинні	дотри-
муватися	й	професійні	 історики.	Правду	говорити	дуже	важко	не	
лише	в	політиці,	а	й	в	історії.

— Що б ви визначали як класичні зразки банальності і профа-
нації, які у нашій науці, свідомості живуть десятиліттями?

— На	жаль,	прикладів	чимало.	От	мене	дратує,	коли	твердять,	
мовляв,	на	Україні	живуть	чудові	люди,	маємо	чудові	традиції,	що	
ми	 —	 «явище	 космічне»,	 один	 з	 найдавніших	 народів.	 Біда,	 коли	
люди	 про	 себе	 починають	 думати	 в	 таких	 категоріях.	 Якщо	 у	 нас	
так	все	добре,	то	чому	у	нас	тоді	все	так	погано	(і	не	лише	в	полі-
тиці)?

— В якому історичному періоді найперше потрібно шукати 
початок наших проблем?

—	Насамперед	звертатися	до	подій	XVII	ст.,	де	багато	першови-
токів	теперішніх	проблем.	Не	варто	заглиблюватися	далі	до	Київ-
ської	Русі,	бо	там	багато	незрозумілого	і	не	слід	«поліпшувати»	ту	
далеку	 історію	 на	 свою	 користь.	 Триває	 полеміка	 з	 приводу	 поді-
лу	 тієї	 спадщини.	 Притаманне	 історії	 XVII	 ст.	 явище	 —	 політика	
орієнтацій.	 Україна	 дійсно	 мала	 обдарованих,	 унікальних	 людей,	
але	кому	вони	служили,	яким	богам	вклонялись?	Наприклад,	кан-
цлер	 Катерини	 II	 Олександр	 Безбородько	 (зробив	 кар’єру	 за	 її	
часів,	дипломат,	політик,	управлінець,	впливав	на	зовнішню	полі-
тику	держави,	його	поважали	в	Європі,	 і	він	єдиний	з	«колишніх»	
сановників	 зміг	 утриматись	 при	 владі	 за	 Павла	 І).	 Цей	 виходець		
з	Чернігівщини	більше	зробив	для	імперії,	ніж	будь-який	росіянин.	
До	речі,	це	на	гроші	Безбородька	заснували	в	Ніжині	ліцей.	Там	на-
вчалися	 Гоголь,	 Гребінка.	 Безбородько	 казав	 укінці	 своєї	 кар’єри	
молодим	дипломатам:	«Не	знаю,	как	будет	при	вас,	но	при	нас	ни	
одна	пушка	в	Европе	выпалить	не	смела».

Маємо	 в	 історії	 інші	 приклади,	 коли	 на	 Україну	 «ставили»	
представники	 інших	 народів.	 Згадаю	 хоча	 б	 Вільгельма	 Ґабсбур-
ґа	 (Василя	 Вишиваного).	 Він	 мав	 пієтет,	 повагу,	 інтерес	 до	 Укра-
їни,	 воював	 за	 неї.	 1947	 року	 у	 Відні	 совєтська	 контррозвідка	
«СМЕРШ»	 заарештувала	 його,	 він	 віддав	 життя	 за	 Україну.	 Та	
пригадаймо,	чому	він	з’явився	в	Україні	в	1918-му.	З’явився,	коли	
були	 введені	 німецько-австрійські	 війська,	 він	 прийшов	 керува-
ти	 одним	 з	 підрозділів,	 в	 якому	 були	 українські	 січові	 стрільці.	
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Себто	 прийшов	 нас	 вчити	 та	 боронити,	 оскільки	 українці	 самі	
не	могли	цього	ро	бити.

— Чим патріотизм відрізняється від націоналізму, коли на-
ціоналізм введений на територію України як явище?

—	Націоналізм	вживається	в	західній	науковій	літературі	з	ін-
шим	акцентом,	ніж	у	нас	раніше.	В	СССР	і	в	УССР	це	поняття	було	
з	викривальним,	неґативним	акцентом.	А	нині	дехто	з	політологів	
називає	навіть	Януковича	націоналістом,	бо	він	не	гірше	за	Ющен-
ка	 обстоює	 інтереси	 України.	 Це	 поняття,	 з	 яким	 можна	 гратися,	
вкладати	в	нього	різні	смисли.	

Кожен	 націоналіст	 є	 насправді	 патріотом.	 Формально	 націона-
лізм	розпочався	з	«Декалогу»	Миколи	Міхновського.	Хоча	він	був	
вихідцем	 з	 Харкова,	 адвокатом.	 Він	 сформулював	 принципи,	 які	
повинен	 наслідувати	 український	 націоналіст.	 Є	 серед	 них	 і	 такі,	
що	 закликають	 ставитися	 з	 пересторогою	 до	 інших	 народів.	 Це	
ксенофобією	 зветься	 і	 для	 мене	 це	 неприйнятно.	 Краще	 вживати	
слово	націоналіст	в	сенсі	того,	що	ця	людина	одстоює	інтереси	сво-
єї	власної	держави,	захищає	свій	народ,	розуміє,	що	він	живе	се-
ред	інших	народів.

Історія	 націоналізму	 в	 Україні	 строката,	 неоднозначна,	 в	 ній	
є	 сторінки	 різного	 кольору.	 Але	 завжди	 в	 історії	 будь-якої	 дер-
жави	були	радикальні,	центристські	та	ліві	течії.	Так	влаштована	
природа	політичного	процесу,	що	без	взаємодії	цих	сил	ми	ніколи	
не	будемо	рухатися	в	напрямку	результату.	Скажімо,	якби	україн-
ські	націоналісти	в	Західній	Україні	не	боролися	проти	сталінсько-
го	 режиму	 аж	 до	 початку	 1950-х	 років,	 ми	 б	 не	 мали	 незалежної	
України	в	1991-му.	Не	даремно	Сталін	дозволив	Україні	вступити	
в	ООН,	не	даремно	було	зроблено	поступки	в	інших	сферах	життя	
України.	 Нині	 український	 націоналізм	 не	 впливає	 масштабно	 на	
суспільне	життя,	політичні	процеси.	Одначе	він	існує.

— Чому стратегічне мислення не в пошані серед наших сучас-
них політиків?

—	Мені	здається,	що	нинішня	ситуація	не	може	виштовхувати	
на	поверхню	стратегічно	мислячих	політиків	зокрема.	На	поверх-
ню	 виходять	 люди,	 які	 прагнуть	 реалізувати	 миттєві,	 конкрет-
ні	 інтереси,	 або	 ставленики	 певних	 сил,	 які	 уважно	 дивляться	 за	
Україною,	бачать	її	в	широких	контекстах,	відводять	їй	певну	роль		
у	геополітиці.	Та	я	вірю,	що	час	зробить	своє.	В	нашому	політикумі	
знайдуться	люди,	які	вміють	стратегічно	мислити.	Це	обов’язково	
станеться.
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— Чи не схожий часом наш політикум, соціум на банку сірча-
ної кислоти, де важко втриматися?

—	 Це	 таке	 середовище,	 де	 виживає	 лише	 найсильніший	 або	
людина,	здатна	застосовувати	певні	методи,	перманентно	присто-
совуватись.	 Не	 треба	 робити	 проблеми,	 бо	 суспільство,	 як	 і	 полі-
тикум,	складене	з	різних	груп	 інтересів	 і	нічого	страшного	немає,	
коли	створюється	певний	баланс	інтересів.

— Чи ви хотіли висвітлити як історик ґрунтовно події По-
маранчевої революції?

—	 Я	 не	 займався	 спеціально	 цією	 темою,	 але	 писав	 про	 неї.	
Коли	почалися	події	на	Майдані,	до	нас	в	 інститут	приносили	на-
ліпки	із	написом	«ТАК!».	Я	не	наклеював	їх,	бо	навчений	історією,	
що	 до	 символів	 треба	 ставитися	 обережно,	 акуратно.	 Я	 голосував	
тоді	за	Ющенка	 і	цього	вже	було	достатньо.	Коли	події	перейшли	
в	 грудневу	 фазу	 2004-го	 я	 виступив	 із	 статтею,	 де	 висловив	 зди-
вування,	чому	ті,	хто	винен	у	створенні	нагнітанні	істерії,	провока-
тори,	не	покарані	дотепер,	чому	вони	вислизнули?	Чи	не	було	до-
мовленості	 там	 якоїсь	 залаштункової?	 Мені	 здалося,	 що	 це	 була	
революція	міліонерів	проти	мільярдерів.	І	вони	між	собою	домови-
лись.	Чи	цим	ідолам,	яких	ми	бачили	на	Майдані,	можна	довіряти?	
Історик	 повинен	 мати	 значний	 ресурс	 скепсису,	 спокійно	 висвіт-
лювати	матеріал,	спокійно	ставитися	до	того,	що	ти	бачиш.	В	мене	
закралася	підозра,	що	цей	віртуальний	Майдан	не	відповідає	Май-
дану	справжньому.	

Разом	з	тим	це	була	революція	протесту	проти	антидемократиз-
му,	 маніпулювання	людьми	 та	 ідеями,	 що	 їх	 сповідувала	тодішня	
влада,	рішучий	крок	до	відчуття	ідентичності.	Дехто	навіть	ствер-
джував,	що	Україна	у	2004	справді	стала	Україною,	а	не	в	1991	році.

— Нова акція протесту на Майдані — це акт патріотизму 
народного чи спланована акція, щоб заблокувати парламент і не 
допустити до влади Регіони?

—	Я	цією	ситуацією	цікавлюся	в	силу	того,	що	працюю	в	Інсти-
туті	політичних	і	етнонаціональних	досліджень	НАН	України.	Не-
хай	 різнокольорові	 палатки	 не	 обдурюють	 наше	 суспільство.	 Ми	
маємо	справу	з	політичним	театром.	 І	в	цьому	Україна	вже	набу-
ла	 досвіду.	 Той	 театр	 у	 1990-му	 році,	 коли	 голодували	 студенти,	
був	 початком,	 Майдан	 —	 поглиблення	 цієї	 драматургії,	 шліфу-
вання	 майстерності.	 Тепер	 ми	 маємо	 нову	 фазу,	 де	 в	 ці	 проекти	
вкладаються	немалі	кошти,	розігрують	сценарії,	але	це	минеться.	
Не	 лише	 Європа,	 як	 тепер	 модно	 висловлюватись,	 втомилася	 від	



374 зАПитАння тА ВідПоВіді

України.	Самі	українці	втомилися	від	себе,	від	режисерів	і	акторів	
нового	політичного	театру.

— Що більш адекватно за останні роки оцінило політичні по-
статі та процеси в історії?

—	 Серія	книжок,	яка	виходила	в	 Інституті	 історії	 (15	книжок).	
Ця	 серія	 торкалася	 різних	 періодів,	 відбулася	 девальвація	 панів-
них	стереотипів.	З	найновіших	—	це	6-томник	«Політична	 історія	
України	XX	століття»,	деякі	інші	праці	моїх	колег,	які	раджу	вам	
прочитати	і	готовий	допомогти	у	пошуках	цих	видань.

— Опрацьовуючи історичні підручники, дуже часто можна 
зустріти видання з діаспори. Чим це спричинено?

—	Це	була	хвороба	після	серпня	1991	року,	коли	почали	відкида-
ти	методологію,	підходи,	які	були	нав’язані	дослідникам	у	колиш-
ньому	СССР.	З	постанням	незалежної	України	утворився	методо-
логічний	вакуум.	Видавці	почали	все,	що	є	в	діаспорі,	перекладати,	
(наприклад,	 відому	 працю	 Ореста	 Субтельного).	 Тим	 часом	 в	 діа-
спорі	 є	 книжки	 різної	 якості.	 Діаспора	 —	 це	 люди,	 які	 опинилися	
вимушено	за	межами	України.	Вони	поділилися	політично,	ідеоло-
гічно.	 Тому	 й	 діаспорна	 література	 різна.	 Є	 така,	 що	 представляє	
різні	політичні	угруповання,	а	є	справді	цінна	наукова	література.

Тепер,	 на	 щастя,	 маємо	 і	 праці	 західних	 дослідників,	 які	 не	 іг-
норують	 Україну,	 зокрема	 її	 минуле.	 Назву	 для	 прикладу	 книж-
ку	Нормана	Дейвіса	«Європа.	Історія».	До	речі,	одна	з	думок	цього	
англійського	 історика	така:	українці	—	дивний	народ.	Коли	треба	
було	підкреслити	позитив,	українців	подавали	радянськими	людь-
ми,	а	коли	негатив,	то	завжди	казали	—	це	вбивці,	різуни,	злочин-
ці,	нацистські	колаборанти.

— Чи повинні бути іноземці при владі і які характерні риси 
притаманні українській ментальності?

—	 В	 Росії	 обожнюють	 Катерину	 II,	 вона	 була	 німкенею.	 Анна	
була	 французькою	 королевою.	 Ми	 здатні	 дати	 собі	 раду.	 Держа-
вою	повинні	керувати	не	бідні	люди.	Це	одномоментно	вирішує	ба-
гато	проблем.	Я	вбачаю	вихід	з	такої	безперспективної	ситуації	в	
тому,	що	вже	є	на	Заході	—	це	способи	і	важелі	тиску	суспільства	
на	правлячі	кола.	У	нас	панують	і	не	вмерли	візантійські	традиції.	
Цей	процес	можна	подолати.	Що	стосується	рис	українців,	то	па-
нівними	є	теми	про	русофобів	і	українофобів,	біетнорів,	які	акцеп-
тують	різні	культури.	

А	характерні	риси…	Бог	його	знає,	кожен	вам	назве	щось	своє.	Для	
мене	не	найкращі	наші	риси	це	—	величезна	інертність-іммобілізм,	
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унікальна	здатність	пристосовуватися	до	ситуації,	до	якої,	здаєть-
ся,	 пристосуватися	 неможливо.	 Індиферентність,	 коли	 виникають	
екзистенційні	ситуації.	

— Чому Україна ніколи не втрачала державності цілком,  
а лише втрачала окремі інстанції?

—	Ідеї	української	державності	завжди	жили.	Один	з	прикла-
дів	—	створення	книги	«Історія	Русів».	Розповсюджувалася	на	по-
чатку	 20-х	 років	 XIX	 століття.	 Акумулювала	 ідеї	 незнищенності	
української	 державності,	 була	 надзвичайно	 популярною.	 Спере-
чаються,	хто	був	справжнім	автором	книжки,	але	ефект	вона	мала	
надзвичайний.

Державна	традиція,	не	дивлячись	на	норми	фактичні,	юридичні,	
існувала	в	інтелектуальному	житті.	Лукашенко	каже:	«Ми	—	нація	
без	держави».	А	всі	президенти	України	повинні	сказати,	що	ми	ма-
ємо	сталу	державницьку	традицію.	Інша	річ,	як	нею	розпорядити-
ся,	що	в	неї	конкретно	вкладалося.	За	часів	СССР	Українська	ССР	
була	 створена	 як	 альтернатива	 Українській	 Народній	 Республіці.	
Серед	Союзних	республік,	до	речі,	Україна	мала	своє	політбюро,	як	
в	Москві,	а	інші	—	бюро.	Це	зараз	смішно,	а	тоді	це	був	знак	того,	
що	українці	мають	свої	традиції	і	з	ними	треба	рахуватися.	

— Трагедією для України був принцип: де три українці, там 
п’ять гетьманів. Як ви вважаєте, чи готова Україна до політич-
ного плюралізму і чи не краще було б прожити кілька десяти-
літь «твердої руки»?

—	В	Росії	була	озвучена	 ідея,	що	їм	потрібна	ліберальна	 імпе-
рія,	 яка	 буде	 враховувати	 інтереси	 різних	 народів.	 А	 у	 нас	 дехто	
твердить:	нам	потрібна	тверда	рука,	диктатура.	Та	непотрібно	це!	
Просто	 кожен	 державний	 муж	 повинен	 відповідати	 своїм	 рівнем,	
адміністративним,	 політичною	 освітою,	 ідеологічною	 підготовкою	
вимогам	 тієї	 посади,	 яку	 він	 займає.	 Україні	 бракує	 хороших	 за-
конів,	а	там,	де	вони	є,	вони	не	працюють.	Відтак	ми	все	ще	пере-
живаємо	фазу	добре	контрольованого	хаосу.	Комусь	вигідний	цей	
хаос.	Коли	засоби	тиску	на	владу	будуть	діяти	в	нашій	країні,	тоді	
голос	народу	буде	владою	почуто.

— Чи не здається вам, що українці після здобуття незалеж-
ності так і не отримали національну ідею і в цьому полягає клю-
чова проблема?

—	 Свого	 часу	 Кучма	 сказав:	 «Ви	 бачите,	 національна	 ідея	
не	 спрацювала».	 Якщо	 підходити	 з	 формальної	 точки	 зору,	 на	
якомусь	 тлі	 розглядати,	 то	 США	 мають	 не	 національну	 ідею,		
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а	американську	мрію,	що	об’єднує	американців,	стимулює	їх.	Нам	
не	треба	нічого	вигадувати.	Є	держава,	у	якої	є	всі	шанси	стати	єв-
ропейською,	є	закони,	за	якими	ця	держава	повинна	жити,	які	по-
винні	 працювати.	 Як	 тільки	 запрацюють	 закони,	 спрацює	 все	 те,	
що	 ми	 вкладаємо	 в	 поняття	 «національна	 ідея».	 Людям	 не	 захо-
четься	їхати	з	цієї	країни.	Матимемо	соціальний	захист,	нормаль-
ну	обстановку,	керованих	політиків.	Ми	повинні	створювати	ту	си-
туацію,	 коли	 політика	 буде	 підконтрольною	 суспільству.	 Україна	
не	 повинна	 сама	 для	 себе	 створювати	 ідеологічні	 рамки.	 Суспіль-
ство	 не	 повинно	 бути	 монологічним.	 Повинна	 бути	 поліфонія,	 по-
трібно	чути	всі	голоси.	Тоді	це	буде	країна	для	життя,	а	не	для	по-
літичного	театру.
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—	Звісно,	для	нинішнього	політичного	двовладдя	недоречно	і,	я	
би	сказав,	якось	соромно	пишно	відзначати	річницю	помаранчевої	
революції.	Донецькі	ненавидять	«помаранчевий»	Майдан,	а	ті,	хто	
співав	 на	 Майдані	 в	 листопаді	 2004-го,	 поклавши	 руку	 на	 серце,	
просто,	як	ми	тепер	бачимо,	зрадили	той	Майдан.	Вони	девальву-
вали	Майдан,	його	гасла,	цінності.

І	все-таки,	попри	цю	девальвацію,	знайдуться	ті,	хто	відзнача-
тиме	 річницю:	 це	 ті,	 хто	 був	 на	 Майдані,	 хто	 в	 листопаді	 2004-го		
стояв	 там	 не	 ЗА	 особисту	 перемогу	 теперішнього	 Президента	
України,	а	ПРОТИ	тієї	колишньої	влади,	проти	обману,	фальсифі-
кацій,	маніпулювання	людьми.	Я	дуже	вірю,	що	той	Майдан	дуже	
багато	 чого	 навчив	 наше	 суспільство,	 інтелектуалів	 насамперед.	
Навчив	сподіватися,	насамперед,	на	власні	сили.	Навчив	не	бояти-
ся	 влади,	 а	 говорити	 їй	 правду.	 Це	 найважливіший	 урок,	 і	 про	 це	
треба	 згадувати	 якнайчастіше,	 незалежно	 від	 річниці	 тих	 драма-
тичних	і	важливих	подій.

Якщо	 з	 сьогоднішньої	 перспективи	 згадувати	 осінь	 і	 початок	
зими	2004-го,	то	зараз	ми	живемо	в	обстановці	контрреволюції.	Го-
воруни	з	«помаранчевого»	табору	(всі	ці	діячі,	які	начебто	створю-
вали	 «помаранчеву»	 коаліцію	 протягом	 трьох	 місяців,	 але	 так	 ні-
чого	й	не	створили)	обов’язково	програють	донецьким	«кремезним	
пацанам».	Чому?	Бо	останні	знають,	чого	хочуть.	А	от	«помаранче-
ві»,	схоже,	вже	так	 і	не	збагнуть,	що	треба	було	робити,	а	чого	не	
можна	робити	тепер	у	жодному	разі.	Найбільше	винен,	звісна	річ,	
Президент	Віктор	Ющенко,	який,	крім	іншого,	досі	не	згадав	аксіо-
му:	«Короля	грає	почет».	Саме	Ющенку	треба	найчастіше	адресу-
вати	запитання	«Що	робити?».	Утім,	відповідь	я	йому	готовий	під-
казати:	«Прийшовши	до	влади,	треба	бути	владою».
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грудень 2006 року
1. Які основні підсумки 2006 року? Ваш особистий рейтинг: 

три події зі знаком плюс і три — зі знаком мінус. Як iз класики: 
хто винен і що робити? 

По-моєму,	Талейран	свого	часу	зазначив,	що	обережність,	тоб-
то	 мистецтво	 показувати	 лише	 частину	 свого	 життя,	 своїх	 думок		
і	почуттів,	—	якнайважливіше	з	усіх	рис	людини	з	розумом.	Тому	
в	мене	все	буде	коротко.	Всі	три,	як	ви	висловилися,	події	«зі	зна-
ком	 мінус»	 2006	 року	 для	 мене	 звелися	 до	 однієї	 глобальної:	 по-
вернення	 наелектризованої	 атмосфери	 в	 суспільство.	 Почалося	
протистояння	 політичних	 імітаторів	 та	 імпотентів	 (які	 бездарно	
провалили,	 окрім	 усього	 іншого,	 ідею	 створення	 Інституту	 націо-
нальної	 пам’яті),	 з	 одного	 боку,	 і	 реваншистів,	 які	 вирішили,	 що	
вони	спроможні	«творчо»	поєднати	найдикіший	капіталізм	зі	«світ-
лими	 ідеалами»	 позавчорашнього	 дня,	 і	 які	 влаштовують	 нам	 пе-
ріодично	 політико-ідеологічне	 deja	 vu.	 Що	 робити?	 Потрібно	 про-
довжувати	 вчитися	 жити	 без	 патерналізму	 держави,	 пам’ятати	
паролі	 свободи,	 потрібно	 відстоювати	 незалежні	 ЗМІ,	 потрібно	 не	
боятися	говорити	королям,	що	з	одежинкою	(незважаючи	на	відо-
мі	бренди)	у	них	не	вийшло	й	узагалі	сповідати	принцип	«Політика	
дуже	 серйозна	 річ,	 щоб	 довіряти	 її	 лише	 політикам».	 Словом,	 по-
трібно	 будувати,	 пишномовно	 висловлюючись,	 громадянське	 сус-
пільство.	Тут	і	вклад	вашої	газети	тяжко	переоцінити.	

2. Які головні події вашого внутрішнього світу? (Думки, кіно, 
книги, вчинки etс.) 

Минулого	 року	 інститутське	 начальство	 додало	 мені	 турбот,	
призначивши	 завідувати	 відділом	 етнополітології.	 Це	 додаткова	
відповідальність,	час,	контакти	з	людьми,	з	якими	не	завжди	хо-
четься	спілкуватися.	Але	нічого.	Така	ситуація	ще	більше	дисцип-
лінує.	Я	радий,	що	минулого	року	в	мене	вийшла	книга	«Доля	як	
історія»,	в	якій	я	сповідав	просту	загалом	думку:	на	великі	і	про-
сто	події	треба	дивитися	через	долі	конкретних	людей.	І	хоча	ви-
давництво	 не	 виконало	 деякі	 зобов’язання	 щодо	 книги,	 я	 радий,	
що	 вона	 з’явилася.	 Радий	 також	 появі	 хороших	 книг	 своїх	 колег	
по	 цеху	 (я,	 на	 відміну	 від	 багатьох,	 людина	 незаздрісна,	 і	 дійсно	
радію	 успіхам	 інших,	 а	 не	 сповідаю	 канони	 академічного	 серпен-
тарію).	 Оптимізм	 минулого	 року	 пов’язано	 і	 з	 виходом	 книг	 мо-
лодих	 українських	 письменників,	 за	 творчістю	 яких	 стежу	 та	
знаходжу	 багато	 цікавого	 (Любко	 Дереш,	 Таня	 Малярчук,	 Софія	
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Андрухович),	з	виходом	нової	книги	Віктора	Пелевіна,	якого	я	чи-
таю	 й	 шаную.	 Я	 вдячний	 кінорежисерові	 Олесю	 Саніну	 за	 його	
фільм	«День	сьомий»,	а	також	із	задоволенням	згадую	багато	що	
побачене	 в	 кіно	 минулого	 року.	 Своєрідним	 «кіно»	 стали	 й	 поїзд-
ки	до	інших	країн,	які	у	мене	почалися	буквально	за	декілька	днів	
після	1	січня	2006	р.,	а	також	поїздки	Україною,	яких	також	було	
чимало.	 Мандрівки	 —	 це	 завжди	 драйв,	 стимул,	 відчуття	 перс-
пективи.	А	все	це	знадобиться	майбутнього	року,	оскільки	я	заті-
ваю	нові	проекти,	незважаючи	на	заздрісних	дурнів	і	інтриганів.	

3. Три речі, які дають вам сили й наповнюють оптимізмом? 
Для	мене	це	не	три	речі,	а,	власне,	одна	(або	три	в	одній).	Сфор-

мулюю	за	допомогою	одного	письменника,	якого	зараз	мало	чита-
ють,	а	він	колись	вклав	у	вуста	свого	героя	чудові	слова:	«Потрібно	
жити	 і	 потрібно	 виконувати	 свої	 обов’язки».	 Такий	 простий	 сти-
мул.	 Його,	 щоправда,	 не	 завжди	 легко	 дотримуватися,	 але	 —	 по-
вірте	мені!	—	він	ефективний.	Перевірив	на	собі	і	всім	розсудливим	
у	наступному	році	раджу.	

жовтень 2007 року

Хто має нести політичну відповідальність за події, пов’язані 
із відкриттям пам’ятника Катерині ІІ в Одесі?

«Росіяни	 вперше	 утвердилися	 в	 Хаджибеї,	 який	 став	 невдовзі	
Одесою,	 під	 тупіт	 запорозького	 гопака».	 Знаєте	 чиї	 це	 слова?	 Не	
Олега	Тягнибока,	якого	хтось	вперто	перетворює	на	головного	зна-
вця	«правильної»	історії	України,	а	ґенерала	де	Рібаса.	А	постави-
ли	в	Одесі	пам’ятник	німкені	на	ім’я	Sophie	Auguste	Friederike	von	
Anhalt-Zerbst-Dornburg,	себто	Катерині	ІІ-й.	

Тепер	згадаю	Олександра	Суворова.	Це	він	сприяв	перетворен-
ню	 невеликої	 чорноморської	 фортеці	 Хаджибей	 на	 велике	 порто-
ве	місто,	але	цей	процес	не	обійшовся	без	участі	козацтва.	4	липня	
1794	 року	 в	 спеціальному	 рапорті	 на	 ім’я	 ґенерал-фельдмаршала	
Петра	 Румянцева	 Суворов	 запропонував	 використати	 для	 ство-
рення	 місцевої	 команди	 моряків	 досвід	 і	 можливості	 тих	 коза-
ків,	 які	 не	 подалися	 на	 Кубань.	 12	 козацьких	 чайок	 і	 стали	 осно-
вою	 одеської	 флотилії.	 Російський	 полководець,	 який	 на	 той	 час	
перебував	 у	 подільському	 містечку	 Немирів,	 направив	 до	 Одеси		
76	козаків,	які	були	в	охороні	його	штабу.	Всього	серед	близько	ти-
сячі	 першопоселенців	 Одеси	 було	 понад	 600	 українських	 козаків.		
А	поставили	в	Одесі	пам’ятник	німкені	Катерині	ІІ-й.	
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В	 цьому	 не	 лише	 відсутність	 знання	 історії.	 Маємо	 справу	 із	
безвідповідальністю	 тих,	 хто	 забув,	 що	 живе	 в	 незалежній	 Укра-
їні.	Не	знаєте,	дорогі	одеські	чиновники,	хто	така	Катерина	ІІ,	за-
питайте	у	фахівців,	подзвоніть	до	Інституту	 історії	України	НАН	
України,	до	Інституту	національної	пам’яті,	зрештою,	на	 історич-
ний	 факультет	 Одеського	 університету.	 Порадьтеся	 і	 не	 давайте	
нікому	в	Україні	провокувати	війну	пам’ятників,	а	надто	—	війну		
з	пам’ятниками.	

Біда	ще	й	в	тому,	що	за	всі	роки	після	24	серпня	1991-го	не	було	
жодного	 випадку,	 коли	 б	 покарали	 (бодай	 формально)	 когось,	 хто	
дав	 дозвіл	 на	 спорудження	 антиукраїнських	 пам’ятників.	 Тому	 й	
поставили	 в	 Одесі	 пам’ятник	 німкені,	 яка	 Україну	 ненавиділа,	 бо	
вбачала	в	ній	джерело	вільнодумства	та	загрози	дорогому	її	серцю	
імперському	Ordnung’у.

музей окупації?  
   а хто окупанти?! 

2007 рік

У	 першій	 половині	 червня	 в	 Києві	 було	 відкрито	 Музей	 совєт-
ської	 окупації,	 завданням	 якого,	 відповідно	 до	 заяв	 організато-
рів	 (передовсім	 це	 товариство	 «Меморіал»	 імені	 Василя	 Стуса),		
є	 відтворення	 повної	 історичної	 картини	 тоталітарних	 репресій		
в	Україні	впродовж	ХХ	століття	з	метою	засвоєння	гостро	необхід-
них	політичних	та	морально-етичних	уроків,	що	унеможливили	б	
повторення	чогось	подібного	у	майбутньому.	

Сплеск	 інтересу	 громадськості	 (додамо	 —	 і	 емоцій,	 часто	 щи-
рих,	проте	—	цілком	некоректних!)	підсилив	та	«каталізував»	ви-
ступ	 Президента	 України	 Віктора	 Ющенка	 на	 нещодавній	 прес-
конференції	 —	 глава	 держави,	 як	 відомо,	 однозначно	 підтримав	
створення	такого	музею.	Як	 і	слід	було	очікувати	(адже	проблема		
з	 тих,	 що	 потребує	 гранично	 обережного	 ставлення	 до	 кожного	
промовленого	 слова,	 бо	 тут	 існує	 небезпека	 різкого	 поглиблення		
й	так	небезпечного	розколу	суспільства,	чимала	частина	якого	ка-
тегорично	не	сприймає	оцінку	радянського	періоду	історії	як	«оку-
паційного»;	чому	не	сприймає	—	це	тема	окремої	серйозної	розмо-
ви),	пристрасті	навколо	музею	завирували.	
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Ми	в	«Дні»	одними	з	перших	в	Україні	розпочали	серйозну	роз-
мову	про	драматичні	сторінки	національної	історії.	І	нам	здається,	
що	це	дає	газеті	певне	моральне	право	на	застереження:	не	мож-
на,	 аналізуючи	 оцю	 надскладну	 проблему,	 допускати	 бодай	 най-
меншого	політиканства;	такий	підхід	є	абсолютно	неприпустимим,	
бо	 в	 цьому	 випадку	 історія	 стає	 розмінною	 монетою	 у	 політичних	
іграх.	Ми	припускаємо,	що	створення	музею	—	це	свого	роду	різ-
ка	реакція	частини	суспільства	на	відсутність	планомірної	роботи	
зі	збереження	історичної	пам’яті.	Чи	може	це	бути	компенсацією?	
На	наш	погляд,	ні.	Саме	через	це	«День»	запрошує	читачів	ознайо-
митися	з	першими	фаховими	оцінками	експертів	із	різних	регіонів	
України	щодо	нового	музею	та	його	концепції.	Лише	з	першими,	бо	
дискусія,	безперечно,	тільки	почалася.	

Запрошуємо	 експертів	 і	 читачів	 «Дня»	 висловити	 свої	 мірку-
вання	і	аргументи:	

Як ви ставитеся до теми «музей окупації»? 
Для	початку	—	слова	одного	розумного	дотепника.	Слова	ці	зву-

чать	 приблизно	 так:	 «Чобіт	 окупанта,	 траплялося,	 належав	 оку-
пованим».	 Слова	 пригадалися	 мені,	 коли	 я	 прочитав	 повідомлен-
ня	 про	 відкриття	 в	 Києві	 Музею	 радянської	 окупації.	 Раніше	 про	
необхідність	 такого	 музею	 говорив	 і	 Президент	 Віктор	 Ющенко.	
А	 зовсім	 нещодавно,	 на	 противагу	 «головній	 архівістці	 країни»	
Ользі	Ґінзбурґ,	дами,	як	тепер	уже	точно	відомо	(і	про	що	ще	буде	
обов’язково	 колись	 розказано	 детальніше),	 вельми	 поінформова-
ної	особливо	щодо	радянської	історії,	заявив,	що	сам	передасть	до	
музею	особисті	документи,	що	стосуються	«злочинів	проти	україн-
ського	народу».	Глава	Держкомархіву,	«молоткаста	і	серпаста»	ко-
муністка,	проти	музею:	«Кому	це	потрібно?	Моєму	поколінню	це	не	
потрібно!».	Молодець!	Звичайно,	комуністам	не	потрібно	згадувати	
про	злочини,	організовані	їхньою	партією.	

Я	 чимало	 написав	 про	 ці	 злочини,	 пишу	 зараз,	 але…	 Я	 також	
проти	завзятих	декларацій	про	створення	такого	музею.	Однак	мої	
мотиви	 дещо	 інші.	 Мене	 пригнічує,	 що	 Президент	 опускається	 до	
своєрідного	 заочного	 діалогу	 з	 «червоною	 архівісткою»,	 а	 не	 веде	
політику,	яка	дозволила	б	на	гарматний	постріл	не	підпускати	та-
ких	людей	до	керівництва	і	без	того	нещасною	архівною	системою	
України.	

А	 все	 чому?	 Тому,	 що	 немає	 в	 Україні	 всебічної,	 інтегративної	
політики	 пам’яті.	 Ще	 з	 часів	 Леоніда	 Кравчука	 і	 Леоніда	 Кучми	
вона	була	подвійною,	як	і	офіційна	політика	загалом.	Ці	два	лідери	
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не	 хотіли	 «ятрити»	 радянське	 минуле.	 Після	 помаранчевих	 подій	
2004	року	виникли	нові	надії	на	радикальний	розрив	із	тоталітар-
ним	минулим.	

Однак	після	підписання	у	вересні	2005	року	політичного	мемо-
рандуму	між	Ющенком	і	Януковичем	(тобто	договору	про	індуль-
генцію	 політичним	 та	 іншим	 бандитам,	 по	 яких	 плакали	 в’язниці)	
цим	 надіям,	 схоже,	 не	 судилося	 збутися.	 Зайдіть,	 наприклад,	 на	
сайт	 Партії	 регіонів,	 почитайте	 матеріали	 на	 історичні	 теми	 і	 ви	
пересвідчитеся,	 що	 «совкова»	 історична	 свідомість	 живе	 й	 розко-
лює	 Україну.	 Я	 вже	 не	 кажу	 про	 призначення	 комуністів	 і	 соціа-
лістів	на	різні	посади,	включаючи	Держкомархів.	Так	ці	люди	сті-
ною	стоятимуть	за	«світле	минуле».	

З	 іншого	 боку,	 спроби	 одним	 махом	 «націоналізувати»	 радян-
ський	період	історії	України,	поділити	її	персонажів	на	однознач-
них	«окупантів»	і	однозначні	жертви	не	принесуть	успіху.	Ось	тут	
місце	 знову	 пригадати	 декларацію	 про	 відкриття	 музею	 радян-
ської	окупації.	Це,	власне,	не	відкриття,	а	перейменування.	Ніяко-
го	 музею	 (і	 навіть	 чогось,	 що	 віддалено	 нагадує	 музей	 із	 його	 ка-
нонами)	 там	 немає.	 Йдеться	 про	 стрижневу	 експозицію	 «Забуттю	
не	підлягає.	Хроніка	комуністичної	інквізиції»,	яка	розташована	в	
приміщенні	 Київської	 міської	 організації	 товариства	 «Меморіал»	
імені	В.	Стуса	на	вулиці	Стельмаха,	6-а.	

А	 я	 до	 цієї	 експозиції	 маю	 найбезпосередніший	 стосунок	 —		
я	 її	 створював.	 Витяги	 з	 документів,	 хроніка	 історичних	 подій,	
світлини	 й	 копії	 документів,	 нарешті,	 перша	 екскурсія,	 записа-
на	на	диктофон	і	покладена	пізніше	в	основу	свого	роду	(не	зовсім	
зграбного)	путівника	експозицією	—	все	це	(каюся!)	моя	робота	(як	
і	експозиція	«Українські	Соловки»).	І	copyright,	до	речі,	офіційний	
маю.	

Але	 річ	 не	 в	 експозиції,	 а	 в	 тому,	 в	 чиї	 руки	 вона	 потрапляє.		
А	потрапила	вона	до	рук	людей,	які:	а)	історично	малоосвічені	(де-
лікатно	висловлюючись);	б)	партійно	(тобто	націоналістично	одно-
боко)	заангажовані.	Не	випадково	потреба	в	моїх	послугах	відпала,	
мене	 витіснили	 з	 наукової	 ради	 «Меморіалу»,	 головою	 якої	 я	 був	
свого	часу.	Навіщо	послуги	професійного	історика	тим,	кому	в	істо-
рії	«все	ясно»?	Тим,	хто	(a	la	горезвісні	московські	політтехнологи)	
ділить	Україну	«на	ґатунки»,	на	«свідомих»	і	«несвідомих»,	на	«сво-
їх»	 і	«чужих»,	сповідає	чорно-біле	сприймання	минулого.	А	тепер	
поділив	на	«окупантів»	і	«окупованих».	Ви	гадаєте,	це	сприяє	кон-
солідації	України?	Я	гадаю	—	навпаки.	Раз	є	окупанти,	їх	потрібно	
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виганяти.	 Померлих	 —	 із	 історичної	 свідомості,	 а	 ще	 живих	 —	 із	
країни.	

Звідси	основне	питання:	а	хто,	власне,	«окупанти»?	Ну,	там	Ле-
нін,	 Сталін,	 Кремль,	 Москва,	 різного	 роду	 посланці-інквізитори	
типу	 Постишева	 —	 ясна	 річ.	 А	 чи	 можна	 називати	 «окупантами»	
не	 есера	 Михайла	 Муравйова,	 що	 дійсно	 окупував	 Київ	 1918-го,		
а	 Володимира	 Затонського,	 Олександра	 Шумського,	 Власа	 Чуба-
ря,	Василя	Шахрая,	Панаса	Любченка,	Миколу	Скрипника,	Васи-
ля	 Боженка,	 Юрія	 Коцюбинського,	 Сидора	 Ковпака,	 Дем’яна	 Ко-
ротченка,	 Олексія	 Кириченка,	 Никифора	 Кальченка,	 Олександра	
Ляшка,	Петра	Шелеста,	Володимира	Івашка	 і	навіть	Володимира	
Щербицького?	

І	це	я	поки	що	так,	«для	розминки»	декого	пригадав.	Ряд	мож-
на	продовжити,	причому	в	ньому	виявляться	українці,	які	були	(на	
дуже	високих	і	не	дуже	високих	посадах)	не	лише	в	партійно-дер-
жавних	 структурах,	 але	 й	 у	 органах	 безпеки,	 внутрішніх	 справ,	
армії.	Їх	не	полічити.	І	що,	всі	вони	«окупанти»?	Це	означає,	що	ми	
були	 в	 «окупації»	 у	 земляків?	 Цікава	 «окупація»,	 коли	 «окупову-
ють»	місцеві.	

У	тому	ж	і	річ,	що	 ідеї	соціальної	справедливості	та	створення	
альтернативної,	 тобто	 прокомуністичної	 української	 державнос-
ті,	 ленінці-сталінці	 не	 завше	 приносили	 до	 України	 на	 багнетах.	
Тут,	 в	 Україні,	 були	 люди,	 переконані	 в	 тому,	 що	 модель	 Укра-
їнської	 Народної	 Республіки	 не	 відповідає	 інтересам	 усього	 сус-
пільства.	 А	 вже	 такі	 огидні	 явища	 як	 сварки	 і	 взаємну	 ненависть	
лідерів	 УНР,	 невміння	 оволодіти	 ситуацією	 (пригадайте	 єврей-
ські	 погроми),	 неспроможність	 провести	 в	 життя	 прийняті	 ухва-
ли	 і	навіть	закони	—	все	це	просто	підірвало	її	авторитет.	У	тому	
ж	 і	 річ,	 що	 і	 більшовицький	 тоталітаризм,	 і	 «безкровний»	 бреж-
нєвський	 авторитаризм	 стверджувалися	 в	 Україні	 не	 лише	 по-
сланцями	 «цент	ру»,	 але	 й	 самими	 українцями.	 Неприємна,	 але	
проблема,	 яку	 по-справжньому	 не	 вивчено,	 але	 вже	 проігно-	
ровано.	

Цих	«автохтонних»	діячів	не	потрібно	виправдовувати	чи	відбі-
лювати.	Але	про	них	потрібно	пам’ятати,	а	не	 ігнорувати.	Тоді	ми	
зрозуміємо	 логіку	 того	 давнього	 кривавого	 історичного	 протисто-
яння,	 в	 яке	 була	 втягнута	 Україна	 в	 1917–1920	 роках,	 щоб	 не	 сі-
яти	зерна	нового	протистояння.	Тоді	ми	навчимося	не	спрощувати	
погляд	на	минуле,	яке	в	Центральній	і	Східній	Україні	(на	відміну,	
скажімо,	 від	 Прибалтики,	 Грузії	 і	 навіть	 Західної	 України)	 мало	
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свою	специфіку.	Не	потрібно	 історію	підганяти	під	емоційні	заяви	
Президента.	

Проте	лише	ледачий	зараз	не	займається	 історичною	симпліс-
тикою	та	конформізмом.	Так!	

Липень 2008 року

У	вчорашньому	номері	«Дня»	ми	опублікували	матеріал	«Важ-
ка	 правда.	 Російські	 експерти	 обговорюють	 резолюцію	 ПА	 ОБСЄ	
про	Голодомор	в	Україні».	Цією	дискусією	стартував	новий	проект	
російського	 інтернет-порталу	 ІnoCMІ	 (www.inosmi.ru)	 «Росія	 —		
Україна:	 Діалог	 культур»,	 де	 за	 запрошенням	 московських	 колег	
бере	 участь	 і	 «День».	 Нагадаємо,	 російські	 експерти	 під	 час	 обго-
ворення	 торкнулися	 кількох	 питань:	 як	 в	 Україні	 ставляться	 до	
прийняття	резолюції;	якою	може	бути	реакція	Росії;	чи	варто	Росії	
зайнятися	«Голодомором»	на	своїй	власній	території;	чому,	на	дум-
ку	низки	українських	політиків	і	експертів,	за	голод	в	Україні	по-
винна	відповідати	сучасна	Росія?	Сьогодні	ж	ми	пропонуємо	вашій	
увазі	думку	українських	експертів.	Але	на	цьому	дискусію	не	за-
криваємо.	Нам	усім	ще	багато	зусиль	належить	докласти,	щоб	наші	
сусіди	 (і	 це	 видно	 з	 висловлювань	 російських	 експертів),	 Європа,	
світ	 пришли	 до	 розуміння,	 чим	 насправді	 був	 голод	 і	 Голодомор		
1932–1933	рр.	в	Україні.	І	вас,	шановні	читачі,	ми	запрошуємо	взя-
ти	участь	у	дискусії.

Юрій ШАПОВАЛ, професор, доктор історичних наук:
—	Зрозуміло,	резолюція	ПА	ОБСЄ	—	це	лише	перший	крок	на	

тому	 шляху,	 який	 обов’язково	 приведе	 європейців	 до	 розуміння,	
чим	 насправді	 був	 голод	 і	 Голодомор	 1932—1933	 років	 в	 Україні,	
в	чому	специфіка	цієї	трагедії	нашого	народу,	що	відрізняло	її	від	
того,	що	переживали	інші	народи	в	тогочасних	«союзних	республі-
ках»	СРСР.

Україну	все	ще	не	хочуть	впускати	в	європейське	поле	історич-
ної	 пам’яті.	 Одних	 західних	 експертів	 лякає	 те,	 що	 Україна,	 мов-
ляв,	 хоче	 «затінити»	 єврейський	 Голокост,	 інші	 «побоюються»	 за	
Росію,	яка	контролює	газову	трубу,	що	йде	на	Захід.	Усе	змішуєть-
ся:	елементарне	незнання	того,	що	було,	і	елементарний	мерканти-
лізм	(якщо	тема	Голодомору	може	зіпсувати	відносини	з	Кремлем,	
навіщо	нам	Голодомор?).	У	цій	ситуації	Україні	самій	потрібно	ро-
бити	більше,	нарощувати	свої	інформаційні	зусилля.
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А	 взагалі-то,	 нинішня	 ситуація	 дуже	 нагадує	 1932—1933	 роки.	
Сталінська	 Росія	 успішно	 морочила	 Заходу	 голову,	 заявляючи,	
що	 ніякого	 голоду	 в	 СРСР	 немає,	 а	 Захід	 був,	 як	 писав	 Пушкін,	
«обманываться	рад»,	торгуючи	з	Москвою	за	демпінговими	цінами.	
У	 цьому	 контексті	 потрібно	 високо	 оцінити	 прийняття	 резолюції,	
після	 якої	 (можливо)	 європейці	 хоч	 трохи	 більше	 знатимуть,	 що	
насправді	відбувалося,	хоча	б	замисляться,	чому	саме	Україна	за-
знала	найбільших	людських	жертв.

—	Навіть	нинішня	путінсько/медведєвська	Росія	—	поняття	не	
абстрактне,	а	тому	я	свято	вірю:	там	існує	різна	реакція.	Оскільки	
нині	в	офіційній	 ідеології	взятий	курс	на	реабілітацію	сталінської	
Росії,	 нинішня	 російська	 дипломатія	 (взявши	 за	 зразок	 дії	 Мак-
сима	 Литвинова	 та	 інших	 талановитих	 сталінських	 дипломатич-
них	лакеїв)	блискуче	впоралася	 із	завданням	щодо	дискредитації	
зусиль	 України	 в	 донесенні	 до	 світу	 правди	 про	 Голодомор,	 щодо	
дискредитації	 Президента	 Віктора	 Ющенка	 як	 «русофоба».	 На-
приклад,	 в	 опублікованій	 вчора	 «Днем»	 дискусії	 «Росія	 —	 смер-
тельний	ворог	України?	(«ІноСМІ»,	Росія)»	я	прочитав	слова	неві-
домого	 мені	 пана	 О.	 Пушкова	 про	 те,	 що	 «Європарламент	 не	 став	
однозначно	засуджувати	Росію,	як	того	хотів	би	Ющенко».	У	мене	
запитання:	де	й	коли	ПУБЛІЧНО	Ющенко	заявляв,	вимагав,	про-
понував	«однозначно	засуджувати	Росію»?	Хто	з	керівників	Укра-
їни	 коли-небудь	 дозволяв	 собі	 випади	 на	 адресу	 Росії,	 вимагав	
компенсації	 за	 Голодомор,	 ображав	 нинішнє	 російське	 керівни-
цтво	 (наприклад,	 заявляючи,	 що	 Курська,	 Воронезька	 області	 та	
Кубань	—	це	наші	землі,	які	ми	подарували	Росії	або	 інші	подібні	
дурощі)?	Ніхто	й	ніколи.	А	тепер	подивіться	на	російське	керівни-
цтво,	починаючи	з	Путіна	(який	двічі,	до	речі,	колись	поздоровляв	
Януковича)	і	закінчуючи	Лужковим.

Я	не	знаю	жодного	серйозного	експерта	в	Україні,	який	би	ви-
словлювався,	наприклад,	у	категоріях,	які	вживає	Н.	Нарочницька	
у	вже	згаданій	мною	статті:	«виділяти	тут	українців,	як	спеціально	
вибраних	жертв	—	це	не	лише	історично	невірно,	це	просто	непо-
рядно	й	огидно».

Пані	 Нарочницька,	 «непорядно	 й	 огидно»	 не	 знати	 історич-
ні	факти.	Наприклад,	об’являти	Власа	Чубаря	 ініціатором	голоду.	
Так,	 він	 керував	 Раднаркомом	 УССР	 до	 1934	 року,	 але	 нічого	 не	
вирішував,	а	Сталін	1932	року	звинувачував	його	в	«м’якотілості»,	
«розкладеності»	 та	 «опортунізмі».	 Чубар,	 як	 і	 інші	 керівни-
ки	 УССР,	 намагався	 вести	 «подвійну	 гру»,	 перебуваючи	 в	 «полі	
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напруги»	між	жорстокими	вимогам	Кремля	і	жахливими	місцеви-
ми	 реаліями.	 Українці	 не	 приймали	 ЖОДНОГО	 принципового	 рі-
шення,	що	мало	наслідком	голодний	апокаліпсис.

Я	 вже	 не	 вперше	 стикаюся	 з	 тим,	 що	 каже	 пані	 Нарочницька	
про	Україну,	і	мені	щиро	соромно	за	неї.	Помовчала	б,	підчитала	б,	
а	вже	потім	формулювала	б.	До	того	ж	вона	ще	й	за	те	ображена,	
що	 «всі	 гріхи	 революційного	 марксистського	 проекту	 звалюються	
на	 сьогоднішню	 Росію».	 Біда	 не	 в	 тому,	 що	 хтось	 «гріхи»	 звалює,		
а	 в	 тому,	 що	 нинішня	 Росія	 ВИПРАВДОВУЄ	 марксистський	 про-
ект,	виправдовує	диктатуру	й	брехню	комуністичного	режиму,	не	
вірить,	 що	 Україна	 здатна	 жити	 без,	 як	 безглуздо	 виражається	
пані	Нарочницька,	«великої	мега-нації».

Тому	 дискусії	 про	 Голодомор	 —	 це	 «de	 facto»	 дискусії	 про	 те,	
бути	чи	не	бути	українській	державності,	про	те,	що	українці	про-
демонстрували,	що	вони	здатні	жити	в	умовах	демократії	без	(про-
бач,	Господи)	«великої	мега-нації».	Так,	для	нас	Гітлер	і	Сталін	—		
монстри	 й	 тирани,	 яким	 не	 може	 бути	 виправдання.	 Так,	 Голодо-
мор	 практично	 знищив	 українську	 націю,	 викосив	 найздоровішу	
і	найнезалежнішу	її	частину.	Так,	росіян	вагонами,	як	писав	один	
іноземний	 дипломат	 1933	 року,	 завозили	 в	 УССР.	 Наслідки	 цього		
й	ще	багато	чого	ми	переживаємо	й	нині.

Але	 ніхто	 не	 пропонує	 росіян	 вивозити	 назад.	 І	 ми	 не	 будуємо	
націю,	 як	 каже	 А.	 Льовкін,	 «на	 основі	 переважно	 сумних	 подій».	
Ми	підкреслюємо,	що	навіть	у	тих	страшних	умовах	українці	ви-
жили,	не	забули,	хто	вони	й	де	їхнє	коріння.	І	росіяни	про	своє	ко-
ріння	 пам’ятають.	 На	 здоров’я!	 Питання	 лише	 в	 тому,	 чому	 вони	
вирішили	вкотре	відмовити	в	праві	на	пам’ять	українцям.

новорічна анкета  
грудень 2008 року

Традиційно	 першими	 оголошують	 про	 початок	 різдвяно-ново-
річного	 періоду	 маркетологи.	 Як	 тільки	 на	 екранах	 телевізорів	
з’являються	 рекламні	 ролики	 з	 новорічними	 мелодіями,	 в	 мага-
зинах	 —	 «неймовірні»	 знижки,	 а	 на	 вулицях	 промоутери	 в	 «дід-
морозових»	 шапочках,	 це	 знак	 —	 вже	 час	 вибирати	 подарунки	
близьким	і	продумувати	страви	до	новорічного	столу.
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«День»	 не	 спонукатиме	 вас	 до	 новорічних	 витрат	 (тим	 більше,	
економісти	радять	не	надто	витрачатися	на	цьогорічні	свята,	а	най-
кращий	подарунок,	між	 іншим,	книга.	Ще	краще	—	книга	«Дня»).	
Ну	і	ще	одна	традиція.	Щороку	напередодні	1	січня	ми	пропонуємо	
читачам,	авторам	та	експертам	«Дня»	відповісти	на	питання	нашої	
різдвяно-новорічної	анкети.

1. Яким ви запам’ятали 2008 рік? Яким він залишиться в іс-
торії України та світу?

Це	був	дуже	важливий	рік	для	України	як	держави.	Вона	отри-
мала	 дуже	 хороший	 урок.	 Йдеться	 про	 російсько-український	
конфлікт.	

Запам’ятався	 як	 рік	 тяжкої	 праці,	 започаткування	 нових	 про-
ектів,	 як	 рік	 цікавих	 подорожей	 і	 зустрічей.	 Сподіваюсь,	 наступ-
ного	року	в	Парижі	вийде	друком	книжка,	яка	фактично	була	за-
вершена	у	2008-му	і	якій	я	разом	з	моїми	французькими	колеґами	
присвятив	кілька	попередніх	років	роботи.

Для	мене	це	важливий	рік	ще	й	тому,	що	моїй	онучці	Катерині	
виповнилося	аж	два	роки.	

2. Складіть ваш особистий рейтинг подій минулого року.
Для	мене	це	—	світова	фінансова	криза	і	колапс	так	званої	де-

мократичної	коаліції	в	Україні.	Обидва	явища,	як	ви	розумієте,	не-
ґативні	і	не	сприяють	оптимістичному	настрою.	Тим	не	менше	я	за-
лишаюсь	оптимістом:	фінансову	кризу	світ	і	Україна	переживуть.	
Щодо	кризи	політичної,	то	вона	показала:	наша	нинішня	політична	
еліта	в	черговий	раз	сама	себе	загнала	в	глухий	кут,	а	відтак	про-
демонструвала	 власну	 низьку	 якість	 і	 нездатність	 вибудовува-
ти	стратегії,	відповідні	викликам	життя.	Це	попросту	означає,	що	
прийшов	час	поміняти	воду	в	українському	політичному	акваріу-
мі	разом	з	рибками.	Потрібні	нові	політики,	нові	обличчя,	нові	ідеї,	
нові	політичні	дискурси.	І	вони	обов’язково	будуть.	

3. «День»–2008: яким ви його побачили? Яким хочете бачити  
в 2009-му?

Я	читаю	«День»,	як	історик	пишу	для	«Дня»,	а	відтак	—	шаную	
«День».	 Хотів	 би	 бачити	 на	 шпальтах	 газети	 більше	 дискусій	 на	
теми,	які	резонують	у	суспільстві.	Мені	завжди	цікаво	читати,	що	
думають	про	Україну	у	світі.	І	не	лише	політологи	і	дипломати,	а	й	
науковці,	 митці,	 письменники.	 Бажаю,	 щоб	 таких	 матеріалів	 було	
більше.	І,	ясна	річ,	бажаю,	щоб	тираж	газети	у	Новому	році	став	ґі-
ґантським,	у	жодному	разі	не	меншим,	ніж	у	деяких	попсових	таб-
лоїдів.
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4. Розкажіть про себе: місце проживання, вік, професія, захо-
плення…

Відповім,	на	мій	погляд,	чудовим	анекдотом	про	радянську	добу.	
КҐБ	 спіймав	 чоловіка,	 який	 розкидав	 листівки	 на	 центральних	
вулицях	 міста.	 Чоловіка	 ведуть	 на	 допит,	 розкривають	 те,	 що	 він	
розкидав,	 а	 там…	 немає	 ніякого	 тексту.	 «Ти	 що,	 з	 глузду	 з’їхав?	
Розкидаєш	листівки,	а	в	них	нічого	не	написано!»	Чоловік	відпові-
дає:	«А	що	писати?	Все	і	так	зрозуміло».	

Отже,	що	розповідати	—	все	і	так	зрозуміло.
5. Ваше новорічне звернення до українців або афоризм.
Ось	воно,	моє	звернення	до	всіх	сущих	в	Україні:	«Поважаймо	

себе	і	нас	будуть	поважати	у	світі!».

Про вміння дивитися кіно
2012 рік

Які, на вашу думку, радянські фільми найбільше розходяться 
із дійсністю? Якщо можна, вкажіть топ-5.

Насамперед	 хотів	 би	 зауважити,	 що	 ґазета	 «День»	 запропо-
нувала	дуже	цікаве	опитування	і	що	поставлене	запитання	ще	не	
було	належним	чином	продискутоване.	Тепер,	власне,	до	стрічок.

На перше місце,	 поза	 сумнівом,	 слід	 поставити	 фільм,	 оцінку	
якому	 дав	 Олександр	 Довженко.	 Ось	 вона:	 «Ця	 стрічка	 нагадує	
мені	 концерт,	 в	 якому	 заспівала	 чудова	 співачка,	 а	 розкланюва-
тись	вийшов	її	чоловік,	стоматолог».	Йдеться	про	фільм	режисера	
Михайла	 Ромма	 і	 сценариста	 Олексія	 Каплера	 «Ленін	 у	 Жовтні».	
На	 цьому	 фільмі	 виховувались	 цілі	 покоління	 радянських	 людей.	
І	 справді,	 гра	 актора	 Бориса	 Щукіна	 була	 переконливою,	 він	 на-
дав	Ленінові	людських	рис.	Саме	Щукіна	і	мав	на	увазі	Довженко,	
а	«стоматологом»	зобразив	Ромма	за	погану	режисуру.	Фільм	спо-
творював	все	до	деталей.	Наприклад,	у	жовтні	1917-го	Ленін	через	
міркування	конспірації	мав	поголене	обличчя	(у	фільмі	залишили	
традиційний	 образ	 вождя).	 Не	 було	 ніякого	 «товарища	 Василия»,	
який	у	фільмі	охороняє	Леніна,	а	був	Ейно	Рахья,	якого	на	момент	
зйомок	вже	репресували,	а	тому	не	можна	було	називати	справж-
нього	імені.	І	я	міг	би	ще	довго	продовжувати	перелік	розходжень	
із	 фактами.	 Старі	 більшовики	 запевняли,	 що	 реальний	 Ленін	 був	
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зовсім	не	схожий	на	щукінського	Леніна,	не	говорячи	вже	про	ре-
альні	обставини	1917	року.	(До	речі,	був	у	фільмі	зображений	і	Ста-
лін	—	вперше	у	художньому	кіно,	—	але	його	в	хрущовську	добу	
«вирізали»).	Тим	не	менш	це	був	ґрандіозний	фільм-міф.

На друге місце	 я	 би	 поставив	 розрекламовану	 і	 популярну	 ко-
лись	 кількасерійну	 кіноепопею	 режисера	 Юрія	 Озерова	 «Визво-
лення»,	відзняту	у	брежнєвські	часи.	Там	також	грали	талановиті	
актори,	 була	 спроба	 місцями	 стилізувати	 зображення	 «під	 доку-
мент».	 Проте	 насправді	 фільм	 продовжував	 традицію	 таких	 пом-
пезних,	просталінських	стрічок,	як	«Сталінградська	битва»	режи-
сера	Володимира	Петрова	і	«Падіння	Берліну»	Михайла	Чіаурелі.	
Для	 мене	 невідповідність	 і	 фальш	 в	 озеровському	 фільмі	 асоцію-
ються	 із	 манікюром	 і	 обручками	 акторки	 Лариси	 Голубкіної,	 яка	
грала	 медсестру	 на	 фронті.	 Думаю,	 її	 прикраси	 випадково	 потра-
пили	у	кадр,	але	вони	миттєво	зруйнували	мою	довіру	до	фільму.	
У	фільмі	не	було	правди	війни,	а	солдати,	яких	показували	пере-
важно	 акуратно	 вдягненим,	 ситими,	 були	 повними	 антиподами	
тих,	які	залишилися	у	військовій	хроніці.

Третє місце	 в	 моїй	 ієрархії	 посідає	 фільм	 Івана	 Пир’єва	 «Ку-
банські	 казаки».	 Це	 було	 повне	 знущання	 над	 повоєнними	 гляда-
чами,	 оскільки	 Кубань	 зображувалася	 як	 рай,	 де	 панує	 достаток		
і	 добробут,	 де	 є	 продукти	 і	 товари	 повсякденного	 вжитку,	 де	 жи-
вуть	 привабливі,	 сильні	 і	 щасливі	 люди.	 Я	 би	 порадив	 сучасним	
комуністам	 обов’язково	 вставити	 у	 свою	 політичну	 телеаґіта-
цію	 фраґменти	 із	 стрічки	 Івана	 Пир’єва.	 Гадаю,	 інші	 експерти	
обов’язково	 згадають	 цю	 красиву	 кінофальш,	 до	 створення	 якої	
також	залучили	талановитих	акторів.	Вони	грали	настільки	пере-
конливо,	що	люди	з	інших,	зруйнованих	війною	і	голодних	реґіонів	
Ряданського	 Союзу,	 їхали	 на	 Кубань,	 щоб	 жити	 і	 працювати	 там.	
Невдовзі	 ілюзії	 розсіювалися.	 Але	 це	 у	 тих,	 хто	 побачив	 Кубань.	
На	 решту	 публіки	 фільм	 впливав	 дуже	 сильно,	 а	 в	 тодішньому	
СРСР	користувався	великим	успіхом.	

Четверте місце	я	би	віддав	фільму	Сергія	Ейзенштейна	«Іван	
Грозний».	 Гадаю,	 не	 слід	 багато	 говорити	 про	 геніальний	 дар	 ре-
жисера	 і	 виконавця	 головної	 ролі	 Миколи	 Черкасова.	 Одначе	
фільм,	 точніше	 1-ша	 його	 серія,	 був	 чистою	 «заказухою».	 Як	 ві-
домо,	 до	 Івана	 Грозного	 Сталін	 мав	 пієтет.	 Іван	 ІV	 приєднав	 ве-
ликі	 території,	 люто	 боровся	 з	 боярською	 опозицією,	 для	 чого	
мав	спеціальне	військо	—	опричнину.	Аналогії	зі	сталінським	ча-
сом	 були	 очевідні:	 так,	 жорстокий	 цар,	 але	 він	 прагнув	 створити	
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могутню	 державу.	 Сценарій	 особисто	 прочитав	 Сталін	 і	 написав	
резолюцію:	 «Т[оварищ]	 Эйзенштейн	 справился	 с	 задачей.	 Иван	
Грозный,	 как	 прогрессивная	 сила	 своего	 времени,	 и	 опричнина,	
как	его	целесообразный	инструмент,	вышли	не	плохо».	В	1944	році	
зробили	1-у	серію,	а	в	січні	1946-го	вона	дістала	Сталінську	пре-
мію.	 В	 серпні	 1946-го	 вождю	 показали	 2-у	 серію	 і	 він	 бурхливо	
висловив	 невдоволення.	 По-перше,	 опричники	 в	 фільмі	 вигляда-
ють	справжніми	дияволами,	демонами,	які	готові	на	все.	Аналогія	
з	 чекістами	 очевидна.	 Та	 найбільше	 Сталіну	 не	 сподобалось	 те,	
що	 цар	 у	 фільмі	 зображений	 складною	 людиною,	 яка	 переживає	
сумніви	 і	 неспокій.	 Це	 відповідало	 історичним	 реаліям,	 але	 така	
правда	не	потрібна	була	Сталіну,	бо	вона	породжувала	запитання.	
Хто	 ж	 піде	 за	 вождем,	 який	 переживає	 душевні	 сумніви?	 26	 лю-
того	1947-го	Сталін	прийняв	Ейзенштейна	та	Черкасова,	вихову-
вав	режисера	та	актора,	як	хотів.	Ейзенштейн	почав	переробляти	
другу	частину,	але	втрутились	вищі	сили:	в	лютому	1948	року	ре-
жисер	пішов	з	життя.	Обидві	серії	фільму	опинились	під	заборо-
ною,	яку	знімуть	лише	після	смерті	диктатора.

Нарешті,	 п’яте місце	 я	 би	 віддав	 фільму	 вже	 згаданого	 Олек-
сандра	 Довженка	 «Щорс».	 Герой	 громадянської	 війни,	 «україн-
ський	Чапаєв».	Так	його	назвав	Сталін	і	у	1935	році	замовив	Олек-
сандру	 Довженку	 фільм,	 що	 вийшов	 на	 екрани	 у	 1939	 році.	 Кіно	
талановите,	а	неповторний	актор	Євген	Самойлов	майстерно	зіграв	
головну	роль.	Ось	Щорс	розмовляє	з	бійцями	 і	каже:	«И	воскрес-
нем	мы,	—	и	восстанем	из	седины	столетий,	трезвые,	храбрые,	без	
ругани,	без	заискиваний	и	предательств.	Пройдем	за	Лениным	та-
кими	достойными,	простыми	товарищами…».	Не	«простым	товари-
щем»	 виявився	 Ленін.	 Непростим,	 на	 відміну	 від	 кінематографіч-
ного,	 був	 реальний	 Щорс.	 Командир	 Богунського	 полку,	 а	 згодом	
1-ї	 Української	 радянської	 дивізії	 (до	 речі,	 сформованої,	 в	 основ-
ному,	з	полків	ВЧК,	угорських	 інтернаціоналістів,	поволзьких	та-
тар	тощо),	не	був	таким	значущим	і	привабливим,	як	у	фільмі.	Та	
й	з	його	загибеллю	не	все	однозначно…	Проте	треба	було	зробити	
«українського	 Чапаєва»	 і	 Довженко	 його	 зробив.	 Щоправда,	 на-
мучився:	 робота	 тривала	 аж	 чотири	 роки.	 Що	 ж,	 із	 «замовними»	
фільмами	 також	 непросто,	 якщо	 їх	 роблять	 справді	 обдаровані	
люди.	 Недаремно	 Андрій	 Тарковський	 цінував	 деякі	 екранні	 зна-
хідки	«Щорса»,	а	Довженка	вважав	своїм	вчителем.

Я	 навів	 лише	 деякі	 приклади.	 Розмову	 можна	 було	 б	 продов-
жити…



відповіді на прохання 
телеканалу «інтер»

2007 рік

1. Кого особисто Ви вважаєте Великим Українцем та чому?
Не	 знаю,	 як	 правильно	 відповісти,	 оскільки	 не	 розумію	 кри-

терію	 поняття	 «Великий	 Українець».	 Та	 піддаючись	 на	 гру	 BBC		
і	Вахтанґа	Кіпіані	(якого	щиро	шаную),	відповідаю:

Тарас	Шевченко,	оскільки	він	духовний	«батько	нації»;
Михайло	 Грушевський,	 оскільки	 він	 як	 вчений-історик	 «ство-

рив»	українців;
Леонід	 Кравчук,	 оскільки	 він	 єдиний	 з	 українських	 політиків	

(усіх	 часів!)	 був	 ефективним,	 бо	 знав	 чого	 прагнув	 (маю	 на	 увазі	
Кравчука	серпня	1991	року).

2. Що саме Ви хотіли б, щоб про Вас сказали наступні поко-
ління? Яким Ви хотіли б залишитися в пам’яті своїх нащадків? 

Це	 запитання,	 делікатно	 висловлюючись,	 надто	 невдало	 сфор-
мульоване,	а	тому	дозвольте	не	відповідати.



«суспільство не може 
  існувати без історичної 

пам’яті»
інтерв’ю канадському  

тижневику «Міст». 2007 рік
У Києві зусиллями товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса 

відкрито Музей совєтської окупації. Навколо нього все ще то-
чаться запеклі дискусії, що гірше — набив суспільну оскому не-
приємний скандал… 

Дещо	 про	 Музей	 совєтської	 окупації	 (Київ,	 вул.	 Стельма-
ха,	6-а).	Має	головну	експозицію	під	назвою	«Забуттю	не	підлягає:	
хроніка	 комуністичних	 інквізицій	 1917–91	 рр.»,	 що	 складається		
з	 54	 стендів,	 упорядкованих	 за	 темами:	 «Більшовицький	 перево-
рот	і	початок	терору	(1917–20	рр.)»,	«СССР	народжувався	з	голоду	
і	насильства	(1921–23	рр.)»,	«Ціна	індустріалізації	та	насильниць-
ка	 колективізація»,	 «Український	 Голокост	 (1932–33	 рр.)»,	 «Крах	
українізації	та	Великий	терор	(1934–38	рр.)»,	«Змова	двох	дикта-
тур	та	її	наслідки	(1939–41	рр.)»,	«Останнє	десятиліття	сталінської	
диктатури	 (1942–52	 рр.)»,	 «Третій	 удар	 голодом	 (1946–47	 рр.)»,	
«Морозна	 відлига»	 (1953–1964	 рр.),	 «Безкровний	 тоталітаризм	
(1965–85	рр.)»,	«Колапс	(1986–1991	рр.)».

Не	 так	 давно	 на	 сторінках	 авторитетної	 газети	 «День»	 розгор-
нулася	полеміка,	викликана	статтею	Юрія	Шаповала,	професора,	
д-ра	історичних	наук,	керівника	відділу	Інституту	політичних	і	ет-
нонаціональних	 досліджень	 Національної	 академії	 наук	 України,	
під	назвою	«Музей	окупації?	Хто	окупант?!».	До	обговорення	теми	
совєтської	 окупації	 приєдналися	 відомі	 історики,	 зокрема	 про-
фесор	 Станіслав	 Кульчицький,	 д-р	 історичних	 наук	 Володимир	
Шевченко	та	ін.,	а	також	Роман	Круцик,	голова	Київського	товари-
ства	«Меморіал»	ім.	Василя	Стуса.	Окрім	того,	в	«Дні»	організовано	
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заочний	 круглий	 стіл	 на	 тему	 «Якою	 повинна	 бути	 політика	 дер-
жави	щодо	історичної	пам’яті?».	

Усе	 б	 виглядало	 відрадно,	 коли	 б	 не	 словесні	 баталії,	 які	 від-
носно	 недавно	 розгорілися	 між	 організаторами	 згаданого	 Музею,		
а	 саме:	 д-ром	 історичних	 наук	 Юрієм	 Шаповалом	 і	 головою	 То-
вариства	 «Меморіал»	 Романом	 Круциком.	 Ось	 газетна	 дещиця	 із	
того,	позаяк	в	інтерв’ю	буде	про	це	згадка:	«Я	чимало	написав	про	
ці	 (комуністичні)	 злочини,	 пишу	 зараз,	 але…	 Я	 також	 проти	 за-
взятих	 декларацій	 про	 створення	 такого	 музею.	 Однак	 мої	 моти-
ви	дещо	інші.	Мене	пригнічує,	що	президент	опускається	до	своє-
рідного	 заочного	 діалогу	 з	 «червоною	 архивісткою»	 (Йдеться	 про	
Пані	 Ольгу	 Ґінзбурґ	 —	 голову	 Держкомархіву	 України. — М. О.),	
а	 не	 веде	 політику,	 яка	 дозволила	 б	 на	 гарматний	 вистріл	 не	 під-
пускати	 таких	 людей	 до	 керівництва	 і	 без	 того	 нещасною	 архів-
ною	справою	України.	А	все	чому?	Тому,	що	немає	в	Україні	все-
бічної	 інтеґративної	політики	пам’яті…	Після	помаранчевих	подій	
2004	року	виникли	нові	надії	на	радикальний	розрив	із	тоталітар-
ним	 минулим.	 Однак	 після	 підписання	 у	 вересні	 2006	 року	 полі-
тичного	меморандуму	між	Ющенком	і	Януковичем	(тобто	договору	
про	 індульґенцію	 політичним	 чи	 іншим	 бандитам,	 по	 яких	 плака-
ли	в’язниці)	цим	надіям,	схоже,	не	судилося	збутися»	(д-р	Ю.	Ша-
повал	 «Музей	 окупації?	 Хто	 окупант?!»,	 «День»,	 19.06.07);	 «Чесно	
кажучи,	 мене	 дуже	 здивувала	 стаття	 Юрія	 Шаповала,	 яка	 може	
бути	 сприйнята	 читачами	 не	 як	 роздуми	 професійного	 історика,	
а	 звичайного	 політика	 з	 лівими	 поглядами,	 або	 як	 матеріал,	 на-
писаний	 на	 чиєсь	 замовлення.	 Робота	 над	 першою	 експозицією	
Музею	 совєтської	 окупації	 тривала	 більше	 півроку,	 вона	 високо	
оцінена	 не	 тільки	 українськими,	 але	 й	 зарубіжними	 істориками.		
У	ході	роботи	над	експозицією	у	нас	з	Юрієм	Івановичем	виникало	
багато	різних	дискусій,	але	такого	різкого	повороту	в	поглядах	на	
історичні	події,	я,	чесно	кажучи,	від	нього	не	сподівався…	(Р.	Кру-
цик	«А	таки	совєтська	окупація!»,	«День»,	10.07.07).	Важко	повіри-
ти,	що	подібні	тертя	між	провідним	істориком	і	головою	київсько-
го	 «Меморіалу»	 мали	 приземлену	 причину.	 Але	 насторожує	 той	
факт,	що	після	закінчення	праці	над	експозицією	історика	Ю.	Ша-
повала	виключили	з	управи	Музею…

Днями	 професор,	 д-р	 історичних	 наук	 Юрій	 Шаповал	 дав	 ін-
терв’ю	для	тижневика	«Міст»:	

—	Як сприйняла українська громадськість відкриття Музею 
совєтської окупації?
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— Громадськість	 України	 сприйняла	 це	 повідомлення	 по-
різному.	 Одні	 солідаризуються	 з	 цим	 фактом,	 точніше	 —	 з	 цією	
пропаґандивною	тезою,	 інші	—	катеґорично	це	заперечують,	обу-
рюються,	висловлюють	протести.	Я	обурився	тим,	що	Пан	Круцик	
de	facto	приватизував	експозицію	і	навіть	не	знайшов	можливості	
(хоча	 б	 по	 телефону)	 порадитись	 з	 приводу	 проголошення	 її	 Му-
зеєм,	хоча	я,	між	іншим,	також	маю	офіційний	copyright,	а	відтак		
і	право	на	свою	візію,	чим	має	бути	створений	мною	матеріал.

Ніяких	 особливих	 дискусій	 у	 нас	 з	 Круциком	 під	 час	 спільної	
роботи	не	було	(оскільки	ніяких	глибоких	історичних	знань	він	не	
має,	 хоча	 віддаю	 належне	 його	 безперечному	 патріотизмові).	 Він	
наполегливо	 забезпечував	 матеріалізацію	 того,	 що	 я	 напрацював	
і	 що	 зробив	 у	 вигляді	 ескизів	 художник	 Олег	 Кравченко.	 Ну	 і	 —	
ясна	річ	—	ніхто	мені	статті	не	замовляв,	а	тому	вважаю	сказане	
головою	 київського	 «Меморіалу»	 просто	 хамством	 (на	 жаль,	 нині	
йому	притаманним).

—	Які акти вандалізму чинилися в Музеї?
—	По-перше,	немає	ніякого	музею,	про	це	будемо	говорити	далі.	

Ніяких	 системних	 актів	 вандалізму	 не	 було,	 окрім	 протесту	 з	 по-
биттям	вікон	деякими	неадекватними	прибічниками	партії	Вітрен-
ко.	Насправді	ці	акти	були	продиктовані	 їхнім	прагненням	«засві-
титися»	 перед	 парламентськими	 виборами,	 задекларувати	 свою	
присутність.	

—	Прошу ширше розказати про те, що називають Музеєм со-
вєтської окупації.

—	Експозицію	«Забуттю	не	підлягає:	хроніка	комуністичної	інк-
візиції	1917–1991	рр.»	замовив	у	мене	Роман	Круцик	(у	нього	була	
ідея,	але	не	було	ні	концепції,	ні	набору	фотографій,	ні	жодних	до-
кументів).	 Пан	 Круцик,	 колишній	 водій	 тепловозу	 (чи	 електрово-
зу),	 колишній	 народний	 депутат,	 досить	 довго	 й	 енерґійно	 намов-
ляв	мене	на	це.	І	я	піддався,	оскільки	створення	експозиції	вважав	
благородною	справою,	вважав,	що	ми	творимо	експозицію	як	аль-
тернативу	колись	панівній	«єдино	правильній	історії»:	люди	пост-
совєтської	України	мають	дізнатися	правду	про	ті	страшні	часи.	

Я	 забезпечував	 концептуальну	 частину	 проекту:	 складав	 хро-
нологію	 подій,	 візуальний	 ряд,	 вибудовував	 й	 реалізував	 вистав-
кову	 ідею	 планшетів,	 а	 Роман	 Круцик	 забезпечував	 матеріальну	
частину.	Відтак	до	нас	підключився	художник	Олег	Кравченко.	За-
значу,	 що	 зібраний	 матеріал	 може	 бути	 лише	 вступом,	 прологом	
до	 справжнього	 музею.	 Наявного	 матеріалу	 замало,	 щоб	 вважати	
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музеєм.	Стосовно	пана	Круцика,	то	він	доклав	багато	зусиль,	щоб	
«вибити»	приміщення	й	організувати	виставкові	стенди.	Тут	йому	
слід	 віддати	 належне,	 а	 ще	 більше	 —	 представникам	 українців	
США,	які	матеріально	допомагали	Пану	Круцику	в	цій	справі.

—	Чи може ця або інша експозиція працювати на повернення 
українському народові його історичної пам’яті? 

— Поза	 сумнівом,	 може.	 Проголошення	 експозиції	 «Забуттю	
не	 підлягає…»	 музеєм	 є,	 радше,	 пропаґандивним,	 популістським	
актом.	 Я	 не	 переконаний,	 що	 нинішня	 експозиція	 працюватиме	
на	 конструктивізм.	 Повторюю,	 що	 справжнього	 музею	 окупації		
в	Україні	ще	не	існує.	Я	знаю,	як	створити такий	музей.

—	Під час парламентських виборів мене запитали в Миколає-
ві, чому ми, галичани, так ненавидимо російську мову. Я назвала 
причину: в червні 1941 року російськомовні	енкаведисти розбива-
ли голівки немовлят об мури. Чоловік був шокований моєю розпо-
віддю й просив пробачення від імені всіх росіян. Чи можуть поді-
бні приклади викликати масові прозріння? 

—	 Подібні	 масакри	 відбувалися	 не	 лише	 в	 Західній	 Україні,	 а,	
приміром,	 у	 тому	 ж	 Миколаєві.	 Я	 вважаю,	 що	 такий	 зріз	 потрі-
бен,	але	я	катеґорично	проти	того,	щоб	його	робили	Роман	Круцик	
та	йому	подібні.	Знаєте,	коли	він	(та	інші)	починають	учити	історії	
професіоналів-істориків,	 значить,	 щось	 не	 в	 порядку.	 Ми	 повинні	
працювати	 разом,	 але	 кожен	 має	 робити	 своє.	 Скажу:	 правда	 на-
роджується	в	дискусіях.	Ми	повинні	дискутувати,	а	не	працювати	
кожен	сам	по	собі.	Повторюю:	мені	прикро,	що	ця	людина	привлас-
нила	собі	те,	що	зробили	інші.	Я	перебуваю	в	шоковому	стані.	Я	за-
смучений	 тим,	 що	 сталося.	 Такий	 розбрат	 шкодить	 Україні,	 якій	
все	 ще	 загрожує	 небезпека.	 Музеї	 потрібно	 творити	 професійно,	
з	думкою	про	те,	щоб	Україна	ніколи	не	поверталася	до	страшних	
тоталітарних	часів.

—	 Нашою найбільшою бідою є огульна отаманія. Чи позбуде-
мося ми колись цього лиха?

—	Згоден	з	вами.	Але	я	вірю,	що	ми	подолаємо	цей	недолік.	Ба-
чите,	існують	питання	професіоналізму	й	питання	про	рівень	дис-
кусій,	розмов	на	історичні	теми,	про	проблеми	совєтського	минуло-
го,	зокрема	про	совєтську	окупацію.	І	рівень	розмов	і	дискусій	має	
бути	 високий,	 а	 не	 аматорський.	 Про	 це	 повинні	 пам’ятати	 ті,	 які	
беруться	організовувати	музеї.	

Зараз	я	беру	участь	у	солідних	проектах,	які	стосуються	Голо-
домору,	Великого	терору.	Знаю,	що	всі	матеріали	буде	опрацьовано	
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на	високому	професійному	рівні,	відтак	оприлюднено.	Я	радий,	що	
співпрацюю	 з	 професіоналами,	 які	 солідаризуються	 зі	 мною,	 не-
суть	відповідальність	перед	нашим	народом,	зрештою	—	світовою	
спільнотою.	

— Минулого року Президент України видав указ про щоріч-
не вшанування Голодомору, передбачаються державні заходи до 
75-річчя цієї скорботної дати, не так давно вийшов указ про від-
значення 70-річчя Великого терору. Чи є все це свідченням того, 
що в Україні на офіційному рівні переосмислюється її новітня 
історія?

— Безумовно,	 так.	 Я	 хочу	 внести	 невелику	 корективу:	 згадані	
укази	є	виключно	ініціативою	Президента	України.	Я	дуже	шаную	
Президента	 Ющенка	 (маю	 певні	 критичні	 зауваги	 стосовно	 його	
загальної	діяльності)	за	те,	що	він	розуміє	важливість	повернення	
історичної	 правди.	 Зараз	 ми	 підготували	 декілька	 публікацій	 про	
Голодомор	(одну	—	разом	із	Фондом	Україна-3000),	які	стосують-
ся	160	найновіших	документів,	отриманих	із	Галузевого	державно-
го	архіву	Служби	безпеки	України	та	деяких	інших	архівосховищ.	
У	 згаданих	 документах	 немає	 конкретних	 планів	 (чи	 одного	 пла-
ну).	 Однак	 з	 окремих	 важливих	 деталей	 можна	 скласти	 загальну	
картину.	Наприклад,	ми	віднайшли	документи	про	те,	як	селянам	
Криму	забороняли	виїжджати	в	Україну,	натомість	дозволяли	ро-
бітникам	і	службовцям.	Мабуть,	коментарі	зайві.	

Другий	 великий	 проект,	 у	 якому	 впродовж	 майже	 трьох	 ро-
ків	 я	 беру	 безпосередню	 участь,	 стосується	 Великого	 терору	
1936–38	 років.	 Я	 дуже	 вдячний	 Президентові	 за	 те,	 що	 він	 своєю	
цілеспрямованою	діяльністю	впливає	на	формування	колективної	
пам’яті,	політики	пам’яті	в	Україні.	

—	 Скажіть, будь ласка	 (мабуть, про це повинна я питати 
політиків, а не істориків), коли в Україні розпочнеться широ-
комасштабний рух на заборону комуністичної ідеології, ко-
муністичної партії, демонтаж знаків тоталітаризму? Коли 
відбудеться міжнародний процес над комунізмом (як це було  
в Нюренберзі над нацизмом), на якому буде поіменно названо й за-
суджено всіх катів українського народу?

—	Це	—	риторичне	запитання.	Бачите,	нині	комуністи	парази-
тують	на	різних	речах.	Днями	я	отримав	від	мого	приятеля	Мико-
ли	 Рябчука	 електронний	 варіант	 першої	 сторінки	 газети	 «Кому-
ніст»,	 де	 вміщено	 вітання	 Петра	 Симоненко	 з	 нагоди	 Христового	
Воскресіння.	Це	—	явний	абсурд:	вчора	винищували	церкви,	а	нині	
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вітають	 із	релігійними	святами.	Сьогоднішня	комуністична	партія	
мімікрує,	 пристосовується…	 На	 жаль,	 частина	 людей	 все	 ще	 ві-
рить	у	їхню	демагогію.	Існування	комуністичної	партії	—	лише	пи-
тання	часу.	Єдиним	і	не	надто	серйозним	фактором,	який	піджив-
лює	українських	комуністів,	є	російська	партія	комуністів.

Звичайно,	 проблему	 комуністів	 нам	 накинув	 Леонід	 Кравчук:	
спершу	КПУ	заборонили,	а	відтак	дали	їй	зелене	світло.	На	жаль,	
наша	держава	постала	як	компроміс	між	демократами	й	суверен-
комуністами…	

Нині	 головне	 інше:	 ми	 повинні	 мати	 власну	 політичну	 еліту,	
дбати	про	 її	поповнення	молодими	силами,	які	б	виховувалися	на	
позитивах,	а	не	на	старих	неґативах,	що	гірше	—	на	прикладах	ко-
рупції.

—	 Згадуючи політичні репресії 1936–38 років, передовсім над 
елітарним прошарком красного письменства, можна говорити 
про безвільну приреченість, психічний злам більшості жертв. 
Чи не вважаєте ви, що цьому варто б протиставити героїчну 
поставу, приміром, націоналістичної молоді «процесу 59-ти» зі 
Львова, що зуміла кинути виклик усій сталінській системі?

— Скажу,	що	немало	українців	упродовж	складної	доби	тоталі-
таризму,	тобто	з	початку	1920-х	років	і	до	кінця	80-х	минулого	сто-
ліття,	 чинили	 спротив,	 спалювали	 себе,	 свідомо	 йшли	 на	 страш-
ні	 муки.	 Однак	 проблема	 не	 є	 простою:	 було	 багато	 українців,	 які	
влилися	 в	 комуністичний	 потік.	 Вони	 мали	 свої	 інтенції,	 свою	 па-
радигму	 дій,	 мислення	 в	 рамках	 того	 більшовицького	 ладу,	 який	
запанував.	 Варто	 б	 згадати	 Василя	 Шахрая,	 Панаса	 Любченка,	
Олександра	Шумського,	Власа	Чубаря,	Михайла	Полоза,	Миколу	
Скрипника,	Петра	Шелеста	та	 ін.,	які	вірили,	що	навіть	у	рамках	
декоративної	 державності	 щось	 можна	 змінити	 в	 Україні.	 Я	 пов-
торюю:	 історик	 зобов’язаний	 мати	 право	 на	 сумнів.	 Не	 можна	 од-
них	відносити	до	чорних,	а	інших	—	до	білих.	Потрібно	розрізняти		
нюанси,	 потрібно	 бачити	 всю	 гаму	 кольорів.	 Разом	 з	 тим	 вдячний	
за	приклад	героїчності	молодих	націоналістів	«процесу	59-ти».

—	 Чи в експозиції «Забуттю не підлягає: хроніка комуніс-
тичних інквізицій 1917–1991 років» є матеріали про видатних 
провідників як Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бан-
дера, Данило Скоропадський та ін., що впали жертвами більшо-
вицького терору?

—	У	тій	експозиції,	що	я	робив,	є	такі	матеріали.	І	не	лишень	про	
них.	 Безперечно,	 потрібно	 акцентувати	 на	 їхніх	 постатях,	 позаяк	



398 зАПитАння тА ВідПоВіді

вони	мали	той	стрижень,	завдяки	якому	стали	безсмертними.	Вони	
віддали	своє	життя	за	Україну.	Подібних	прикладів	є	багато.	Мені	
вперше	довелося	писати	про	Кирила	Осьмака,	що	був	президентом	
Української	Головної	Визвольної	Ради	(УГВР).	Окрім	того,	про	го-
ловного	командувача	УПА	Романа	Шухевича,	який	також	був	од-
ним	 з	 провідників	 УГВР.	 Мене	 цікавить	 Кирило	 Осьмак	 тому,	 що	
він	був	родом	із	Полтавщини.	Саме	він	є	символом	того,	що	Укра-
їна	 була,	 є	 й	 буде	 єдиною.	 І	 як	 би	 не	 старалися	 політикани	 розі-
рвати	 Україну,	 зокрема	 на	 всіляких	 виборах,	 вона	 буде	 цілісною	
державою.	 Саме	 такі	 людські	 долі	 як	 президента	 УГВР	 Кирила	
Осьмака,	 президента	 Карпатської	 України	 Авґустина	 Волошина	
та	ін.	є	свідченням	неподільності	України,	традиційної	української	
державності.	І	саме	на	цьому	потрібно	постійно	наголошувати	в	су-
часній	Україні.	

—	 Чи є в згаданій експозиції матеріали про масові масакри, 
здійснені енкаведистами в червні 1941 року?

—	 На	 стендах	 представлено	 такі	 матеріали	 з	 усієї	 України.		
У	нас	є	декілька	публікацій	про	ці	трагічні	події,	які	відбулися	не	
тільки	 у	 Львові	 чи	 Луцьку,	 але	 й	 Харкові,	 Миколаєві	 та	 інших	
українських	 містах.	 В	 Україні	 виходить	 журнал	 «З	 архівів	 ЧК–
ҐПУ–НКВД–КҐБ»,	 в	 якому	 було	 надруковано	 низку	 матеріалів,	
що	стосувалися	масових	розстрілів,	а	навіть	було	вміщено	списки	
розстріляних.	 Однак	 всі	 ці	 матеріали	 повинні	 бути	 ширше	 пред-
ставлені,	тобто	їх	потрібно	постійно	поповнювати.	

— Мене особисто хвилює зневажливе, з неодмінною пристав-
кою «коляборанти», ставлення до Дивізії «Галичина», яка при 
певному розвиткові історичних подій могла стати вирішальним 
фактором для відродження післявоєнної Української держави. 
Чи переосмислюється в Україні роль цієї військової одиниці?

—	 Щодо	 Дивізії	 «Галичина»,	 то	 в	 Україні	 ця	 тема	 вже	 не	 на-
лежить	 до	 «табу»,	 а	 також	 не	 є	 однобічно	 висвітлена.	 В	 Інституті	
політичних	 і	 етнонаціональних	 досліджень	 Національної	 акаде-
мії	 наук	 України	 нині	 підготовляємо	 до	 друку	 багатотомну	 полі-
тичну	 історію	 України	 ХХ–ХХІ	 століття.	 Саме	 останніми	 днями	
я	 вичитував	 блок	 текстів,	 які	 стосуються	 Другої	 світової	 війни.	
Варто	 відзначити,	 що,	 зокрема,	 автори	 мають	 різнобічний,	 бага-
тогранний	 підхід	 до	 Дивізії	 «Галичина»,	 подають	 мотиви	 виник-
нення	цієї	військової	одиниці,	 її	наслідки.	Я	б	сказав,	що	цей	під-
хід	 не	 є	 однозначно	 неґативним.	 В	 Україні	 існують	 різні	 думки,	
оскільки	 історики	 по-різному	 трактують	 окремі	 явища	 того	 часу,	
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зокрема	 конкретні	 образи	 як	 Степана	 Бандери,	 Романа	 Шухеви-
ча	та	ін.	Приємно	відзначити,	що	українське	суспільство	поступо-
во	 позбувається	 однобічної	 інтерпретації	 цих	 достатньо	 складних		
процесів.	

Десь	п’ять	років	тому,	я	будучи	в	Канаді,	спілкувався	з	людьми,	
які	служили	в	Дивізії	«Галичина»,	а	навіть	 її	формували.	Я	дуже	
добре	пам’ятаю	наші	дискусії.	Тоді,	може,	вперше	в	моєму	житті	я	
персоніфіковано	зрозумів,	якими	непростими	були	ці	процеси.

—	Чи відомо вам, що з німецької сторони одним з ініціаторів 
Дивізії «Галичина» був високого ранґу гітлерівський військовик, 
колишній Січовий Стрілець?	

—	Деякі	речі	мені	відомі.	Я	не	буду	твердити,	що	знаю	все	це	до-
сконало.	По-моєму,	найбільша	проблема	полягає	в	іншому:	відкри-
лись	 німецькі	 архіви	 в	 Україні,	 а	 також	 архіви	 в	 Німеччині,	 де	 є	
матеріали	про	Україну,	а	в	нас	відчувається	брак	людей,	які	доско-
нало	 знали	 б	 німецьку	 мову	 та	 могли	 б	 працювати	 в	 цих	 архівах.	
На	щастя,	 громадськість	розуміє,	що	проблема	деяких	взаємовід-
носин	 не	 є	 однозначною.	 Однак	 часто	 ми,	 професійні	 історики,	 не	
бачимо	глибини	цих	процесів,	головно	—	через	брак	напрацювання	
в	різних	архівах.	

Існує	 ще	 й	 інша	 проблема:	 потрібні	 свідчення	 учасників,	 оче-
видців	тих	подій,	які	не	збереглися	в	архівах.	Мова	йде	також	про	
дивізійників,	 позаяк	 це	 покоління	 відходить	 із	 життя.	 І	 не	 тільки	
про	 них.	 Ми	 повинні	 теж	 записати	 свідчення	 червоних	 партизан		
і	 підпільників,	 які	 нині	 не	 мусять	 брехати.	 Наприклад,	 свідчення	
ще	живого	Євгена	Березняка,	який	врятував	Краків.	

—	Чи потрібна спеціальна державна програма, спрямована на 
повернення українському народові його історичної пам’яті?

—	Безумовно,	така	програма	потрібна.	Оскільки	Україна	майже	
вся	корумпована,	то	мені	б	хотілося,	щоб	державна	підтримка	була	
адресною	й	рівночасно	ефективною.	Мені	не	подобається,	коли	го-
ворять	про	єдину,	глобальну	національну	ідею.	Однак	для	мене	як	
історика	є	очевидним,	що	держава	не	може	бути	побудована на	не-
правді	й	забутті.	Єдиною	умовою	для	такої	програми	є	те,	що	вона	
має	спиратися	на	незаанґажованих	професіоналів,	здатних	давати	
експертну	оцінку,	дискутувати,	а	навіть	дещо	програмного	запро-
понувати	Президентові	України.	

Головне	—	державна	політика	не	повинна	будуватися	на	сфаль-
шованих	 або	 однобічно	 поданих	 біографіях	 осіб,	 з	 яких	 «ство-
рюють»,	 зразки	 суспільної	 поведінки.	 Подібне	 вже	 було	 в	 історії	
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України:	 «формували»	 образи	 і	 політику	 в	 ім’я	 класової	 моралі.		
І	що	вийшло?

Так,	потрібно	повертати	в	історію	певні	історичні	постаті.	Поза-
як	суспільство	не	може	 існувати	без	 історичної	пам’яті	та	всебіч-
ного,	шанобливого	ставлення	до	свого	минулого.	Однак	не слід	ро-
мантизувати	це	минуле.	А	тому	не слід	вибирати	сеґменти	історії,	
які	нам	подобаються	чи	корисні	для	нас.	

— Коли сподіваєтеся відкрити Музей, у якому проявиться 
ваш багатогранний дослідницький хист? 

—	 Мені	 вдалося	 накопичити	 колосальний	 матеріал,	 над	 яким	
продовжую	 працювати.	 Знаєте,	 мене	 цікавить	 совєтське	 минуле.	
Це	—	своєрідний	феномен,	який	добре	вивчено	на	союзному	рівні,	
водночас	 —	 малознаний	 на	 українському.	 Я	 готовий	 хоч	 сьогод-
ні	 реалізувати	 ідею	 музею.	 Однак	 хочу	 повторити	 слова	 одного	 з	
українських	 класиків:	 «До	 чистої	 справи	 потрібно	 докласти	 чисті	
руки».	Я	очікую,	коли	хтось	із	«чистими	руками»	запропонує	мені	
попрацювати	над	таким	музеєм.	Скажу,	що	в	Україні	є	достатньо	
фахівців,	що	більше	—	потужний	інтелект,	щоб	не	тільки	всебічно	
потрактувати	нашу	історію,	а	й	відтворити	її	в	музейних	залах.
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Почему пригород украинского провинциального города 

стал ареной идеологических схваток?

история Битвы увековечена даже  
в метроПолитене москвы

В череде событий, посвященных 300-летию Полтавской бит-
вы, в Государственном Историческом музее прошел семинар. Его 
целью было освещение современного взгляда историков разных 
стран на события трехвековой давности. Любопытно, что со-
гласно социсследованию более половины молодых россиян (до  
25 лет) откровенно путают, кто против кого воевал при Пол-
таве. В ответах молодых потомков подданных Петра Велико-
го в числе полководцев названы и Кутузов, и Суворов, а побеждали 
они и немцев, и шведов. Объективности ради добавим, что в том, 
что русские победили, не сомневается никто из представителей 
российской молодежи. Впрочем, историческое значение события, 
произошедшего на территории нынешнего пригорода украин-
ской Полтавы, отрицать невозможно.

МИХАИЛ БЫКОВ, историк, публицист, шеф-редактор журна-
ла «Стратегия России» (Россия): Государство	создает	историчес-
кие	мифы

— Михаил Юрьевич, не кажется ли вам, что Полтавская 
битва принадлежит истории стран, чьи войска в ней участво-
вали. То есть России и Швеции. Украина в данном случае может 
выступать лишь как страна, к которой отошла территория 
сражения?

—	 Именно	 поэтому	 нельзя	 не	 учитывать	 мнения	 украинских	
ученых.	 В	 моем	 понимании	 Украина	 —	 полноценный	 соучастник	
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Северной	 войны,	 одним	 из	 эпизодов	 которой	 и	 была	 Полтавская	
битва.	 Странно,	 что	 иные	 участники	 проявили	 мало	 интереса	 к	
юбилею.	Например,	Польша,	Германия,	Прибалтийские	и	Сканди-
навские	страны.	Карл	XII,	как	известно,	погиб	в	1718	году	в	Норве-
гии,	пытаясь	усмирить	местное	восстание	против	шведов.	Это	было	
одно	 из	 первых	 норвежских	 выражений	 будущей	 государствен-
ности.	С	другой	стороны,	Белоруссия	очень	громко	отпраздновала	
победу	 русской	 армии	 Петра	 при	 деревне	 Лесной.	 Царь	 Петр	 на-
зывал	ту	победу	«матерью	всех	побед».	Ну	а	пример	Швеции,	ко-
торая	 приняла	 участие	 в	 двух	 выставках	 —	 в	 ГИМе	 и	 «Эрмита-
же»,	 предоставив	 уникальные	 реликвии,	 —	 вообще	 заслуживает	
отдельного	рассказа.

— Швеция, которая вслед за Полтавой проиграла всю Север-
ную войну…

—	 Директор	 Шведского	 королевского	 музея	 по	 этому	 поводу	
афористично	 заметил,	 что	 поражение	 при	 Полтаве	 и	 в	 Северной	
войне	 предопределило	 нынешнее	 благополучие	 шведского	 госу-
дарства.	До	Полтавы	шведская	армия	потеряла	убитыми	35	тысяч.	
Еще	столько	же	—	во	время	сражения	и	чуть	позднее.	Всего	армия	
Карла	 XII	 имела	 в	 составе	 150	 тысяч	 штыков.	 То	 есть	 шведы	 по-
теряли	 половину.	 Поражение	 от	 Петра	 и	 России	 было	 настолько	
болезненным,	что	они	отказались	от	имперских	амбиций.	А	затем	
и	приняли	стратегию	нейтралитета	—	две	мировые	войны	Швеция	
оставалась	нейтральна.

— Тем не менее Украина предлагала шведам установить на 
Полтавском поле памятник королю Карлу и его союзнику —  
Мазепе .

—	 Швеция	 отказалась	 от	 этого	 по	 трем	 причинам.	 Во-первых,		
в	 современной	 Швеции	 имя	 Карла	 XII	 мало	 у	 кого	 вызывает	 па-
триотический	 трепет.	 Для	 шведов	 этот	 король	 —	 источник	 горя	
страны.	 Во-вторых,	 Швеция	 осознает,	 что	 их	 страна	 в	 Северной	
войне	 была	 завоевателем,	 а	 Карл	 —	 захватчиком.	 Кроме	 того,	
Карл	 должен	 был	 быть	 изображен	 с	 союзником	 —	 гетманом	 Ма-
зепой.	В	этом	третья	причина	того,	что	шведы	игнорировали	идею	
монумента,	—	Мазепа	предал	Петра	I.	Это	неоспоримый	историче-
ский	факт.	А	предатель,	согласитесь,	—	это	аморальная	фигура.

— Но сегодня Мазепа выводится в украинской истории как об-
раз борца за государственность, независимость?

—	 Это	 закон	 политологии:	 политике	 нужны	 исторические	
мифы.	Эти	мифы	должны	соответствовать	той	концепции,	которую	
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в	данный	момент	проводит	государство.	Вот	украинские	историки	
по	заданию	правящей	идеологии	и	выискивают	какие	угодно	исто-
рические	фигуры.	Мазепа	—	вполне	органичный	персонаж	в	строю	
Степана	 Бандеры,	 служившего	 фашистам,	 гетмана	 Скоропадско-
го,	который	не	успел	ничего	сделать,	но	в	историю	попал.	Да	и	на	
казаков	 Запорожской	 Сечи	 принято	 смотреть	 не	 как	 на	 вольных	
разбойников,	без	разбора	грабивших	и	русских,	и	поляков,	и	турок,		
а	исключительно	как	на	альбатросов	украинской	«нэзалежности».

— Не кажется ли вам, что роль Петра I как полководца в связи 
с Полтавой несколько преувеличена? Это мифотворчество рос-
сийского государства?

—	Историк-монархист	Солоневич,	мягко	говоря,	скромно	оцени-
вает	Петра	как	военачальника.	Считает	его	чуть	ли	не	трусом.	Но	
мундир	царя,	пробитый	шведской	пулей,	говорит,	что	Петр	был	как	
минимум	 не	 трус:	 в	 ту	 пору	 стреляли	 на	 100	 шагов,	 значит,	 царь	
был	непосредственным	участником	битвы.	Другие	ученые	сравни-
вают	 Петра	 чуть	 ли	 не	 с	 Александром	 Македонским,	 что,	 на	 мой	
взгляд,	явный	перебор	в	комплиментарности.	Объективно	Петр	со-
здал	к	1709	году	костяк	профессиональной	армии.	И	не	только	на	
поле	боя,	но	и	во	всем,	что	сопутствует	сражениям,	—	системе	ор-
ганизации	 тылового	 обеспечения,	 фортификационных	 мероприя-
тий.	За	9	лет,	после	сражения	под	Нарвой,	в	котором	от	шведов	не	
бежали	лишь	два	его	«потешных»	полка	—	Преображенский	да	Се-
меновский	(плюс	еще	два	дореформенных	полка),	—	русский	царь	
смог	создать	организованную	силу,	которая	смогла	победить	самую	
лучшую	на	тот	момент	армию	в	мире	—	шведскую.

ЮРИЙ ШАПОВАЛ, доктор исторических наук, член Россий-
ско-украинской комиссии историков (Украина):	 В	 оценке	 Пол-
тавской	битвы	нет	места	для	политики

— Юрий Иванович, как вы думаете, почему 300-летие Полтав-
ской битвы послужило поводом для политических дискуссий как 
в России, так и на Украине?

—	С	моей	точки	зрения,	есть	три	момента,	на	которые	необходи-
мо	указать.	Во-первых,	эта	битва	символизирует	попытку,	как	сей-
час	модно	выражаться,	европейской	ориентации	Украины,	что	свя-
зано	с	союзом	гетмана	Ивана	Мазепы	со	шведским	королем	Карлом	
XII.	 Второй	 момент	 —	 это	 отношения	 Петра	 I	 и	 Мазепы.	 Мазепа	
был	гетманом	21	год,	Петр	доверял	ему	даже	тогда,	когда	стал	по-
лучать	 сигналы	 об	 изменившихся	 настроениях	 гетмана.	 И	 третий	
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момент	 —	 по-человечески	 очень	 важный	 —	 попытка	 вспомнить	
всех	 павших	 в	 Полтавской	 битве,	 а	 это	 и	 российские	 солдаты,	 и	
шведские,	и	украинские,	которые,	как	известно,	воевали	по	разные	
стороны.	Все	перечисленное	и	круглая	формальная	дата	обостри-
ли	внимание	к	Полтавской	битве.	Во	все	мероприятия,	связанные	с	
годовщиной	битвы,	оказалась	привнесенной	и	политическая	нотка.

Дело	 в	 том,	 что	 политический	 элемент	 в	 немалой	 степени	 свя-
зан	 с	 убогой	 трактовкой	 Полтавской	 битвы.	 Прежде	 всего	 с	 исто-
рико-идеологической	моделью	этого	сражения,	созданного	в	совет-
ское	время.	Любой,	кто	побывал	в	Музее	Полтавской	битвы,	не	мог	
не	заметить	странного	обстоятельства:	экспозиция	в	основном	по-
священа	не	собственно	битве,	а	истории	российского	флота.	Симво-
лична	одиноко	стоящая	перед	входом	в	музей	и	напротив	солдат-
ской	 братской	 могилы	 фигура	 Петра	 I.	 Акценты,	 сделанные	 при	
создании	музея,	совершенно	очевидны.	Явно	подчеркивались	роль	
и	 значение	 личности	 Петра,	 а	 победа	 представлялась	 как	 победа	
исключительно	 русского	 оружия,	 как	 символ	 торжества	 над	 ино-
земными	захватчиками	и	предателем	Мазепой.

— А разве это было не так?
—	Это	было	не	совсем	так.	К	такому	выводу	можно	прийти,	если	

внимательно	рассмотреть	мотивацию	действий	Мазепы.	Никто	не	
станет	 отрицать	 факт	 победы	 над	 шведами,	 но	 представлять	 ее	
так,	 как	 представляли	 в	 Советском	 Союзе,	 значит	 говорить	 лишь	
часть	правды.

— Какая же часть правды существует еще?
—	 В	 любой	 битве,	 в	 том	 числе	 и	 в	 Полтавской,	 есть	 оттенки	 и	

нюансы.	В	советское	время	всех	разделили	на	чистых	и	нечистых.	
Нечистыми	были	шведы	и	Мазепа,	чистыми	—	российская	армия	
во	 главе	 с	 Петром.	 Картина	 была	 простой.	 Сейчас	 серьезные	 ис-
следователи	 пишут	 о	 важных	 деталях,	 сама	 победа	 оказалась	 не	
однолинейной	историей,	открываются	обстоятельства,	которые	не	
перечеркивают	значение	случившегося,	но	делают	эту	битву	более	
многозначной.

— Удалось ли украинским историкам обнаружить новые 
факты, связанные с Полтавской битвой?

—	 Например,	 многие	 специалисты	 пишут	 о	 том,	 что	 в	 бит-
ве	 принимало	 участие	 немалое	 количество	 калмыков.	 Это	 была	
не	 совсем	 та	 армия,	 которую	 изображали	 в	 советском	 кино.	 Ду-
маю,	 немногим	 известно,	 что	 на	 поле	 битвы	 Мазепы	 не	 было.	 По-
явился	 ряд	 российских	 и	 украинских	 публикаций,	 посвященных	
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обстоятельствам,	 повлиявшим	 на	 исход	 сражения.	 Оказывается,	
Петр	вовсе	не	был	уверен	в	победе.	Карл	XII	заболел	и	вынужден	
был	 передоверить	 командование	 своему	 окружению,	 а	 ведь	 Карл	
пользовался	 огромной	 популярностью.	 То	 есть	 анализируются	
причинно-следственные	связи,	важные	для	понимания	случивше-
гося.	 В	 основном	 сегодня	 открываются	 детали,	 которые	 в	 первую	
очередь	интересны	не	широкой	публике,	а	специалистам.

Мне	 приходилось	 слышать,	 что	 на	 Украине	 Полтавскую	 бит-
ву	 используют	 чуть	 ли	 не	 как	 повод	 для	 российско-украинского	
противостояния.	 Это	 чепуха.	 Я	 не	 раз	 бывал	 в	 Музее	 Полтавской	
битвы,	 разговаривал	 с	 его	 сотрудниками.	 У	 них	 нет	 даже	 анти-
российской	 тональности,	 а	 не	 то	 что	 попыток	 создать	 российско-
украинское	противостояние.	Все	дело	в	политике.	В	России	сегодня	
создается	определенный	историко-идеологический	конструкт,	вы-
страивается	образ	могущественной,	влиятельной	державы.	Поэто-
му	 любые	 попытки	 что-либо	 уточнить	 или	 дополнить,	 например,		
в	 истории	 Полтавской	 битвы,	 априорно	 воспринимаются	 как	 же-
лание	что-то	зачеркнуть	или	принизить	роль	России.	У	нас	сейчас	
появилась	возможность	писать	о	Мазепе	в	спокойных	тонах,	ана-
лизируя	 его	 действия,	 а	 не	 наклеивая	 на	 него	 ярлык.	 Определен-
ная	часть	нашего	общества	воспринимает	это	как	оскорбление,	как	
антироссийский	 поступок.	 Подчеркиваю	 —	 определенная	 часть.	
Не	так	давно	был	проведен	социологический	опрос,	посвященный	
личности	 Мазепы.	 Результаты	 следующие:	 около	 30	 процентов	
опрошенных	 считают	 действия	 Мазепы	 предательством,	 около		
30	—	считают	его	героем,	остальные	не	понимают,	о	чем	идет	речь,	
им	все	равно.	Поэтому	за	возникающими	напряжениями	стоят	по-
литики,	пытающиеся	политизировать	исторические	проблемы.

— В первую очередь это российские политики или украинские?
— Я	 думаю,	 первопричиной	 является	 твердокаменная	 россий-

ская	позиция.	К	ней	можно	по-разному	относиться,	но	при	этом	не-
обходимо	 стремиться	 к	 взаимопониманию.	 На	 уровне	 ученых	 это	
взаимопонимание	я	вижу.	Я	—	член	Российско-украинской	комис-
сии	историков,	мы	часто	дискутируем	с	российскими	коллегами,	но	
форма	этих	дискуссий	абсолютно	корректная.	Политики	же	дела-
ют	безапелляционные	заявления	относительно	Полтавской	битвы.	
Непонятно,	 почему	 они	 вообще	 выносят	 свои	 суждения	 относи-
тельно	исторических	дат.	Это	касается	и	российских,	и	украинских	
политиков.	Именно	они	подогревают	негативные	настроения.



чи здатні на каяття 
    ґенерали кґБ?

інтерв’ю з журналістом 
Валентином Лабунським  
у Лос-Анджелесі. 2010 рік

Відомий український історик про «полювання на відьом»  
і «безпредметність» Інституту національної пам’яті, байки Та-
бачника й нову ґенерацію істориків, українсько-польські «білі» 
й «чорні» сторінки і ґенералів КҐБ, які ніколи не бувають колиш-
німи. 

Наш співрозмовник: Юрій Шаповал — український історик, 
доктор історичних наук, професор. Народився 30 липня 1953 
року в селі Пробіжна Чортківського району Тернопільської об-
ласті. Освіту здобув, закінчивши в 1975 році історичний фа-
культет Київського університету імені Т. Шевченка. Працював 
викладачем в Київському університеті, науковим співробітни-
ком, вченим секретарем та завідувачем відділу в інститутах 
історії партії, національних відносин і політології, археографії 
і джерелознавства, керівником центру історичної політології 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 
І. Кураса НАНУ, з 2006 року — завідувач відділу етнополітології 
цього ж інституту. Автор численних наукових розвідок, десят-
ків книг, монографій, присвячених політичній історії України 
XX століття, історії українських національно-визвольних зма-
гань, українсько-польським взаєминам, історії комуністичного 
тоталітаризму, життєписам багатьох діячів тієї епохи. Зо-
крема, «Михайло Грушевський», «Лазар Каганович», «Невигадані 
історії», «У ті трагічні роки: сталінізм на Україні», «Україна 
ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії», «По-
лювання на «Вальдшнепа», «Розсекречений Микола Хвильовий». 
Праці історика друкувалися у Великій Британії, Італії, Канаді, 
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Німеччині, Польщі, Росії, США, Чехії. Співавтор сценаріїв до двох 
документальних фільмів: «На одній землі» (1993) та «Цар і раб 
хитрощів» (2009). Лауреат премії імені Миколи Костомарова 
НАН України (1995). Член редакційних колеґій багатьох попу-
лярних видань, ведучий щоденної радіопередачі «Мить історії», 
за яку отримав премію імені Івана Франка. Працює й мешкає  
в Києві.

* * *

— Пане професоре, з України дедалі частіше доходять три-
вожні чутки про те, що розпочалося «полювання на відьом» чи, 
радше, полювання на істориків. Принаймні, історія з Русланом 
Забілим підтверджує, що вони небезпідставні. Чи відчуваєте ви 
це на собі? 

—	 Думаю,	 що	 це	 не	 є	 сигнал	 якогось	 широкомасштабного	 по-
лювання	 на	 істориків.	 Полювання	 в	 такий	 спосіб	 не	 проводиться.	
Найбільший	 ворог	 істориків,	 як	 і	 журналістів,	 до	 речі,	 цензура.	
Швидше	 за	 все,	 йдеться	 про	 корпоративне	 непорозуміння,	 тому	
що	Руслан	Забілий	був	 інтегрований	в	архівну	систему,	виплека-
ну	за	ці	майже	20	років	самою	Службою	безпеки.	І	те,	що	сталося,	
провина	не	його,	а	тих	людей,	які	довіряли	йому	певні	закриті	до-
кументи.	А	що	це	таке,	я	добре	знаю,	оскільки	з	документами	з	тим	
страшним	грифом	«цілком	таємно»	працюю	давно.

Найгірша	помилка	в	тому,	що	все	це	«дійство»	було	винесено	на	
публіку	й	влаштоване	публічне	шоу,	яке	багато	хто	сприйняв	саме	
так,	як	ви	його	означили.

Ще	один	аспект	цієї	проблеми	полягає	в	тому,	що	апріорі	СБУ	
не	повинна	володіти	тими	документами,	які	були,	зокрема,	в	роз-
порядженні	пана	Забілого.	Якби	в	нас	було	створено	таку	інститу-
цію	як	Інститут	національної	пам’яті,	по	справжньому	створено,	то	
всі	архівно-слідчі	й	супутні	до	них	документи,	можливо,	ще	більш	
важливі,	ніж	перші,	повинні	бути	не	в	СБУ,	а	саме	в	такому	інсти-
туті.	Отож,	суть	того,	що	сталося	із	Забілим,	полягає	в	недолугос-
тях	і	теперішньої	влади,	й	попередньої.

— Голова СБУ Валерій Хорошковський зовсім недавно заявив, 
що все, що треба було розсекретити, вже розсекречено, і далі 
оприлюднення таємних документів припиняється. Як би ви це 
прокоментували?

—	 Очевидно,	 що	 це	 не	 так.	 Далеко	 не	 все,	 що	 потрібно,	 розсе-
кречено.	 Думаю,	 що	 то	 була,	 радше,	 політична	 заява,	 можливо,	



408 зАПитАння тА ВідПоВіді

йшлося	про	якийсь	масив	документів,	наприклад,	про	Голодомор	в	
Україні	початку	1930-х	років.	Велика	заслуга	голови	СБУ	попере-
дніх	років	Валентина	Наливайченка,	який	відкрив	ті	архіви.	Однак	
спецслужба	—	це	не	та	установа,	де	одним	розчерком	пера	можна	
розсекретити	 чи	 заборонити	 весь	 архів.	 Так	 що	 до	 цих	 слів	 треба	
ставитися	з	належною	дистанцією.

— Ви згадали про Інститут національної пам’яті. Очевидно, 
що його в Україні було створено за зразком польського Інститу-
ту, головне завдання якого розвінчувати злочини комуністично-
го режиму. Але як може Інститут національної пам’яті в Укра-
їні розвінчувати злочини комуністичного режиму, якщо його 
очолює Валерій Солдатенко — комуніст зі стажем, затятий 
більшовик, який і досі зберігає партійний квиток, а в радянські 
часи був запеклим пропагандистом марксизму-ленінізму?

—	 Очевидно,	 такий	 інститут	 ніяк	 не	 може	 формувати	 націо-
нальної	 пам’яті.	 Але	 є	 ще	 одна	 суттєва	 річ.	 Справа	 в	 тому,	 що	
в	Україні	не	було	сформовано	 Інституту	національної	пам’яті	на-
віть	 за	 польським	 зразком,	 не	 кажучи	 вже	 про	 інші	 аналоги.	 Ми	
маємо	справу	з	бюрократичною	установою	—	адже	Інститут	функ-
ціонує	 на	 правах	 державного	 Комітету	 України,	 а	 відтак,	 стовід-
сотково	 залежний	 від	 чергової	 політичної	 кон’юнктури	 і	 не	 може	
повноцінно	 виконувати	 свої	 функції,	 тому	 що	 не	 займається	 тим,	
чим	 повинен	 займатися.	 Себто,	 виховною	 роботою,	 він	 не	 творить	
масштабних	виставково-архівних	кампаній	і,	нарешті,	не	має	влас-
ного	архіву.	А	без	цих	трьох	сегментів	існування	інституту,	як	по-
вноцінної	 установи,	 неможливе.	 Я	 про	 це	 писав,	 ще	 коли	 обгово-
рювалася	 концепція	 його	 створення.	 Але	 ніхто	 не	 почув	 ані	 мого	
голосу,	ані	аргументів	більш	відомих	політиків.	

На	жаль,	у	нас	чітко	не	окреслено	предмету,	яким	повинен	зай-
матися	 такий	 інститут.	 Я	 співпрацюю	 з	 Інститутом	 національної	
пам’яті	з	самого	початку	його	створення	в	2000	році,	 і	ці	контакти	
продовжуються	в	рамках	спільної	українсько-польської	групи,	до	
складу	 якої	 я	 входжу	 й	 яка	 займається	 підготовкою	 видавничої	
серії	«Україна	та	Польща	в	1930–1940-х	роках:	невідомі	докумен-
ти	 спецслужб».	 Іноді	 доводиться	 по	 кілька	 разів	 на	 рік	 їздити	 до	
Варшави	й	бачити	на	власні	очі,	як	працює	тамтешній	інститут	та	
його	філії.	У	Польщі	з	самого	початку	чітко	окреслено	поле	діяль-
ності:	Інститут	займається	історією	від	1939	року,	з	моменту	втра-
ти	 Польською	 державою	 незалежності,	 до	 тих	 подій	 кінця	 1980-х	
років,	 які	 цю	 державу	 відродили.	 Ми	 ж,	 якщо	 навіть	 пригадаємо	
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каденцію	 академіка	 Юхновського,	 то	 побачимо,	 що	 він	 займався	 і	
Батурином,	 і	 Голодомором,	 і	 Другою	 світовою	 війною…	 На	 преве-
ликий	жаль,	не	було	чітко	окреслено	предмету	діяльності,	а	тепер	
на	це	дуже	мало	шансів,	з	огляду	на	той	фактор,	про	який	ви	вже	
сказали.	 Якщо	 директор,	 який	 прийшов	 на	 роботу,	 заявляє	 з	 са-
мого	 початку,	 що	 голод	 1932–1933	 років	 не	 був	 штучним	 (про	 Го-
лодомор,	 по-моєму,	 взагалі	 не	 йдеться),	 то	 на	 що	 ми	 можемо	 спо-
діватися?!	Як	може	робити	такі	заяви	людина,	яка	не	розібралася	
в	суті	справи?!	І	в	цьому	сенсі	я	маю	дуже	песимістичні	прогнози.	
Єдина	 можливість,	 яка	 вже	 матеріалізується	 в	 Україні,	 це	 ство-
рення	Інституту	національної	пам’яті	на	громадських	засадах.	Але	
я	 не	 думаю,	 що	 це	 буде	 успішний	 проект.	 З	 огляду	 на	 політичні		
реалії	 сьогоднішньої	 України,	 навряд	 чи	 його	 вдасться	 реалізу-
вати	на	належному	рівні.	Але	нехай	хоча	б	 існує	така	 ідея,	нехай	
влада	знає,	що	є	люди,	які	не	сприймають	інституції	в	такому	ви-
гляді,	в	якому	вона	нині	існує	в	Україні.

— Ви багато працювали над темою Голодомору. Як науковець, 
як ви розцінюєте оцінку цього злочину нинішньою українською 
владою, зокрема Віктором Януковичем?

—	 Думаю,	 що	 Україна	 після	 січня	 цього	 року	 має	 в	 своїй	 но-
вітній	 історії	 дві	 ганебні	 віхи:	 це	 пам’ятник	 Сталіну	 в	 Запоріжжі,	
а	 друга	 подія	 з	 цього	 ряду	 —	 заява	 Віктора	 Януковича	 з	 приво-
ду	 Голодомору	 у	 Страсбурзі.	 Думаю,	 що	 це	 недалекоглядна	 полі-
тика	 не	 стільки	 його	 (ми	 знаємо,	 що	 президент	 —	 фігура,	 на	 яку	
впливають,	для	якої	 готують	документи,	радять),	скільки	це	пля-
ма	на	біографії	тих,	хто	давав	йому	поради,	хто	писав	цей	виступ.		
І	у	зв’язку	із	цим,	хотів	би	заторкнути	іншу	важливу	проблему,	на	
яку	конче	потрібно	було	б	звернути	увагу.	Це	питання	прийняття	
чи	 вироблення	 гуманітарної	 стратегії	 в	 сучасній	 Україні.	 Я	 осо-
бисто	 не	 можу	 зрозуміти,	 де	 ця	 стратегія	 виробляється	 з	 огляду	
на	заяви	Ганни	Герман,	Дмитра	Табачника,	депутата	Колеснікова.		
Я	 не	 розумію,	 якою	 мірою	 всі	 ці	 люди	 формують	 таку	 стратегію.	
По-моєму,	 ніякої	 виваженої	 продуманої	 стратегії	 щодо	 свого	 ми-
нулого	 Україна,	 на	 превеликий	 жаль,	 не	 має.	 І	 це	 значною	 мірою	
пояснює	такі	неприпустимі	заяви,	які	зробив	президент	Янукович	
у	Страсбурзі.

— Друга тема, яку нинішня влада також ревізує, — це УПА. 
Ви досліджували архіви, тримали в руках першоджерела, на 
основі яких написали блискучі книги, я читав їх. Скажіть, чи мо-
жемо ми сьогодні говорити, що упівці були посіпаками німців, а 
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не борцями за волю України, як тепер дехто з нинішніх владо-
можців стверджує?

—	 Це	 совєтське	 кліше	 —	 однозначно.	 Ті	 люди,	 які	 інспірували	
парад	танків	Т-34	під	червоними	знаменами	по	Хрещатику,	роби-
ли	 те	 саме	 —	 реалізовували	 совєтські	 стереотипи.	 У	 мене	 якесь	
таке	 дивне	 відчуття,	 що	 українське	 суспільство	 остаточно	 втра-
чає	здоровий	глузд.	Тому	що	після	всього,	що	було	написано,	ска-
зано,	досліджено	в	Україні,	навіть	не	в	діаспорі,	не	західними	фа-
хівцями,	 а	 робочою	 групою,	 створеною	 при	 Кабінеті	 міністрів,	 до	
складу	 якої	 входив	 і	 я,	 яка	 перелопатила	 тисячі	 документів	 і	 ви-
дала	 близько	 30	 документальних	 книжок,	 говорити	 про	 посіпак,	
найманців,	 колаборантів	 —	 просто	 елементарне	 невігластво.	 А	 за	
цим	усім	стоїть	тверезий	політичний	розрахунок,	бо	це	підіграє	тій	
лінії,	 яку	 веде	 насамперед	 Росія	 і	 яку	 формує	 сучасне	 російське	
керівництво.	 Воно	 не	 сприймає	 фактів,	 які	 не	 вписуються	 у	 кон-
цепцію	 «Вєлікой	 Отєчественной	 войни».	 Думаю,	 що	 це	 один	 з	 мо-
тивів.	Що	тут	первинне	—	прагнення	підіграти	Росії,	чи	опосеред-
ковані	російські	впливи,	—	не	знаю,	думаю,	що	насправді	—	певна	
комбінація	факторів.	І	оте	злочинне	небажання	влади	знати	прав-
ду.	Думаю,	що	це	те	питання,	довкола	якого	ще	довго	точитиметься	
боротьба.	Єдине,	мене	тішить,	що	це	проблема,	як	і	тема	Голодомо-
ру,	—	наукова,	а	не	політична.	Абсолютно	недалекі	ті	політики,	які	
думають,	 що	 можуть	 замовчати,	 засекретити,	 приховати	 і	 таким	
чином	змінити	хід	 історії	на	свій	лад.	Вони	можуть	загальмувати,	
викривити,	на	певний	період	затуманити	комусь	очі	чи	голови,	але	
це	лише	на	певний	період.	Як	наукові,	ці	теми	підлягають	дискусії,	
але	ніяк	не	упередженості.

Ми	не	маємо	повноцінної	історії	Української	повстанської	армії,	
ми	не	маємо	повноцінних	політичних	портретів	Степана	Бандери	й	
Романа	Шухевича,	натомість	маємо	байки	про	те,	що	Гітлер	буцім-
то	 вручав	 Шухевичу	 залізний	 хрест,	 про	 що	 не	 стомлюється	 по-
вторювати	Табачник,	який	називає	себе	істориком.	Притому,	що	не	
було	такого	факту,	немає	жодного	документа,	який	би	це	підтвер-
джував.

Невігластво,	 помножене	 на	 політичну	 кон’юнктуру,	 породжує	
такі	заяви.	Я	сподіваюся,	що	все-таки	здорова	й	нормальна	части-
на	нашого	суспільства	здатна	не	дати	цьому	розростися.

— У розвиток цього запитання. Як ви сприймаєте спроби 
Дмитра Табачника переписувати українську історію й вилуча-
ти з неї цілі глави?
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—	 Як	 я	 можу	 сприймати	 заяви	 міністра,	 історика	 за	 фахом,	
який	 переконаний,	 що	 Ісаак	 Прохорович	 Мазепа,	 керівник	 уряду	
Української	Народної	Республіки	періоду	Директорії,	предки	яко-
го	 були	 козаками,	 був	 євреєм?!	 Як	 я	 можу	 сприймати	 заяви	 міні-
стра	освіти	Української	держави	початку	ХХІ	століття,	який	вва-
жає,	 що	 головні	 герої	 нашої	 історії	 не	 гетьмани,	 не	 борці	 за	 волю	
України	 періоду	 УНР	 й	 Другої	 світової	 війни,	 не	 Василь	 Стус,		
а	 такі	 особи,	 як	 ґенерал	 Паськевич,	 найближчий	 друг	 і	 соратник	
царя	Миколи	І?!	Як	можна	сприймати	цю	людину	як	історика,	дер-
жавного	діяча,	як	взагалі	можна	прислухатися	до	неї?!	Думаю,	це	
нонсенс,	що	така	особа	перебуває	на	посаді	міністра	освіти	сучас-
ної	України.	Судячи	з	тих	прикмет,	які	вже	даються	взнаки,	це	не-
надовго.	 Тому	 я	 сприймаю	 такі	 заяви	 гостро	 іронічно,	 гостро	 сар-
кастично,	гостро	критично.

— Ви яскравий представник нової когорти істориків. За ве-
ликим рахунком, ви оновили цю професію, яка раніше належала 
до підручних КПСС, повернули їй зміст, який раніше був вихоло-
щений і замінений псевдонаукою. Як ви розцінюєте сьогоднішній 
стан історичної науки в України. Чи домінують в ній і далі ідей-
ні нащадки Кондуфора-Кураса? Чи вам затишно поряд з ними на 
одному науковому полі?

— Якщо	говорити	в	загальному,	то	сьогодні	в	Україні	змагають-
ся,	як	мінімум,	два	напрямки,	дві	школи:	стара,	про	яку	ви	згадали,	
вона	 проявляється	 у	 різних	 формах,	 не	 обов’язково	 брутальних,	
але	іноді	підступних,	і	друга	—	нова	ґенерація	істориків,	які	мають	
прозахідні	настрої,	по-новому	дивляться	на	світ	і	бачать,	наскіль-
ки	він	великий	і	широкий.	Ця	боротьба	йде	з	перемінним	успіхом.	
Якщо	говорити	про	академічне	поле,	то	тут	чимало	речей	стриму-
ються	тим,	що	в	Національній	академії	наук	не	відбувається	жод-
них	радикальних	реформ.	Час	там	застиг.	Повний	застій	—	замо-
рожено	 багато	 ідей,	 пропозицій,	 векторів	 руху.	 Я	 вам	 вдячний	 за	
компліменти	на	мою	адресу,	але	я	вийшов	так	само	з	«радянської	
шинелі»,	 не	 був	 членом	 ОУН	 чи	 УПА,	 хоча	 народився	 на	 Терно-
пільщині.	 Мені	 здається,	 що	 той	 старий	 сеґмент	 історичної	 науки	
має	одну	суттєву	ваду	—	ті	люди	бояться	говорити,	дискутувати,	
а	я	вважаю,	що	це	тільки	плюс,	коли	ми	не	боїмося	висловлювати	
нестандартні,	 навіть	 якісь	 неприйняті	 думки.	 Якби	 така	 диску-
сія	була,	це	насамперед	убезпечило	б	владу	від	тих	помилок,	яких	
вона	свідомо	чи	несвідомо	припускається.	Оця	культура	публічно-
го	спілкування,	публічної	дискусії	зникла,	її	немає	в	Україні	—	все	
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відбувається	 кулуарно,	 кабінетно,	 кухонно.	 Я	 все-таки	 вірю,	 що	
переможе	нова	ґенерація	істориків,	вони	вже	заявляють	про	себе.	

— З якою метою ви цього разу приїхали до США?
— Для	 участі	 в	 конґресі	 американської	 асоціації	 сприяння	

слов’янським	дослідженням,	виступав	на	секції,	присвяченій	поль-
сько-українським	взаєминам	під	час	Другої	світової	війни.

— Чи можемо сьогодні говорити, що «білі плями» в історії на-
ших відносин з поляками зникли і є повне порозуміння і з україн-
ського, і з польського боку в оцінці нашого непростого минулого?

—	 Ні,	 це	 було	 б	 неправдою,	 якби	 я	 сказав,	 що	 є	 повне	 взаємо-
розуміння,	 —	 залишається	 дуже	 багато	 дискусійних	 питань,	 бо		
й	 історія	була	непроста.	Переплетена	й	щільно	зав’язана	на	люд-
ських	 долях.	 Є	 багато	 спірних	 питань.	 Але	 вже	 з	 перспективи		
ХХІ	століття,	мені	здається,	є	розуміння	того,	що	багатьох	проблем,	
які	в	минулому	викликали	взаємну	недовіру,	ненависть	і	ворожне-
чу,	тепер	не	існує,	або	вони	обговорюються	спокійніше.	Наприклад,	
Волинська	 різанина.	 Здавалося,	 порозуміння	 тут	 неможливе,	 але	
ж	познаходили	дотичні,	знайшли	спільну	мову.	Думаю,	що	часова	
відстань	змінить	оптику	поглядів	на	наші	контраверсійні	питання.	
Й	 не	 забуваймо,	 що	 є	 добра	 воля	 з	 боку	 Польщі	 —	 підтримувати	
Україну,	як	державу.	

— Ви зробили кілька досліджень, навіть написали кілька кни-
жок разом з полковником КҐБ УССР Володимиром Пристайком, 
який вже в часи незалежності дослужився до ґенерал-лейтенан-
та. Я був присутній, коли інший ґенерал КҐБ генерал Марчук 
покладав квіти на могилу вояків УПА. Ви вірите в те, що полков-
ники й ґенерали КҐБ здатні на щире каяття й що вони бувають 
колишніми?

— Відома	 приказка:	 «Колишніх	 каґебістів	 не	 буває».	 Щодо	 ко-
лишніх,	не	можу	сказати	нічого,	бо	я	ніколи	не	працював	у	жодних	
спецслужбах.	А	от	у	покаяння	—	вірю.	Є	навіть	приклади.	Напри-
клад,	 генерал	 Калугін,	 який	 розповів	 світові	 правду	 про	 Лубянку		
і	 нині	 живе	 в	 Америці.	 Так	 само	 було	 і	 з	 Марчуком	 після	 того	
шлейфу,	 який	 тягнеться	 вслід	 за	 ним,	 добре	 відомо,	 чим	 він	 за-
ймався.	 Однак	 ця	 людина	 здатна	 все-таки	 мислити	 й	 переоціню-
вати	багато	речей.	Тому	я	охоче	вірю	в	його	жест	 і	моя	співпраця	
з	 покійним,	 на	 жаль,	 ґенералом	 Пристайком	 мене	 ще	 раз	 пере-
конала	 у	 щирості	 таких	 перевтілень.	 Хоча,	 коли	 я	 починав	 з	 ним	
працювати,	 то	 досить	 жорстко	 придивлявся	 до	 нього	 й	 думав,	 що	
ж	хоче	від	мене	цей	каґебіст,	яку	мету	він	переслідує.	Не	знаю,	які	
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там	 були	 внутрішні	 мотивації,	 але	 він	 брав	 на	 себе	 відповідаль-
ність.	 Я	 переконався,	 наскільки	 люди,	 навіть	 в	 архівній	 системі,	
бояться	брати	на	себе	відповідальність,	а	в	ґенерала	Пристайка	ця	
риса	 була.	 У	 совєтські	 часи	 він	 жив	 подвійною	 мораллю.	 Подібне,	
думаю,	відбувалося	і	з	Марчуком.	Вони	захищали	одні	ідеї,	а	віри-
ли	в	інші.	Ще	можна	згадати	ґенерала	Скипальського,	який	також	
радикально	переосмислив	своє	минуле	і	став	українським	патріо-
том.	Нехай	переосмислюють,	дай	Боже,	це	тільки	на	користь	нашо-
му	суспільству.



анкета часопису «критика» 
про підсумки  
   політичного року

2010 рік

Скільки	 б	 публічні	 інтелектуали	 (як-от	 Микола	 Рябчук)	 не	 за-
кликали	 вживати	 звання	 та	 посади	 нинішніх	 керівників	 України	
виключно	у	лапках	чи	з	приміткою	«так	звані»,	ключовий	резуль-
тат	 політичного	 року	 полягає	 насамперед	 в	 тому,	 що	 Янукович		
і	 його	 клеврети	 привчили Україну до себе.	 Привчили	 за	 час,	 що	
минув	після	пам’ятної	інавґурації	із	дверима	у	Верховній	Раді,	що	
зачинялися	(але	не	зачинилися)	перед	новообраним	Президентом.	
Як	 стверджував	 колись	 Макс	 Вебер,	 політичний	 смисл	 випливає	
із	конфлікту.	А	в	основі	конфлікту	лежить	прагнення	володіти	ре-
сурсами	і	статусами.	Так	ось	і	ресурсами,	і	статусами	«януковичі»		
і	«яновичі»	таки	оволоділи.

Можливо,	когось	це	здивує,	але	я	не	вбачаю	у	цьому	суцільного	
неґативу.	 Чому?	 Тому	 що	 з	 цими	 людьми	 все	 більш-менш	 зрозу-
міло.	 Можна	 до	 певної	 міри	 проґнозувати	 їхню	 поведінку,	 оцінки,	
можливі	реакції.	Відтак	можна	вибудовувати	власні	стратеґії	щодо	
цієї	влади.	Пригадаймо,	як	це	важко	(а	часом	боляче)	було	робити	
із	непередбачуваними	представниками	влади	попередньої	(насам-
перед	 з	 огляду	 на	 певні	 апріорні	 ілюзії	 щодо	 Віктора	 Ющенка	 та	
когорти	«помаранчевих»).	

Щодо	 політики	 існує	 щонайменше	 три	 рівні	 рефлексії	 —	 зви-
чайний,	 професійний	 і	 науковий.	 На	 цих	 рівнях	 використовують-
ся	 різні	 дискурси,	 які	 слабо	 пересікаються	 між	 собою.	 Системи	
описів,	 пояснень	 й	 оцінок	 тут	 не	 збігаються.	 Рік,	 що	 минає,	 пока-
зав,	що	«прості»	люди,	як	 і	раніше,	вбачають	у	нинішніх	керівни-
ках	щось	своє	і	чекають	від	них	земних	речей.	Професійні	політи-
ки	 (такі,	 наприклад,	 як	 Юлія	 Тимошенко)	 вбачають	 зовсім	 інше		
і	«гнуть»	свою	лінію.	Вченим	залишається	описувати,	пояснювати,	



Анкета часопису «критика» про підсумки політичного року 415

рекомендувати	 etc.	 Публічним	 інтелектуалам	 належить	 почес-
не	 і	непоборне	право	писати	заяви	 і	протести	в	 інтернеті	та	меді-
ях,	 фіксувати	 будь-які	 «проколи»	 влади,	 застерігати,	 закликати	
(зокрема,	 до	 того,	 щоб	 вживати	 звання	 та	 посади	 представників	
нинішньої	 еліти	 України	 у	 лапках	 чи	 з	 приміткою	 «так	 звані»),	
священний	 обов’язок	 чубитися	 одне	 з	 одним	 на	 предмет	 того,	 хто	
більший	 патріот,	 хто	 «гостріше»	 скаже/напише	 про	 «антинарод-
ний	режим»	тощо.	

Спостерігаючи	 за	 всім	 цим,	 доходжу	 висновку,	 що	 є	 ще	 один	
підсумок	 політичного	 року:	 суспільство,	 а	 особливо	 та	 його	 час-
тина,	яка	не	втратила	здатність	бути	таки	незалежною,	не змогло 
привчити режим Януковича до себе.	 Проте	 саме	 це	 є	 не	 просто	
необхідним,	 а	 обов’язковим	 для	 збереження	 нормального	 публіч-
ного	 простору,	 для	 збереження	 тих	 цінностей,	 у	 любові	 до	 яких	
клянеться	кожен,	хто	не	вбачає	у	телеящику	єдине	інтелектуальне	
джерело.

Здається,	 Михайло	 Мінаков	 написав	 нещодавно	 у	 «Критиці»	
про	 важливість	 тверезого	 та	 раціонального	 ставлення	 до	 владних	
еліт,	навіть	тоді,	коли	негайно	хочеться	кращого.	Це	правда.	Брак	
такого	тверезого	та	раціонального	ставлення	і	до	влади	і	до	опози-
ції	з	боку	українських	інтелектуалів	став	також	одним	із	підсумків	
минулого	політичного	року.	

Ще	одна	важлива	тема	—	опозиція.	Якось	єврокомісар	з	питань	
розширення	та	європейської	політики	сусідства	Штефан	Фюле	за-
кликав:	 для	 досягнення	 «високих	 політичних	 цілей,	 Україна	 та	 її	
друзі	повинні	завоювати	серця	і	думки».	А	ще	цей	діяч	перекона-
ний,	що	влада	і	опозиція	в	Україні	повинні	«демонстрували	спільно	
різні	береги	політичних	думок».	Важко	не	погодитись	із	цією	(євро)
комісарською	 тезою,	 автора	 якої	 Янукович	 по-домашньому	 смач-
но	назвав	«Філє».	Теза	направду	смачна,	але	не	 їстівна	в	Україні.	
Адже	тут	діє	принцип,	що	його	колись	висловив,	здається,	Шарль	
де	Ґолль.	Була	у	нього	така	сентенція:	я	поважаю	лише	опонентів,	
але	не	маю	наміру	їх	толерувати.	Рік	показав	(і	це	ще	один	підсу-
мок),	що	влада	не	толерує	опозицію,	але	нікуди	не	подінеться,	буде	
змушена	поважати.	Та	придивімося,	чим	насправді	є	опозиція	і	ті,	
хто	себе	протиставляє	режиму	Януковича,	в	який	спосіб	вони	до-
водять	свою	позицію?	Якщо	все	добре,	то	чому	вони	не	викликають	
довіри	у	суспільства?	Чому	Юлія	Тимошенко,	яка	є	нібито	вправ-
ним	 політичним	 футболістом	 увесь	 час	 б’є	 в	 штангу	 (та	 ще	 й	 не	
м’ячем	—	головою!),	а	не	забиває	голи	чинній	владі?



416 зАПитАння тА ВідПоВіді

І	 насамкінець.	 Одним	 з	 уроків	 минулого	 року	 вважаю	 нагаду-
вання.	 Не	 дивуйтесь.	 Поясню	 прикладом	 із	 близької	 гуманітарної	
сфери.	У	ній	за	цей	рік	також	багато	підсумків,	переважно	сумних	
(достатньо	 згадати	 тріумвірат	 Табачник–Солдатенко–Ґінзбурґ).	
Проблема	 одначе	 полягає	 в	 тому,	 що	 ніхто	 не	 наважився	 нагада-
ти,	що	не	«українські	націоналісти»	у	вигляді	ющенківців	вигадали		
і	були	причетні	до	відзначення	річниць	Голодомору,	прийняття	за-
кону	 про	 кваліфікацію	 його	 геноцидом.	 За	 документами	 до	 цього	
був	причетний	Янукович	(ще	з	2002	року	як	голова	Донецької	обл-
держадміністрації,	 а	 з	 2003	 року	 як	 прем’єр-міністр	 України).	 Це	
Янукович	 схвалив	 рішення	 Київської	 влади	 про	 виділення	 землі	
для	Державного	історико-меморіального	комплексу	жертв	голодо-
мору	і	доручав	Табачнику	у	травні	2003-го	подати	пропозиції	щодо	
утворення	 науково-методичної	 робочої	 групи	 з	 координації	 вико-
нання	цього	розпорядження.

А	вже	у	2007	році	Януковичем,	знов	у	статусі	прем’єр-міністра,	
було	 підписано	 розпорядження	 «Про	 затвердження	 Плану	 захо-
дів	 на	 2007–2008	 роки	 у	 зв’язку	 з	 75-ми	 роковинами	 Голодомору	
1932–1933	років	в	Україні».	Тут	і	книга	пам’яті,	 і	виявлення	місць	
поховань,	і	переговори	щодо	російських	архівів	і	ще	багато	чого	ці-
кавого.	Та	головне	—	міжнародні	заходи:	пам’ятник	жертвам	голо-
ду	у	Вашинґтоні,	а	також	такі	пункти:

«36.	 Провести	 інформаційно-роз’яснювальну	 роботу	 та	 здій-
снити	 заходи	 щодо	 визнання	 міжнародною	 спільнотою,	 зокрема	
Ґенеральною	 Асамблеєю	 ООН	 і	 Європейським	 Парламентом,	 Го-
лодомору	геноцидом	українського	народу.	Продовжити	діяльність	
із	схвалення	відповідних	документів	органами	законодавчої	влади	
іноземних	держав.	

39.	 Здійснити	 переклад	 офіційними	 мовами	 ООН	 матеріалів	 та	
документів,	 що	 стосуються	 Голодомору,	 і	 надіслати	 їх	 на	 адресу	
урядів	та	парламентів	іноземних	держав».

І	 після	 цього	 заявляти	 те,	 що	 заявив	 Янукович	 у	 Брюсселі?		
І	 після	 цього	 вважати	 серйозними	 сервільні	 підтакування	 Табач-
ника–Солдатенка–Ґінзбурґ?	

Ні,	цій	владі	треба	перманентно	нагадувати	про	неї	саму,	нага-
дувати,	що	вона	казала	і	що	«забула».	Тут	окреслюється	особливий	
обов’язок	для	нас	усіх.	Нехай	«вони»	привчаються	слухати	«нас».	
Все	одно	«їхня»	влада	не	вічна.	І	про	це	також	слід	нагадувати.	



«ворог той, хто думає  
      інакше»

Виступ на відкритті виставки, присвяченій діяльності спец-
служби колишньої Німецької Демократичної Республіки. 

Київ, Український Дім, 16 вересня 2010 року

Вельмишановні	учасники	дискусії!
Насамперед	хочу	щиро	подякувати	за	запрошення	на	цю	імпре-

зу,	за	можливість	ознайомитись	з	надзвичайно	цікавою	виставкою.	
Важливою	для	нас,	громадян	України,	держави,	якою	вона	є	нині.

Тут	 хочу	 коротко	 поділитись	 своїми	 враженнями,	 і	 можливо,	
запропонувати	кілька	питань	для	дискусії.

Історія	 спецслужби	 будь-якої	 країни	 викликає	 інтерес,	 адже	
йдеться	 про	 приховану	 від	 людських	 очей	 діяльність,	 про	 те,	 що	
замовчується,	а	часом	просто	заперечується.	

Інтерес	подвоюється,	коли	йдеться	про	найпотужнішого	родича	
КҐБ,	найміцнішу	його	родову	гілку	—	Штазі,	спецслужбу	колиш-
ньої	НДР.	

На	 відміну	 від	 країн	 Східної	 Європи,	 де	 колишні	 соціалістичні	
спецслужби	були	реформовані	або	кардинально	перетворені,	Шта-
зі	 просто	 припинила	 існування.	 Проте	 у	 фіґуральному	 сенсі	 для	
багатьох	 країн	 (на	 теренах	 колишнього	 СРСР	 щонайменше	 для	
трьох)	Штазі	не	померла,	а	уроки	її	існування	актуальні	і	сьогодні.

Саме	тому	я	дуже	втішений,	що	сьогоднішня	дискусія	буде	сто-
суватися	саме	цих	уроків.	

Для	 України,	 де	 після	 серпня	 1991	 року	 комуністична	 спец-
служба	 (КҐБ	 УССР)	 не	 була	 розформована	 і	 не	 була	 радикально	
реформована,	такі	уроки	набувають	особливого	значення.	

Виставка,	яка	зібрала	нас	тут,	насамперед	є	яскравим	свідчен-
ням	 того,	 до	 чого	 може	 призводити	 лінія	 на	 перетворення	 спец-
служби	 у	 репресивний	 орган,	 у	 засіб	 розправи	 над	 політичними	
опонентами.	 Це	 може	 відбуватися	 доволі	 легко,	 якщо	 керуватися	
певними	 ідеологічними	 настановами.	 Скажімо,	 такими,	 якими	 ке-
рувалися	керівники	колишньої	НДР.	
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На	превеликий	жаль,	і	політична	параноя,	і	прагнення	нагадати	
політикам	за	допомогою	спецслужби,	хто	з	ким	повинен	бути	і	що	
чекає	на	опозицію,	—	ці	та	деякі	інші	речі	Україна	пережила	у	не-
далекому	минулому.	І	здається,	ця	тенденція	не	пішла	у	належне	
їй	минуле.	

Ще	один	важливий	аспект,	що	яскраво	віддзеркалює	пропоно-
вана	тут	експозиція.	Це	—	конфронтаційне	мислення,	засноване	на	
теорії	 заколотів,	 змов,	 зловісних	 задумів.	 Якби	 таке	 мислення	 не	
насаджувалось	в	НДР,	Штазі	не	мала	б	такого	штату	співробітни-
ків	і	інформаторів.	

Демонізація	 Заходу,	 його	 перманентних	 «підступних»	 задумів		
і	 «апріорно»	 підривних	 дій	 —	 все	 це	 породжувало	 відповідний	
феномен	 суспільної	 свідомості	 та	 виправдовувало	 неадекват-
ні	 й	 антигуманні	 кроки	 НДРівського	 істеблішменту	 та	 його	 спец-	
служби.	

Сумно,	але	і	в	цьому	сенсі	Штазі	ще	не	вмерла	в	Україні.	Нещо-
давня	історія	з	львівським	музейним	працівником	і	водночас	пра-
цівником	СБУ	—	одне	з	наочних	підтверджень.	

Судячи	 з	 заяви	 прес-центру	 СБУ,	 її	 керівники	 і	 співробітники	
дотепер	не	зрозуміли	суть	того,	що	сталося.	По-перше,	це	непри-
стойність	 публічних	 «розборок»	 між	 її	 власними	 кадрами,	 себто	
ситуації	«СБУ	проти	СБУ».

По-друге,	—	і	це	річ	фундаментальніша	—	неприйнятність	того,	
щоб	 так	 звані	 архівно-слідчі	 справи	 та	 інша	 документація	 кому-
ністичної	епохи	зберігалась	у	нинішній	спецслужбі,	що	формально	
веде	відлік	свого	існування	від	1991-го	року.

Штазі,	як	 і	КҐБ,	сама	писала	свою	історію.	Проте	це	—	річ	не-
припустима.	 Писати	 історію	 будь-якої	 спецслужби	 (і	 в	 будь-якій	
країні)	 не	 повинні	 її	 співробітники.	 Як	 не	 повинно	 бути	 монополії	
на	документи,	що	направду	стали	архівним	надбанням.

На	моє	глибоке	переконання,	документи,	що	їх	з	тріумфом	ви-
лучили	 у	 Руслана	 Забілого,	 давно	 повинні	 були	 зберігатись	 не	 в	
спецслужбі,	 а	 в	 Українському	 інституті	 національної	 пам’яті.	 Од-
наче	 ця	 структура,	 що	 із	 «націоналістичної»	 нині	 (через	 політич-
ні	 фактори)	 перелицювалась	 на	 «комуністичну»,	 дотепер	 не	 має	
архіву.	 Як	 не	 має	 —	 а	 це	 ще	 гірше	 —	 належного	 статусу	 і	 чітко	
окресленої	сфери	роботи.	Власне,	це	не	 інститут,	а	бюрократична	
структура	не	зовсім	зрозумілого	призначення.	Це	ще	не	та	струк-
тура,	що	здатна	доносити	до	влади	думку	суспільства	про	його	ми-
нуле	і	формувати	адекватні	уявлення.
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Ось	чому	не	незалежні	дослідники,	спираючись	на	досвід	інших	
країн	(а	з-поміж	них	Німеччини),	визначають	цінність,	важливість,	
значення	архівних	документів.	Це	робить	сама	спецслужба	і	саме	це	
(а	не	якийсь	провінційний	історик),	породжує	серйозні	проблеми.

Колись	 сталінський	 клеврет,	 нарком	 внутрішніх	 справ	 СРСР	
Микола	Єжов	сказав:	«У	чекіста	є	два	шляхи	—	або	на	підвищення,	
або	в	тюрму».	Здається,	остання	частина	цієї	формули	трохи	заста-
ріла,	але	перша	працює	за	матрицею,	що	її	створили	КҐБ	і	Штазі.	
Нагору,	на	підвищення	за	будь-яку	ціну,	навіть	якщо	ціною	є	забо-
рона	доступу	до	архівних	джерел	неіснуючої	вже	держави.	

Нарешті,	 ще	 одне	 враження	 від	 виставки.	 Вона	 підтверджує,	
що	 нерозумні,	 епатажні,	 брутальні	 дії	 спецслужби	 —	 це	 найкра-
щий	 ґрунт	 для	 породження	 інакодумства,	 дисидентства.	 Навіть	
серед	 тих,	 хто	 спочатку	 сприймав	 дії	 влади	 і	 спецслужби.	 Ви	 мо-
жете	в	цьому	переконатись,	скажімо,	на	представленому	в	експо-
зиції	прикладі	з	Робертом	Гавеманом,	який	погодився	навіть	бути	
інформатором	Штазі,	а	потім	був	нею	ж	переслідуваний.

Подібна	 ситуація	 загрожує	 Україні	 і	 нині,	 якщо	 спецслуж-
ба	 буде	 перетворюватись	 на	 знаряддя	 політичної	 розправи,	 пе-
реслідування	 за	 думки,	 що	 не	 збігаються	 із	 тими,	 що	 їх	 прагне	
нав’язати	суспільству	влада.	

«Feind	 ist,	 wer	 anders	 denkt»	 —	 «Ворог	 той,	 хто	 думає	 по-
іншому».	Така	назва	виставки.	Вона	наштовхнула	мене	на	ще	одну	
думку:	а	що	думали	виконавці	антилюдяних	наказів,	співробітни-
ки	Штазі?	Якими	якостями	відзначались	ці	люди?	Яким	був	їхній	
життєвий	шлях?

Нещодавно	 ми	 підготували	 ось	 це	 унікальне	 видання	 «Україна	
в	добу	“великого	терору”,	1936–1938	роки».	Ми	звернули	увагу	на	
структуру	 і	 кадровий	 склад	 каральних	 структур,	 оприлюднили	
унікальні	 архівні	 джерела,	 що	 прояснюють	 мотивацію	 поведінки	
виконавців,	механізм	їхніх	дій	та	ще	деякі	важливі	речі.

Про	них	пише	і	пані	Маріанне	Біртлер	у	своїй	передмові	до	пу-
тівника	 цієї	 виставки.	 Хочу	 передати	 цю	 книжку	 для	 структури,	
що	її	представляє	пані	Біртлер.

А	 завершу	 —	 мрією.	 Мрію	 побачити	 не	 в	 Берліні,	 а	 тут,	 в	 Ки-
єві,	 виставку,	 присвячену	 діяльності	 комуністичної	 спецслужби	
в	 Україні.	 Якщо	 таке	 станеться,	 це	 означатиме,	 що	 Україна	 таки	
прощається	з	минулим.	

Нехай	це	прощання	відчутно	стимулює	виставка,	що	відкрива-
ється	сьогодні.	
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кузня терористів
Історик Юрій Шаповал — про методи виховання чекістів, 

суть «Великого терору» та небезпеку «спайки» спецслужби  
з диктатором

«Спецслужба	 не	 повинна	 перетворюватися	 на	 зброю	 в	 руках	
політиків	для	нищення	опонентів	або	для	утвердження	ідей,	що	їх	
спростовує	саме	життя»,	—	така	головна	думка	нової	книги	«Укра-
їна	 в	 добу	 “Великого	 терору”.	 1936–1938	 роки»,	 що	 тільки-но	 ви-
йшла	друком	у	Києві	у	видавництві	«Либідь».	Тут	вміщено	аналі-
тичні	статті	та	85	чималих	за	обсягом	документів	—	книжка	справді	
велика	й	ваговита,	добре	ілюстрована.	Усі	документи	(з	архіву	СБУ	
в	різних	областях	та	інших	державних	зібрань)	опубліковані	впер-
ше.	 Вони	 розкривають	 те,	 чого	 дослідники	 раніше	 лише	 торкали-
ся.	А	саме,	технологію	терористичної	політики.	Низка	унікальних	
відкриттів	робить	для	нас	зрозумілою	організацію	чекістів.	Ця	зна-
кова	історична	праця	розкриває,	яким	чином	з	людей	робили	без-
відмовне	«знаряддя»	для	реалізації	смертоносної	політики.	Проте	
залишається	ще	чимало	нез’ясованого,	процес	дослідження	триває.	
Сьогодні	упорядник	і	натхненник	видання,	відомий	дослідник	доби	
тоталітаризму,	 керівник	 Центру	 історичної	 політології	 Інституту	
політичних	 і	етнонаціональних	досліджень	 ім.	 І.	Ф.	Кураса	НАНУ	
професор,	доктор	історії	Юрій	Шаповал	ділиться	з	читачами	«УМ»	
інформаціями	про	нове	унікальне	виданням.
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«За рахунок “ворогів”  
роЗв’яЗували “квартирне Питання”»

— Пане Юрію, чекісти справді були переконаними «ідеаліста-
ми»? Окрім «світлого майбутнього», їх щось цікавило?

—	 Ідея	 використовувалася	 для	 прикриття.	 Утім,	 коли	 в	 1938	
році	самих	чекістів	почали	«підчищати»	і	треба	було	кимсь	запов-
нювати	 вакансії,	 стали	 мобілізувати	 ідейних	 комсомольців.	 Але	
й	вони	з	перших	днів	в	органах	усе	розуміли.	Чекісти	мали	приві-
леї,	 винятковий	 статус,	 мали	 додаткові	 пайки,	 систему	 стимулю-
вання.	Назву	дві	цифри.	Зарплата	середнього	робітника	в	промис-
ловості	становила	до	200	(у	кращому	випадку	250)	рублів.	Керівник	
респуб	ліканського	НКВД	отримував	до	приходу	Єжова	на	посаду	
наркома	 1200	 рублів,	 а	 в	 часи	 «єжовщини»	 —	 3500	 рублів.	 Після	
арешту	«ворога	народу»	вони	могли	за	копійки	викупити	його	май-
но.	За	рахунок	«ворогів»	швидко	і	якісно	розв’язували	«квартирне	
питання».	 Документи	 надають	 тисячі	 прикладів	 зловживання	 су-
мами,	 які	 виділялися	 на	 спецслужбу.	 Часто	 гроші	 для	 агентурної	
мережі	 розкрадалися	 і	 до	 агентів	 не	 доходили.	 З	 іншого	 боку,	 че-
кісти	мали	доступ	до	всього	«закордонного».	Лікувалися	й	відпочи-
вали,	скажімо,	у	Карлових	Варах.	Це	тоді,	коли	решті	«радянських	
громадян»	таке	й	уявити	було	важко.	

— Скільки відсотків населення тоді співпрацювало з ЧК?
—	 Серйозні	 дослідники	 свідчать,	 що	 реально	 співпрацювали	

відсотків	 десять.	 Це	 невеликі	 цифри,	 якщо	 порівняти	 з	 нацист-
ською	 Німеччиною	 чи,	 згодом,	 Німецькою	 Демократичною	 Респу-
блікою	 —	 там	 справді,	 співпраця	 була	 тотальною.	 Але	 тут	 постає	
питання	про	форми.	Нарком	внутрішніх	справ	СССР	Микола	Єжов	
у	розпал	Великого	терору	зазначав,	що	«багато	трудящих	зверта-
ються	з	різними	заявами,	скаргами,	зауваженнями,	а	ми	не	може-
мо	з	ними	працювати».	І	він	розширив	мережу	приймалень	НКВД.	
Туди	 приходили	 звичайні	 люди	 і	 щось	 розповідали,	 наприклад,	
про	сусідів,	жінку,	чоловіка…	Система	створювала	умови	для	ма-
сового	 явища.	 В	 обласних	 і	 районних	 газетах	 «викриття	 ворога»	
миттєво	 висвітлювалося	 на	 перших	 шпальтах	 газет.	 Створювала-
ся	атмосфера	шпигуноманії.	Це	була	класична	маніпуляція,	добре	
продумана.	В	одній	газеті	1937	року	я	побачив	фото:	«Парк	куль-
тури	й	відпочинку	імені	Єжова».	Навіть	не	іменем	Горького,	«улю-
бленця»	 народу,	 названо	 парк,	 а	 іменем	 шефа	 НКВД…	 Це	 була	
справжня	 істерія.	 Просто	 на	 партійних	 з’їздах	 вказували	 на	 того	
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чи	 іншого	 і	 називали	 його	 «ворогом	 народу»,	 тут	 же	 могли	 зааре-
штувати.	Можете	собі	уявити,	за	1937–38	рік	загалом	по	СРСР	за-
арештували	півтора	мільйона	людей,	з	них	розстріляли	700	тисяч!	
В	 Україні	 у	 1936	 році	 було	 заарештовано	 понад	 15	 тисяч	 людей,		
а	в	1937	—	156	(!)	тисяч.	

— Чи прочитується з дій більшовицької спецслужби ідеологія, 
про яку комуністи прямо не заявляли — напрямок на соціальну 
селекцію і вироблення «нової людини»?

—	 Безумовно.	 Як	 колись	 написав	 Бухарін	 у	 своїй	 книзі	 «Эко-
номика	 переходного	 периода»:	 «Усі	 методи	 примусу,	 включно	 з	
розстрілами,	 —	 це	 для	 нас	 засіб	 виховання	 нової	 людини».	 Хоча	
й	 сам	 Бухарін,	 як	 відомо,	 «загримів».	 Тобто	 у	 Великому	 терорі	 —	
мені	 дуже	 хотілося	 цією	 книжкою	 це	 підкреслити	 —	 був	 елемент	
євгенічний,	 селекції	 «людського	 матеріалу».	 Найперше,	 було	 ви-
значено	категорії	людей,	апріорно	віднесені	до	ворогів.	Наприкінці	
липня	1937	року	рішення	Політбюро	ЦК	ВКП(б)	затвердило	наказ	
Єжова	№	00447	«По	куркулях	і	кримінальниках».	Так	називалася	і	
ця	масова	операція,	після	якої	терор	насправді	став	Великим.	

«де в україні Знайти яПонського шПигуна?  
в асоціації сходоЗнавців!»

— А які куркулі могли бути в 1937 році, коли їх ще на початку 
1930-х до решти «вичистили»?

—	 У	 наказі	 Єжова	 йдеться	 спершу	 про	 куркулів	 і	 криміналь-
ників,	 а	 далі	 —	 про	 категорії	 людей,	 які	 система	 визначає	 «соці-
ально	 небезпечними».	 Це	 колишні	 учасники	 білого	 руху,	 члени	
інших	партій,	ясна	річ,	українські	націоналісти.	А	хто	такі	курку-
лі?	Люди,	які	отримали	під	час	акцій	розкуркулення,	припустимо,		
10	років,	у	цей	час	мали	повертатися	додому.	Постало	запитання:	
що	з	ними	робити?	Як	виховати	«нову	людину»,	коли	вони	розпо-
відають	усім	правду	про	Соловки,	Сибір…	Перший	укіс	стосував-
ся	і	реальних	кримінальників.	А	потім	під	«кримінальні	елементи»	
почали	підпадати	зовсім	не	злочинці.	Партійна	верхівка	розробила	
так	звані	ліміти.	Обласним	управлінням	НКВД	давали	рознарядки:	
арештувати,	 скажімо,	 9	 тисяч	 людей,	 з	 них	 3	 тисячі	 розстріляти,		
а	 6	 тисяч	 «посадити».	 Почалися	 змагання	 за	 майбутні	 жерт-
ви	 —	 хто	 пильніший.	 Керівники	 писали	 в	 центр:	 «ми	 знищили	 за	
першою	 категорією	 три	 тисячі,	 просимо	 розширити	 ліміт	 до	 шес-
ти	 тисяч!».	 Вожді	 тепер	 точно	 знали,	 що	 викосять	 і	 активних,		
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і	 потенційних	 опонентів.	 І	 з	 того	 «матеріалу»,	 що	 залишиться,	
можна	вже	формувати	«нову	людину».

До	 операцій	 зачистки	 додали	 етнічний	 елемент	 —	 німців,	 по-
ляків,	 латишів,	 японців,	 фінів…	 Спитаєте,	 де	 в	 Україні	 знайти	
японського	шпигуна?	Ясна	річ,	в	Українській	асоціації	сходознав-
ців:	академік	має	бути	обов’язково	шпигуном,	якщо	знає	японську	
мову.	Ми	наводимо	приклади,	як	заарештовували	людей	за	націо-
нальними	ознаками,	як	радили	це	робити.	Скажімо,	коли	прізвище	
схоже	на	польське…	

— До речі, делікатне питання про участь євреїв у злочинах 
ЧК…

—	А	чому	делікатне?	Воно	досліджується	і	у	нас,	і	за	кордоном.	
ЧК	 зміцнювалася	 за	 рахунок	 кількох	 категорій:	 поляків,	 латишів	
і	 китайців.	 Це	 були	 люди,	 не	 пов’язані	 з	 місцевими	 традиціями.	
На	різних	етапах	у	ЧК	було	чимало	і	євреїв,	при	чому	переважно		
у	керівних	органах.	У	загальній	кількості	в	структурі	НКВД	СРСР	
у	 1930-ті	 євреїв	 було	 40	 відсотків	 (на	 1940-й	 рік	 залишилося	 від-
сотків	 4).	 А	 в	 керівництві,	 зокрема,	 НКВД	 України,	 євреїв	 було		
66	відсотків.	

— Вони ж організовували і репресії проти українських євреїв…
—	Так.	Наприкінці	1937	року	ЧК	почало	«операцію	з	чистки	сіо-

ністів»	в	Україні.	Загалом	операцією	керував	Ізраїль	Леплевський,	
Давид	 Перцов	 «чистив»	 сіоністів	 у	 Харкові.	 Тут	 треба	 подумати,	
якою	мірою	ці	особи	були	євреями	і	якою	—	комуністами.

«Політики ЗроБили їх своїм інструментом…»

— Ця методика маніпулювання у структурі КГБ була укла-
дена в якесь «вчення»?

—	 Певною	 мірою,	 так.	 Утім	 було	 багато	 ситуативного.	 Коли	
Єжова	призначили	на	голову	НКВД,	він	не	був	професійним	чекіс-
том,	 лише	 партійним	 працівником.	 Хоча	 працюючи	 у	 партійному	
апараті,	набув	великого	досвіду:	працював	з	кадрами.	Знав	людей	
і	вмів	ними	маніпулювати.	Він	зрозумів,	що	йому	треба	виконувати	
певні	політичні	завдання.	І	отримав	для	цього	інструмент	у	вигля-
ді	структур	«органів»	і	величезний	людський	ресурс.	В	Україні	він	
у	травні	1937	року	насамперед	замінив	шефа	НКВД	УССР	Всево-
лода	 Балицького.	 А	 потім	 почалася	 чехарда.	 Василь	 Іванов,	 Ізра-
їль	Леплевський,	Олександр	Успенський.	Останній,	до	речі,	зрозу-
мівши	величезні	масштаби	злочинів,	закінчив	свою	кар’єру	доволі	
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авантюрно.	 Він	 залишив	 записку	 «шукайте	 труп	 у	 Дніпрі»,	 а	 сам	
утік	в	глиб	Росії.	Його	там	ясна	річ,	знайшли	і	знищили.

— Чи можливо розкрити механізм вживляння в чекіста певної 
поведінкової програми? На яку струнку треба було натиснути 
для цього в людині?

—	 Оце	 й	 цікаво.	 Один	 з	 ключових	 висновків	 дослідження	 —		
у	роки	терору	в	ЧК	була	страшенна	плинність	кадрів.	А	найвище	
керівництво,	сталінське	«ближнє	коло»,	навпаки,	залишалося	ста-
більним.	 Плинність	 давала	 змогу	 маніпулювати	 новими	 людьми,	
які	не	знали,	наскільки	вони	прийшли	в	НКВД	і	що	буде	далі.	По-
літики	 зробили	 їх	 своїм	 інструментом.	 В	 НКВД	 було	 дуже	 багато	
авантюристів,	казнокрадів,	садистів,	—	їхні	злочини	фіксувалися,	
але	на	певному	етапі	вибачалися.	

Свого	 часу	 була	 вказівка	 керівника	 КҐБ	 Юрія	 Андропова	 —	
створити	 «світлий	 образ	 чекіста».	 Утім	 цей	 образ	 девальвується,	
коли	 читаєш	 документи:	 звіти	 про	 масові	 розстріли	 в	 присутнос-
ті	 інших	 жертв,	 про	 спалення	 трупів.	 Про	 те,	 як	 текла	 кров	 з-під	
воріт	 Житомирського	 управління	 НКВД	 і	 її	 присипали	 піском,	
щоб	 приховати…	 Ми	 собі	 дозволили	 вперше	 надрукувати	 фак-
ти	про	очевидно	садистські	прояви.	І	там	такі	паралелі	з	нациста-
ми	прочитуються!	Скажімо,	як	з	мертвих	знімали	золоті	коронки.	
Ми	 описуємо	 інквізиторську	 групу,	 яку	 очолював	 Давид	 Перцов,	
який	чистив	самі	ж	органи	держбезпеки.	Група,	до	речі,	сиділа	на	
вулиці	Садовій	у	будинку	нинішнього	Кабміну.	Він	будувався	для	
НКВД.	Там	були	катівні	і	навіть	крематорій	—	є	свідчення,	що	його	
«використовували	за	призначенням»…	Утім	людей	не	обов’язково	
били.	 Побутувала	 ціла	 система	 впливів	 на	 інших,	 і	 психологічних		
у	тому	числі.	

— А які психологічні методи застосовували?
—	 Найпростіший	 —	 змалювання	 страждань	 близьких	 людей.	

Ідейно	 переконаних	 могли	 змусити	 «постраждати	 в	 ім’я	 партії»	 і	
обмовити	себе,	щоб	органи,	мовляв,	змогли	викрити	справжніх	во-
рогів.	Це	зараз	здається	абсурдним,	але	тоді,	на	тлі	масової	пропа-
ганди,	виглядало	нормою.	Про	це	та	багато	іншого	можна	прочита-
ти	у	нашій	книзі.



Бесіда  
з віталієм Портниковим  
в російській редакції  
   радіо «свобода»

2011 рік
как меняется  

украинское представление  
об исторической памяти

Виталий Портников: Перед	 Днем	 победы	 в	 Великой	 Оте-
чест	венной	 войне,	 как	 правило,	 вновь	 начинаются	 исторические	
дискуссии,	 вновь	 говорят	 об	 исторической	 памяти.	 И	 мы	 сегодня	
в	киевском	бюро	Радио	Свобода	с	нашим	гостем	—	доктором	исто-
рических	 наук,	 профессором	 Юрием	 Шаповалом	 —	 тоже	 будем	
говорить	об	этом.

В	 украинских	 условиях	 историческая	 память,	 в	 том	 числе	 и	 о	
Второй	мировой	войне,	уже	несколько	раз	переворачивалась	с	ног	
на	голову.	Была	одна	концепция	по	времена	Леонида	Кучмы,	вторая	
концепция	—	во	времена	Виктора	Ющенко,	и	сейчас,	мне	кажется,	
есть	некая	третья	концепция.	Вот	как	это	все	совместить	в	созна-
нии	современника,	студента,	школьника,	вообще	обывателя?

Юрий Шаповал:	Концепция	войны	менялась	не	только	в	Укра-
ине.	 Если	 мы	 вспомним	 начало	 90-х	 годов	 в	 России,	 то	 мы	 тоже	
увидим	 несколько	 другую	 концепцию,	 чем	 та,	 которая	 сейчас	 до-
минирует	 в	 России	 и	 которая	 является,	 по	 сути,	 советской	 кон-
цепцией,	брежневско-сталинской	концепцией	войны.	А	в	Украине,	
мне	 кажется,	 нужно	 относиться	 к	 этому	 спокойно,	 потому	 что	 от-
крываются	 новые	 материалы,	 становятся	 известными	 новые	 фак-
ты,	 меняются	 акценты	 во	 взгляде	 на	 прошлое.	 Ненормальность	
этого	 процесса	 состоит	 в	 том,	 что	 он,	 к	 сожалению,	 очень	 плотно	
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связывается	 с	 политикой.	 И	 вот	 вмешательство	 политики	 —	 са-
мый	 тревожный	 фактор,	 неприятная	 сторона.	 Вот	 сейчас	 мы	 име-
ем	прецедент,	когда	Верховный	Совет	Украины	принял	заявление	
о	65-летии	Нюрнбергского	процесса,	и	это	100-процентное	вмеша-
тельство	политики	как	раз	в	видение	прошлого	и	попытка	скоррек-
тировать	историческую	память.	Утешает	только	то,	что	есть	здоро-
вое	 ядро	 профессиональных	 историков,	 исследователей,	 которые	
сохраняют	свои	позиции	и	не	поддаются	этой	конъюнктуре.

Виталий Портников:	 В	 этом	 постановлении	 о	 Нюрнбергском	
процессе	 говорится	 о	 том,	 что	 красное	 знамя	 победы	 можно	 вы-
вешивать	 в	 дни	 официальных	 торжеств,	 как	 раз	 на	 майские,	 и	
это	 уже	 вызвало	 огромное	 количество	 кривотолков	 в	 украинских	
средствах	массовой	информации,	полемику.	Есть	защитники	этой	
идеи,	 есть	 противники	 ее.	 И	 возникает	 вопрос:	 а	 стоит	 ли	 подме-
нять	память	о	войне	знаменами?	Ведь	в	России	красное	знамя	по-
беды	существует	рядом	с	триколором.

Юрий Шаповал:	Конечно.	В	Украине	надо	отречься	от	Дня	по-
беды.	Это	должен	быть	день	памяти.	Потому	что	то,	что	происхо-
дит	сейчас	в	России,	—	это	яркая	иллюстрация	того,	что	крутит-
ся	 вокруг	 победы.	 Вот	 мы	 кого-то	 победили,	 не	 важна	 цена,	 а	 она	
огромная	—	более	30	миллионов	жизней.

Виталий Портников:	 Ну,	 вы	 знаете,	 это	 была	 такая	 обще-
ственная	 точка	 зрения.	 «Мы	 за	 ценой	 не	 постоим»	 —	 это	 же	 не	
Сталин,	это	Окуджава	написал.

Юрий Шаповал:	 Да,	 но	 дело	 в	 том,	 что	 если	 мы	 вспомним	 ход	
войны,	вспомните,	сколько	людей	погибло,	когда	брали	Киев	к	26-ой		
годовщине	великого	октября.	417	тысяч	полегло	здесь,	под	Киевом.	
С	 одной	 стороны,	 хорошо,	 мы	 видим	 акт	 героический,	 мы	 видим,	
что	оккупантов	выгоняют	из	столицы	Украины,	советской	Украины	
тогда,	но,	с	другой	стороны,	мы	видим	огромные	жертвы,	ничем	осо-
бо	не	мотивированные.	Не	надо	было	жестко	привязываться	к	этой	
годовщине,	 это	 же	 банальности.	 Но	 об	 этом	 не	 говорят.	 Говорят	
о	том,	что	взял	специально…	Или	1941	год,	когда	Сталин	приказал	
Киев	 не	 отдавать.	 Это	 же	 была	 ужасная	 ситуация,	 Кирпанос	 тог-
да	застрелился	из-за	безвыходности	и	незнания	того,	как	выйти	из	
этой	страшной	ситуации,	когда	точно	так	же	огромное	количество	
солдат,	600	тысяч,	если	я	не	ошибаюсь,	оказались	в	этом	окруже-
нии.	Ну,	и	цена	—	5,5	миллиона	пленных	сразу	в	1941	году,	—	это	
же	ужас,	это	невероятные	цифры.	Я	думаю,	нам	надо	сейчас	быть	
поосторожнее	с	этими	определениями,	во	всяком	случае	в	Украине.	
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Россия	 пускай	 строит	 свою	 идентичность	 на	 победе.	 Им	 нужна	
победа,	 они	 крутятся	 вокруг	 нее,	 потому	 что	 Россия	 —	 воюющая	
страна,	это	другая	совершенно	ситуация.	Украина	—	это	все-таки	
страна	между	двумя	тоталитарными	диктатурами,	которая	была,	
но	осознание	этого	никак	не	приходит.

Виталий Портников:	То	есть,	вы	хотите	сказать,	что	День	По-
беды	должен	быть	прежде	всего	днем	памяти	о	погибших.

Юрий Шаповал:	Абсолютно!	Я	могу	сказать	на	примере	нашей	
семьи.	 Мы	 не	 знаем,	 где	 один	 из	 наших	 родственников,	 который	
пропал	в	1942	году,	и	для	нас	это	день	памяти.	А	все	эти	политиче-
ские	фокусы	с	наркомовскими	100	грамм,	с	этой	кашей	—	это	все	
дешевый	 театр	 брежневского	 разлива,	 и	 это	 не	 должно	 присут-
ствовать	в	мире	в	начале	21	века.

Виталий Портников:	 Тут	 очень	 важный	 момент,	 что	 для	 лю-
дей,	 которые	 воевали,	 для	 многих	 ветеранов	 войны	 очень	 важна	
именно	советская	атрибутика,	потому	что	эти	люди	выросли	в	этой	
атрибутике,	многие	из	них,	большинство,	наверное,	те,	кто	остал-
ся.	 И	 мы	 видим,	 что	 власть	 на	 этой	 атрибутике,	 с	 одной	 стороны,	
спекулирует,	 потому	 что,	 конечно,	 лучше	 бы	 этим	 людям	 предо-
ставить	отдельные	квартиры,	наконец,	всем	повысить	пенсии	и	так	
далее,	но	человеку	без	этой	атрибутики	тоже	как-то	не	по	себе.

Юрий Шаповал:	Я	вот	наблюдаю	за	всем	этим	на	киевском	ма-
териале,	но	если	у	меня	есть	возможность,	я	вижу,	как	отмечают,	
скажем,	8	мая	в	Париже.	Я	как-то	ходил	на	Елисейские	поля,	на-
блюдал	саму	культуру	этого,	как	ведут	себя	ветераны.	Люди,	о	ко-
торых	вы	сказали,	это	хорошие	люди,	но	они	воспитаны	на	совет-
ской	символической	политике,	и	они	усвоили	и	лексику,	и	манеру	
поведения,	и	второе	—	у	них	есть	агрессивность.	Они	считают,	что	
только	 так	 можно	 и	 нужно,	 а	 это	 неправильно.	 И	 мы	 должны	 им	
показать,	если	хотим	жить	в	современной	Украине.	Это	очень	важ-
ная	вещь.

Виталий Портников:	 Но	 ведь	 очень	 много	 поколений	 людей	
воспитывалось	 в	 рамках	 советского	 представления	 об	 истории.	
Кстати	говоря,	есть	шанс,	что	и	нынешнее	подрастающее	поколе-
ние	 будет	 так	 воспитано.	 Изменили	 учебники	 истории,	 там	 вер-
нулось	 клише	 «Великая	 Отечественная	 война»,	 хотя	 историки	 не	
раз	говорили,	что	на	территории	этой	страны	была	не	столько	От-
ечественная	война,	сколько	Вторая	мировая,	потому	что	здесь	во-
енные	 действия	 начались	 в	 сентябре	 1939	 года,	 когда	 советская	
армия	 вошла	 на	 территорию	 Польши,	 нынешнюю	 территорию	
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Западной	 Украины.	 В	 нынешних	 учебниках	 истории	 убрали	 мно-
гие	 факты	 из	 деятельности	 Украинской	 повстанческой	 армии,	 то	
есть	саму	армию	оставили,	а	военные	действия	ее	убрали.

Юрий Шаповал:	 Знаете,	 я	 в	 киевском	 метро	 видел	 карикату-
ру,	 которая,	 собственно,	 обложка	 одного	 журнала,	 где	 изображен	
министр	наш	просвещения,	образования	и	науки	Табачник.	Перед	
ним	 лежит	 стопка	 учебников	 истории	 Украины	 такого	 оранже-
вого	цвета,	он	берет	каждую	эту	книжку	и	вот	так	вот	раскраши-
вает	 в	 бело-голубой	 цвет.	 Для	 меня	 это	 символическая	 вещь.	 Да,	
были	 учебники	 эпохи	 Ющенко,	 хотя	 эпоха	 эта	 короткая,	 и	 вдруг	
опять	 сейчас	 перекрашиваем.	 Во	 что	 перекрашивают?	 Не	 в	 ней-
тральный	 цвет,	 а	 перекрашивают	 в	 цвета	 Партии	 регионов.	 Вот	
это	 есть	 проблема,	 когда	 с	 приходом	 очередного	 министра	 стара-
ются	 учебники	 перекроить.	 Самая	 большая	 беда,	 что	 не	 хватает	
этого	объемного,	масштабного	видения.	Да,	конечно,	у	тех,	кто	во-
евал	в	УПА,	а	через	нее	прошло	90	тысяч	за	все	годы	войны,	там	
были	 разные	 люди,	 но	 такие	 же	 разные	 люди	 были	 в	 советской	
армии.	 И	 получается,	 что	 говорить	 о	 советской	 армии	 —	 табу		
о	каком-то	негативе,	ну,	например,	как	эта	армия	при	отступлении	
взорвала	Днепрогэс,	какие	были	злодеяния	при	отступлении	бла-
годаря	политике	выжженной	земли.	Но	мы	можем	сейчас	об	этом	
спокойно	говорить,	не	нужно	все	окрашивать	в	какие-то	тона,	цве-
та.	 А	 говорить	 можно	 только	 о	 подвигах,	 как	 при	 советской	 вла-
сти,	и	это	бич	нашего	времени.	А	политики	все	это	окрашивают,	но	
это,	я	думаю,	идет	по	незнанию,	от	малого	знания	просто.	Люди	не	
понимают	 в	 силу	 разных	 причин,	 что	 происходило	 на	 самом	 деле		
и	какая	сложная	была	картина.

Достаточно	 одного	 факта:	 УПА	 брала	 оружие	 у	 немцев.	 Хоро-
шо,	 а	 совместная	 школа	 НКВД	 и	 гестапо,	 которые	 координирова-
ли	действия?	А	тот	факт,	что	Эйзенштейн	снял	фильм	«Александр	
Невский»	в	1938	году,	а	его	выпустили	в	1941	году,	потому	что	тог-
да	невыгодно	было?	Вот	какие	вещи	были.	Ну,	как	же,	в	1939	году		
в	 Берлине	 шли	 пьесы	 Чехова	 и	 даже	 сняли	 фильм	 «12	 стульев»,	
нацистское	 кино	 снято	 было.	 Сближение	 было,	 романсирование	
было.	 И	 самый	 ужасный	 факт,	 который	 я	 сейчас	 наблюдаю,	 вы	
правильно	 сказали,	 Советский	 Союз	 вступил	 во	 Вторую	 мировую	
войну	на	стороне	Германии	—	кому	это	непонятно?	Я	прочитал	ди-
рективы	о	том,	как	это	делалось.	Это	же	не	делалось	открыто,	было	
объявлено	о	военных	маневрах,	то	есть	это	все	пряталось,	это	было	
в	 такой	 конспиративной	 упаковке.	 Если	 бы	 это	 была	 благородная	
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миссия,	это	нужно	было	бы	декларировать.	Я	уже	не	говорю	о	том,	
как	 аккуратно	 нацисты	 и	 Красная	 армия	 делили	 территорию.	 Но	
самое	 интересное,	 что	 были	 еще	 выданы	 очень	 подробные	 ин-
струкции:	 вот	 как	 входить,	 какая	 власть.	 И	 знаете,	 кто	 власть	 в	
городе	 устанавливал,	 когда	 они	 входили	 во	 Львов,	 предположим?	
Оперативные	группы	НКВД.	Потому	что	они	были	вот	тем	остров-
ком,	 который	 конструировал	 потом	 власть	 в	 данном	 населенном	
пункте.	 Так	 почему,	 зная	 это,	 я	 должен	 петь	 осанну	 Сталину	 как	
объединителю	украинских	земель?	Это	же	театр	абсурда!	И	люди,	
видимо,	по	незнанию,	не	по	злому	же	умыслу,	говорят	и	пишут	эти	
вещи.

Виталий Портников:	А	разве	не	злой	умысел	—	эксплуатиро-
вать	 такие	 настроения	 собственного	 электората,	 его	 невежество,	
а	 потом	 получать	 места	 в	 парламенте	 и	 спокойно	 зарабатывать	
деньги?

Юрий Шаповал:	 Да,	 но	 я	 исхожу	 из	 того,	 что	 люди	 лучше.	 Но	
время	делает	свое	дело,	не	так	уж	много	этого	электората	осталось.	
Конечно,	это	эксплуатация	эмоций,	это	эмоциональная	тема.

Виталий Портников:	А	что	делать	с	ситуацией,	когда	нынеш-
няя	 территория	 Украины	 так	 или	 иначе	 была	 собрана	 по	 кускам	
большевиками?

Юрий Шаповал:	Ну	и	хорошо,	она	была	собрана	большевиками,	
значит,	нам	остается	исходить	из	принципа	нерушимости	границ,	
а	не	петь	какому-то	из	диктаторов…	Гитлер	тоже	построил	в	Гер-
мании	 дороги	 и	 ликвидировал	 безработицу,	 Муссолини	 ликвиди-
ровал	мафию	и	тоже	строил	дороги	и	дал	работу,	так	что	теперь,	
петь	осанну	Гитлеру	и	Муссолини?	Я	не	могу	с	этим	согласиться.	
Надо	учитывать	все	моменты,	все	стороны.	Вот	и	поляки	будут	ис-
ходить	из	нерушимости	границ,	потому	что	поляки	сейчас	в	Евро-
пейском	союзе,	а	мы	нет,	мы	непонятно	где,	и	это	главное.

Виталий Портников:	Мне	кажется,	что	люди,	которые	высту-
пают	 с	 историческими	 оценками,	 они	 находятся	 в	 разных	 исто-
рических	 интерпретациях,	 в	 разных	 цивилизационных	 интер-
претациях.	 Кто-то	 видит	 нынешнюю	 независимую	 Украину	 как	
естественную	 продолжательницу	 Украины	 советской,	 и	 тогда	 со-
ветская	 Украина	 отдала	 все	 свои	 атрибуты	 и	 историческую	 па-
мять	нынешней	Украине.	И	тогда	есть	Великая	Отечественная	во-
йна,	есть	звания	народных	и	заслуженных	артистов	и	так	далее.

Юрий Шаповал:	Я	могу	вам	признаться,	что	я	заслуженный	де-
ятель	науки	и	техники.



430 зАПитАння тА ВідПоВіді

Виталий Портников:	 Поздравляю!	 Я	 знаю	 многих	 моих	 кол-
лег	вполне	демократических	взглядов,	которые	там	выступают	на	
европейских	конференциях,	говорят	про	интеграцию	и	про	НАТО,	
и	они	—	заслуженные	журналисты	Украины.	Но	вот	такие	стран-
ности.	А	другие	люди	воспринимают	Украину	скорее	как	сражав-
шуюся	территорию	конца	30-х	—	начала	40-х	годов,	и	они	воспри-
нимают	тоже	украинцев	как	некую	колонизированную	нацию.	Это	
вот	люди,	которые,	допустим,	приверженцы	политической	партии	
«Свобода»	 во	 Львове,	 у	 них	 же	 тоже	 свое	 представление	 об	 исто-
рии.	 Оно	 к	 реальности	 исторических	 процессов	 в	 стране	 отноше-
ния	тоже	не	имеет.	И	эти	две	концепции	сталкиваются.	Естествен-
но,	 тут	 быть	 ученым	 почти	 невозможно	 при	 столкновении	 этих	
процессов.

Юрий Шаповал:	 Я	 как	 раз	 об	 этом	 писал	 не	 так	 давно	 в	 газе-
те	 «День».	 Вот	 есть	 одно	 крыло,	 которое	 видит	 только	 советскую	
армию,	все	связывает	и	подчеркивает,	что	вот	украинцы	же	были	
в	советской	армии.	И	мне	страшно	понравились	слова	Путина,	ко-
торый	сказал:	«Да	мы	бы	победили	в	войне	и	без…».	Более	класс-
ной	агитации	против	России	и	против	ментальности	Путина	труд-
но	найти.	Только	человек	абсолютно	недалекий	мог	такое	сказать,	
не	 знающий,	 сколько	 украинцев	 было	 в	 руководящем	 армейском	
составе,	 я	 уже	 не	 говорю	 о	 том,	 сколько	 участвовало	 в	 политике.	
Да	не	победили	бы	вы!	Точно	так	же	как	без	Украины	не	было	бы	
Советского	 Союза.	 И	 есть	 другой	 спектр	 —	 правый,	 и	 эти	 видят	
только	героев	националистического	подполья,	УПА,	у	них	все	ге-
рои.	Это	точно	такая	же	другая	крайность.	Но	я	не	могу	с	вами	со-
гласиться	 вот	 в	 чем.	 Это	 политика,	 это	 не	 история.	 Я	 вспоминал,	
во	 Франции,	 в	 2006	 году,	 если	 мне	 не	 изменяет	 память,	 была	 си-
туация,	когда	Сенат	хотел	вмешаться,	начал	принимать	решение,	
что	 писать,	 что	 вспоминать.	 И	 немедленно	 группа	 французских	
историков,	 интеллектуалов,	 они	 тут	 же	 в	 «Либерасьон»	 высту-
пили	с	заявлением:	не	смейте	соваться	в	те	сферы,	в	которых	вы	
вообще	ни	черта	не	понимаете!	И	когда	вот	наш	Верховный	Совет	
принял	 это	 заявление,	 не	 зная,	 что	 такое	 Нюрнбергский	 процесс	
вообще…	Они	понятия	не	имеют	о	том,	что	у	нас	была	опублико-
вана	 часть	 материалов.	 Они	 не	 знают	 о	 том,	 что	 Нюрнбергский	
процесс	был	следствием	компромисса,	потому	что	Сталин	вытор-
говал	у	союзников	сюжеты,	которые	не	должны	были	поднимать-
ся,	 —	 о	 прибалтийских	 республиках,	 о	 советском	 политическом	
строе,	 о	 голоде,	 о	 ГУЛАГе.	 И	 они	 согласились,	 были	 переговоры	
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с	 Джексоном,	 они	 там	 нашли	 общий	 язык.	 Но	 это	 же	 надо	 знать,	
это	надо	понимать,	что	это	было	на	самом	деле.	Вот	пока	полити-
ки	 будут	 вмешиваться,	 ничего	 не	 будет.	 Вот	 будет	 такое	 перетя-
гивание	каната.	А	в	России	все	просто,	там	народ	любит	власть.	И	
власть	откровенно	это	говорит:	ну,	что	же,	у	нас	такой	народ,	они	
любят	авторитаризм…

Виталий Портников:	Но	вы	же	понимаете,	что	это	карикатура	
на	русский	народ.

Юрий Шаповал:	Конечно,	понимаю,	но	люди	это	дело	эксплуа-
тируют.	В	Украине	я	виню	тех,	кто	отвечает	за	гуманитарную	по-
литику.	Я	не	вижу	этих	людей.

Виталий Портников:	 Ну,	 вы	 же	 сами	 сказали,	 вот	 министр	
просвещения	 есть,	 он	 реально	 своими	 действиями	 влияет	 на	 гу-
манитарную	 политику.	 Анна	 Герман,	 заместитель	 главы	 админи-
страции	президента,	и	у	нее,	кстати,	другой	взгляд	на	гуманитар-
ную	политику.	Нету	стройности.

Юрий Шаповал:	 Конечно,	 Анна	 Герман	 как	 бы	 в	 конфронта-
ции	 с	 тем	 же	 министром	 образования.	 И	 вот	 это	 странно.	 Да,	 при	
Ющенко	я	знал	круг	таких	людей,	при	Кучме	тоже	я	понимал,	что	
есть	 Управление	 внутренней	 политики,	 а	 сейчас	 я	 не	 понимаю.	
Президент	 говорит,	 что	 голодомора	 не	 было,	 в	 Брюсселе,	 а	 потом	
закрывают	эту	страничку	на	сайте.

Виталий Портников:	Она	уже	открыта.
Юрий Шаповал:	Я	знаю.	Но	зачем	это	делать,	зачем	эта	эксцен-

трика?	Если	бы	это	была	продуманная	политика,	этого	бы	не	было.	
Потом,	 снижение	 статуса	 Института	 национальной	 памяти.	 Что	
это	такое	—	ведомственный	институт,	который	зависит	от	персоны	
премьер-министра?	 Нет	 целостной,	 большой,	 всеохватывающей	
стратегии	в	этой	сфере,	в	том	числе	в	таком	сложном	вопросе,	как	
история	Второй	мировой.

Виталий Портников:	Но	есть	политическое	видение,	как	нуж-
но	 себя	 вести.	 Тут	 есть	 определенная	 последовательность,	 но	 по-
литика,	а	не	государственного	деятеля.

Юрий Шаповал:	Даже	Черчилль	играл	в	эти	игры.
Виталий Портников:	И	он	был	лауреатом	Нобелевской	премии	

по	литературе	за	свою	книгу	о	Второй	мировой	войне.
Юрий Шаповал:	 Да,	 за	 мемуары.	 Вопрос	 состоит	 в	 том,	 что	

кто-то	 должен	 внести	 в	 головы	 этих	 людей	 ясность.	 И	 мы	 пыта-
лись.	Когда	обращаются	в	наш	институт,	я	стараюсь	писать	чест-
но.	Я	никогда	не	думаю:	понравится,	не	понравится,	как	воспримут.	



432 зАПитАння тА ВідПоВіді

Но	многие	мои	коллеги,	особенно	из	институтов,	которые	прибли-
жены	«к	телу»,	они	в	первую	очередь	думают:	а	как	же	написать,	
чтобы	 это	 понравилось?	 Вот	 это	 беда.	 Надо	 вот	 эти	 неприятные	
вещи,	 которые	 не	 согласуются	 с	 точкой	 зрения	 президента	 и	 его	
окружения,	вносить	все-таки	в	их	головы.

Виталий Портников:	 Кстати,	 уже	 появились	 призывы,	 что-
бы	 в	 эти	 дни	 не	 вывешивать	 красные	 флаги,	 а	 вывешивать	 крас-
но-черные	 флаги	 УПА,	 сине-желтые	 государственные	 флаги,	
срывать	красные	флаги,	если	их	кто-то	вывесит.	И	люди,	которые	
хотят	 объединить	 общество,	 они	 его	 на	 самом	 деле	 разъединяют.	
В	 России	 была	 нейтральная	 такая	 вещь	 принята	 —	 георгиевская	
ленточка.	Я	считаю,	что	люди,	которые	вывешивают	на	бамперах	
эти	 георгиевские	 ленточки,	 они	 бы	 лучше	 дедушкам	 и	 бабушкам,	
которые	пережили	войну,	помогли	конкретным	образом.	Я	уверен,	
что	очень	много	можно	было	сделать	ветеранам,	если	бы	думали	о	
них,	а	не	кичились	этой	памятью.	Но	понятно	и	другое,	что	это	все-
таки	некая	нейтральность.	А	вот	флаги	—	они	разъединяют.	Если	
будут	колонны	друг	на	друга	ходить	с	флагами,	это	будет,	конечно,	
ужасно.

Юрий Шаповал:	Да,	но	мы	уже	имели	прецедент	в	Киеве.	При	
Ющенко	был	такой	прецедент,	когда	он	не	сильно	умную	полити-
ку	повел,	пытался	пообщаться	и	с	теми	ветеранами,	и	с	этими,	там	
были	две	колонны,	и	там	едва	не	дошло	до	столкновения.	Это	было	
ужасно.	Ющенко	пытался	примирить	непримиримые	силы,	а	сей-
час	эти	силы,	вы	правильно	говорите,	пытаются	просто	поссорить.	
Вот	 у	 меня	 тоже	 такая	 иллюзия	 складывается.	 Я	 хочу,	 кстати,	
о	 знамени	 сказать.	 Вот	 этот	 упомянутый	 вами	 флаг,	 им	 же	 УПА	
не	пользовалась,	это	бандеровцы,	и	то	они	в	экстремальных	ситу-
ациях	его	выставляли.	А	у	УПА	был	наш	нынешний	государствен-
ный	флаг.	Но	Ющенко	говорил	так:	вот	ветераны	в	Красной	армии	
тоже	боролись	за	Украину,	за	советскую,	а	УПА	и	бандеровцы	бо-
ролись	за	независимость,	ну,	что	же	нам	делить?	Но	в	том	и	пара-
докс,	что	есть	что	делить!	Он	пытался	это	нивелировать,	пытался	
как-то	объединить	эти	силы,	а	сейчас	мы	видим	однозначно:	есть	
плохие	ветераны,	есть	хорошие,	есть	чистые	и	нечистые.	И	это	ус-
ложняет,	конечно.

Виталий Портников:	 На	 Фейсбук	 пишет	 мой	 коллега,	 луган-
ский	 журналист	 Владимир	 Лермонтов:	 «На	 сессии	 городского	 со-
вета	депутаты	приняли	решение	ежегодно	в	День	Победы,	9	мая,	
на	 административных	 зданиях	 луганского	 городского	 совета	
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и	 районных	 советов	 в	 городе	 Луганске,	 коммунальных	 предпри-
ятиях	и	учреждениях	вместе	с	государственным	флагом	Украины	
рекомендовать	 вывешивать	 красное	 знамя	 победы.	 Это	 мотиви-
ровано	 учетом	 всемирного	 исторического	 значения	 победы	 совет-
ского	народа	в	Великой	Отечественной	войне,	а	также	целью	вос-
становления	 исторической	 справедливости,	 сохранения	 памяти	
о	 защитниках	 отечества	 и	 патриотического	 воспитания	 молоде-
жи».	 Риторика	 абсолютно	 советская!	 А	 с	 другой	 стороны,	 Влади-
мир	говорит,	что	будет	с	исторической	памятью,	если	это	так	будет	
использоваться?	 А	 с	 другой	 стороны,	 есть	 постановления	 област-
ных	 советов	 в	 западных	 областях,	 запрещающих	 коммунистиче-
скую	символику.

Юрий Шаповал:	 Достаточно	 поехать	 в	 Луганск	 и	 достаточ-
но	поехать	во	Львов.	И	не	нужны	тут	никакие	знамена,	достаточ-
но	 посмотреть,	 как	 живут	 люди,	 какой	 порядок	 на	 улицах,	 что	
там	 есть,	 для	 того	 чтобы	 понять,	 что	 вся	 эта	 риторика	 —	 это	 все	
барахло	политическое,	политический	мусор,	которым	люди	пыта-
ются	играть.	Нельзя	исповедовать	политику	откровенного	грабежа	
людей,	обмана	людей,	экономические	махинации	и	в	то	же	время	
параллельно	 проводить	 вот	 такую	 просталинскую,	 просоветскую	
идеологию,	 это	 не	 может	 хорошо	 закончиться.	 Точно	 так	 же,	 как	
нельзя	 националистические	 символы	 внедрять	 однозначно	 и	 рас-
сказывать,	что	там	были	только	герои.	Но,	с	другой	стороны,	есть	
такое	 понятие	 у	 ученых	 —	 региональный	 патриотизм.	 Есть	 ре-
гиональные	какие-то	представления	о	том,	что	было	в	годы	Второй	
мировой	 войны,	 и	 это	 надо	 понимать,	 это	 надо	 поддерживать.	 Но	
сохранять,	скажем,	памятник	Ленину	и	видеть	какие-то	ужасные	
безвкусные	 дома	 современных	 нуворишей	 и	 знать,	 что	 эти	 нуво-
риши	правят	сегодня,	—	это	закончится	все	равно	конфронтацией,	
это	не	может	хорошо	закончиться.

Виталий Портников:	У	меня	тоже	такое	ощущение,	что	люди,	
которые	 принимают	 эти	 постановления,	 думают,	 что	 защищают-
ся	ими	от	народа.	Мне	всегда	казалось,	что	даже	какие-то	реван-
шистские	 идеи	 должны	 сопровождаться	 какими-то	 социальными	
гарантиями.	Правда?

Юрий Шаповал:	 У	 меня	 в	 Германии	 когда-то	 была	 совершен-
но	 фантастическая	 встреча	 в	 поезде,	 я	 был	 тогда	 на	 стипендии	
в	 городе	 Брауншвайге,	 и	 ехал	 в	 поезде,	 и	 совершенно	 случайно	
сел	 к	 пожилой	 немецкой	 паре.	 Они	 увидели,	 что	 я	 явно	 иностра-
нец,	 изо	 всех	 сил	 пытающийся	 говорить	 по-немецки.	 Мы	 с	 ними	
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разговорились,	 и	 он	 меня	 спросил,	 этот	 пожилой	 человек:	 «Вы	
откуда?».	 Я	 говорю:	 «Я	 из	 Киева.	 Но	 вы,	 наверное,	 не	 знаете».	 —	
«Нет,	 я	 знаю,	 я	 у	 вас	 бывал	 во	 время	 войны».	 Мы	 разговорились,	
и	я	его	спросил:	«А	как	вы	к	Гитлеру	относитесь?	Вы	знаете,	как	
мы	к	Сталину	относимся».	—	«Да,	—	говорит,	—	я	знаю.	Но,	пони-
маете,	 Гитлер	 —	 дурак,	 потому	 что	 он	 сделал	 великое	 дело,	 и	 он	
бы	был	в	Германии	абсолютно	вечным	и	бессмертным,	и	примером,	
если	бы	он	не	сделал	две	вещи.	Он	же	тут	все	сделал,	построил	до-
роги,	людей	накормил,	безработицу	у	нас	ликвидировал.	Он	пошел	
против	Советского	Союза	—	это	первая	ошибка.	А	вторая	—	он	на-
чал	уничтожать	евреев.	Вот	если	бы	он	эти	две	вещи	не	сделал…».	
Но	я	ему	говорю:	«Ну,	это	ваша	точка	зрения,	конечно…».

Виталий Портников:	 Знаете,	 были	 такие	 диктаторы,	 вот	 ге-
нерал	 Франко,	 он	 не	 пошел	 против	 Советского	 Союза	 и	 не	 начал	
уничтожать	евреев.	Он	боролся	всего	лишь	с	политическими	про-
тивниками,	казалось	бы.

Юрий Шаповал:	 И	 о	 Франко	 плохая	 память	 в	 Испании,	 да.	 Но	
парадокс	состоял	в	том,	что	Сталин	вел	перманентную	войну	про-
тив	 собственного	 народа.	 Вспомните	 большой	 террор,	 когда	 ника-
кой	войны	не	было,	а	что	творилось!	То	же	самое	было,	когда	Крас-
ная	 армия	 вернулась	 на	 территорию	 Украины	 в	 1943	 году,	 и	 уже	
окончательно	 немцев	 отбросили	 в	 1944-м.	 Ведь	 здесь	 же	 были	
страшные	разборки,	спецслужбы	вели	колоссальные	разборки,	по-
тому	что	большая	часть	населения	оставалась	на	месте.	Ну,	хоро-
шо,	я	понимаю,	они	там	подозревали.	Но	когда	я	увидел	справки	на	
украинских	интеллектуалов,	которые	были	в	Уфе,	вот	эти	все	из-
вестные	писатели,	и	Максим	Рыльский,	и	все-все-все,	и	Академия	
наук	там	была,	—	и	они	завели	на	них	справки.	То	есть	они	не	до-
веряли	даже	собственной	элите,	абсолютно	сервильной,	в	принци-
пе,	 которая	 свою	 украинскость	 сохранила	 на	 каком-то	 10-м,	 20-м	
плане.	Это	в	ту	пору,	я	имею	в	виду.	Вот	это	страшно,	что	тотально	
не	доверяли	людям	и	боролись	со	своими	же	собственными	людь-
ми,	с	обществом.

Виталий Портников:	 Я	 приводил	 другой	 пример.	 Сейчас	 вот	
приезжал	 Кирилл	 на	 Украину,	 и	 мы	 видим,	 что	 власть	 с	 уваже-
нием	 относится	 к	 Украинской	 православной	 церкви	 московско-
го	патриархата.	И	вот	надо	посмотреть,	что	во	время	войны	здесь	
были	две	сильные	церковные	организации	—	Украинская	автоке-
фальная	 православная	 церковь,	 которая	 хотела,	 чтобы	 была	 са-
мостоятельная	 церковь,	 и	 была	 Украинская	 автономная	 церковь,	
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священники	 которой	 делали	 все	 возможное,	 чтобы	 сохранить	
себя	и	паству	в	канонической,	как	они	считали,	церкви	—	Русской	
православной	 церкви.	 Они	 состояли	 в	 контакте	 с	 тогдашним	 ме-
стоблюстителем	 патриаршего	 престола	 митрополитом	 Сергием,	
который	стал	первым	патриархом	после	восстановления	патриар-
шества	Сталиным.	Потому	что	был,	конечно,	патриарх	Тихон.	Эти	
люди	вот	так	себя	вели,	они	старались,	и	это	был	риск,	это	был	для	
них	 серьезный	 выбор.	 И	 когда	 пришла	 армия-освободительница,	
эти	все	люди	оказались	в	лагерях	вместе	со	священниками	Укра-
инской…	То	есть	никакого	уважения	к	ним	за	этот	их	выбор,	сде-
ланный,	в	общем,	добровольно,	не	под	давлением	власти,	не	было	
проявлено.

Юрий Шаповал:	 Вы	 знаете,	 я	 в	 связи	 с	 этими	 церковно-воен-
ными	 сюжетами	 вспомнил	 книжку,	 которую	 вы,	 наверняка,	 чи-
тали,	 —	 «Беседы	 со	 Сталиным»	 Милована	 Джиласа.	 Так	 вот,	 там	
описано,	 как	 автор	 в	 Украину	 приехал.	 Он	 возвращался	 тогда	 из	
Москвы,	и	он	описывает,	как	он	приехал	сюда,	его	принимали	пар-
тийные	 лидеры,	 партийным	 лидером	 был	 тогда	 Хрущев,	 и	 был	
вот	глава	Русской	православной	церкви	здесь,	в	Киеве.	И	чем	был	
Джилас	шокирован?	Был	очень	хороший	обед,	и	вдруг	партийный	
и	 религиозный	 деятели	 начали	 один	 перед	 другим	 демонстриро-
вать	 свою	 лояльность.	 Джилас	 был	 не	 дурак,	 и	 он	 хорошо	 понял,	
для	кого	эта	вся	демонстрация,	и	он	пришел	в	ужас!	После	столь-
ких	 лет	 гонения	 и	 на	 Русскую,	 и	 на	 Украинскую	 церковь,	 это	 об-
щеизвестно,	 они	 начали…	 Понимаете,	 режим	 ставил	 людей	 в	 та-
кие	страшные	условия.	Но	куратором	церкви	в	Украине	и	в	Союзе	
было	 НКВД.	 То	 есть,	 это	 никак	 нельзя	 оправдывать	 и	 забывать,	
а	 парадокс	 нынешней	 ситуации	 в	 том,	 что	 что-то	 выхватывается,	
какие-то	танки,	знамена,	вся	эта	атрибутика	для	кино,	она	выхва-
тывается,	 забывается	 очень	 многое,	 серьезные	 вещи.	 В	 том	 числе	
забывается	 материальное	 благополучие,	 состояние	 этой	 жалкой	
уже,	в	принципе,	горстки	ветеранов,	которые	еще	живут.

Виталий Портников:	 Надо	 сказать,	 что	 когда	 государство	
долж	но	было	им	намного	больше,	в	первые	десятилетия,	во-первых,	
не	 было	 никакого	 Дня	 победы,	 никакого	 социального	 пакета,	 эти	
люди	были	предоставлены	сами	себе.	И	об	этих	людях	стали	вспо-
минать,	когда	они	понадобились	режиму	для	его	глорификации.

Юрий Шаповал:	 Я	 абсолютно	 согласен	 с	 вами.	 У	 нас	 есть	 еще	
такой	серьезный	нюанс.	На	Украине	нам	надо	не	забыть	речи	Ста-
лина	от	25	июня	1945	года.
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Виталий Портников:	 В	 России	 эту	 речь,	 по-моему,	 многие	
помнят	и	гордятся	ею.

Юрий Шаповал:	 В	 России	 помнят,	 но	 нам	 надо	 не	 забыть.	 По-
тому	 что	 я	 вот	 сейчас	 делаю	 книжку	 об	 Александре	 Шумском,	
и	все	мои	интересы	сейчас	вокруг	этой	персоны,	очень	непростой.	
Так	 вот,	 Шумский	 тогда	 написал	 письмо	 Сталину.	 Он	 часто	 ему	
писал,	и	они	были	знакомы	близко	со	времен	Гражданской	войны.	
Он	 тогда	 написал:	 как	 же	 вы	 можете	 такое	 произносить,	 что	 вот	
есть	русский	народ	и	ему	все	народы	обязаны…	За	что?	За	разум,	
за	храбрость…	Хорошо,	а	кто	тогда	украинский	народ	и	другие	на-
роды?	А	ведь	это	была	политическая	вещь,	это	не	была	оговорка,	
какая-то	 ошибка,	 случайность.	 Это	 была	 политическая	 речь,	 он	
знал,	что	делал.	Он	всем	показывал,	кто	в	доме	хозяин.

Виталий Портников:	Мне	кажется,	что	это	был	как	раз	поворот,	
совершенно	 предопределенный.	 Потому	 что	 в	 1941	 году	 руковод-
ство	тогдашнего	Советского	Союза	увидело,	что	коммунистическая	
идеология	не	работает,	более	того	—	что	многие	люди	в	Советском	
Союзе	воспринимают	вот	эту	агрессию	гитлеровской	Германии	как	
возможность	избавиться	от	ненавистного	режима,	фактически	тоже	
оккупационного.	 Надо	 сразу	 сказать,	 что	 большевистский	 режим	
в	этой	стране	был	режимом	оккупационным,	насажденным	в	годы	
Гражданской	войны,	это	был	режим	силы.	Вот	ты	живешь	с	авто-
матом,	который	нацелен	на	тебя.	Мы	это,	кстати,	прекрасно	видели	
в	августе	1991	года,	когда	у	Коммунистической	партии	Советского	
Союза	не	нашлось	ни	одного	защитника	среди	почти	20	миллионов	
ее	членов.	Потому	что	как	только	автомат	был	убран,	с	оккупантами	
было	покончено.	Сейчас	жалкие	фракции	этих	оккупантов	в	парла-
ментах,	которые,	скорее,	наживаются	на	бренде.	И	тогда	было	по-
нятно,	что	нужно	пойти	к	идеологии	отечества,	до	1917	года	суще-
ствовала	эта	идеология.	Как	сказал	вполне	разумно	Илья	Глазунов,	
вспомнили	не	о	Кларе	Цеткин	и	Розе	Люксембург,	а	об	Александре	
Невском	и	Михаиле	Кутузове.	Да,	логично!

Юрий Шаповал:	 Кстати,	 о	 Кутузове.	 Я	 хочу	 вам	 рассказать	
одну	интересную	вещь.	Вот	это	понятие	—	Великая	Отечественная	
война,	знаете,	кто	это	изобрел?	Это	изобрел	не	академик	Ярослав-
ский.	Все	сейчас	утверждают,	мои	коллеги,	что	академик	Емельян	
Ярославский	 23	 июня	 1941	 года	 написал	 вот	 эту	 статью	 в	 «Прав-
де»,	 где	 применил	 впервые	 этот	 термин,	 и	 все	 слова,	 кстати,	 пи-
сались	 с	 маленькой	 буквы	 тогда.	 Но	 дело	 в	 том,	 что	 термин	 этот	
изобрел	Федор	Глинка	в	1815	году.
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Виталий Портников:	Во	время	войны	1812	года.
Юрий Шаповал:	 Конечно!	 Логика	 была	 очень	 проста:	 он	 хотел	

описать	действия	русской	армии.	То	есть	это	была	какая-то	анти-
теза	этой…	Французы	ведь	как	называли	—	русская	кампания,	и	
все.	 Он	 это	 изобрел.	 Потом	 это	 дело	 интегрировали	 в	 историогра-
фию,	но	кто	там	эту	историографию	слушать	будет?	А	когда	уже	
Лев	 Толстой	 это	 дело	 популяризировал	 через	 известный	 роман	
«Война	и	мир»,	тогда	это	все	пошло.	И	Ярославский	это	все	выта-
щил,	извлек	эту	формулу.	Вот	и	все	происхождение	этого	термина.

Виталий Портников:	Я	хотел	закончить	мысль,	что	естествен-
ным	 следствием	 этой	 идеологии	 был	 поворот	 к	 имперскости.	 По-
тому	что	они	были	напуганы,	и	они	раз	и	навсегда	поняли,	что	не-
обходимо	совместить	имперскость	с	партийным	правлением.	И	вот	
мне	 кажется,	 что	 в	 1945	 году	 Советский	 Союз	 стал	 империей	 на-
стоящей.

Юрий Шаповал:	Дело	в	том,	что	эти	имперские	мотивы	у	Ста-
лина	 возникли	 первый	 раз	 в	 середине	 30-х.	 Когда	 он	 академику	
Тарле	 заказал	 книжку	 о	 Наполеоне.	 Тарле	 освободили,	 который	
сидел	и	уже	думал,	что	все,	его	освобождают,	и	он	пишет	книгу	о	
Наполеоне.	 Зачем?	 А	 Сталин	 примеряет	 мундир.	 И	 вот	 проходит	
10	 лет,	 и	 видите,	 он	 возвращается,	 эта	 идея	 жила.	 Эта	 война,	 ко-
нечно,	порушила,	она	его	поставила	на	колени	в	каком-то	смысле,	
во	всяком	случае	в	первый	период,	но	он	поднялся.

Виталий Портников:	В	облике	генералиссимуса.
Юрий Шаповал:	 Да.	 Я	 не	 люблю	 вообще	 карикатурных	 изо-

бражений,	 ведь	 Сталин	 по-своему	 был	 в	 своих	 речах	 честным.	
Что	 он	 в	 этом	 тосте	 сказал	 25	 июня	 1945	 года?	 Он	 же	 сказал:	 мы	
в	 1941-м	 отступали,	 и	 другой	 народ	 выгнал	 бы	 правительство.	 То	
есть	он	признается	не	только	в	том,	что	им	дали	там	чертей	немцы.	
Он	 говорит	 о	 том,	 что	 любой	 нормальный,	 читай,	 народ…	 То	 есть	
он	 играется	 с	 этими	 людьми,	 которые	 сейчас	 его	 боготворят,	 он	
им	плюет	фактически	в	лицо,	они	утираются	и	говорят:	да,	божья	
роса,	это	хорошо.	Вот	это	надо	разъяснять,	вот	это	надо	доносить.

Виталий Портников:	Тут	вопрос	в	том,	кем	украинцы	были	вот	
в	этой	новой	сталинской	империи,	были	ли	они	государствообразу-
ющей	 нацией	 или	 все-таки	 одним	 из	 колонизированных	 народов.	
Вот	это	антитеза	Янукович	—	Ющенко.	Или	они	были	не	тем	и	не	
другим.	 Вспомните:	 1964	 год,	 Леонид	 Брежнев	 —	 украинец,	 гене-
ральный	 секретарь	 ЦК	 КПСС,	 Николай	 Подгорный	 —	 украинец,	
через	год	председатель	Президиума	Верховного	Совета…
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Юрий Шаповал:	 Ну,	 Брежнев	 по	 происхождению,	 как	 и	 Хру-
щев,	не	украинец,	он	жил	в	Украине,	но	они	русские.	Это	один	из	
мифов,	что	Хрущев	—	украинец.

Виталий Портников:	Хрущев	из	России,	а	Брежнев	с	Украи-
ны,	и	он	писался	украинцем	в	анкетах	долгое	время.

Юрий Шаповал:	Нет-нет,	он	по	происхождению	—	я	просто	пи-
сал	о	нем,	и	даже	в	Днепродзержинске	бывал	—	нет,	он	был…	Но	это	
не	имеет	никакого	значения,	он	работал,	вся	карьера…	Хрущев	из	
Курской	области,	но	он	в	Донбассе	начинал	карьеру,	политическую	
в	том	числе.	Знаете,	как	я	отвечу	на	ваш	вопрос?	Украинцы,	конечно,	
были	государствообразующей	нацией,	безусловно,	потому	что	они…	
в	смысле	в	Российской	империи,	в	смысле	образования	конгломера-
та	под	названием	«советский	народ».	Они	подпитывали	Российскую	
империю,	 как	 вам	 известно,	 они	 подпитывали	 Советский	 Союз.	 Не	
только	тем,	что	Брежнев	там	стал	или	Хрущев,	а	и	в	спецслужбах,	
в	 партийном	 аппарате.	 Тут	 достаточно	 сложный	 вопрос.	 Как	 и	 во	
Франции	—	был	де	Голль	и	был	Петен.	Ну	что,	ну	там	было.

Виталий Портников:	 Но	 тут	 всегда	 была	 линия	 разделения	
на	людей,	которые	считали,	что	то,	что	украинцы	одна	из	импер-
ских	 наций,	 это	 большое	 преимущество,	 и	 для	 этого	 они	 жили.		
И	 когда,	 кстати,	 граница	 появилась	 между	 Российской	 Федера-
цией	 и	 Украиной	 в	 1991	 году,	 для	 многих	 из	 этих	 людей	 это	 был	
крах	жизненных	устремлений.	Потому	что	они	собирались	дальше	
ехать	в	Москву	и	вдруг	оказались	в	Москве	иностранцами.	Только	
некоторые	люди	смогли	запрыгнуть	в	последний	вагон,	некоторые	
деятели	 шоу-бизнеса,	 стать	 популярными	 певцами,	 шоуменами,	
забыв	о	своем	украинском	происхождении,	политологами.	Послед-
ний	человек	такой	—	это,	наверное,	наш	коллега	Александр	Род-
нянский,	который	смог	сделать	московскую	карьеру,	которая	всег-
да	 была	 целью	 для	 вот	 этой	 вот	 части	 элиты.	 И	 вот	 была	 вторая	
часть,	которая	хотела	здесь.

Юрий Шаповал:	 Я	 хочу	 сказать,	 что	 Россия	 по-своему	 отбла-
годарила	тех	украинцев,	которые	империю	укрепляли	—	и	ту	мо-
нархическую	 империю,	 и	 империю	 теперешнюю.	 Когда	 сейчас	
вы	смотрите	российские	сериалы	о	войне,	там	же	предатели	кто?	
Украинцы.	То	есть	как	бы	все	переворачивается.

Виталий Портников:	 Да,	 что	 украинец	 был	 в	 Смерше,	 что	
украинец	был	нарком	Тимошенко	и	так	далее.

Юрий Шаповал:	 Но	 это	 конъюнктура.	 Есть	 все-таки	 наука		
о	Второй	мировой	войне	и	есть	конъюнктура;	есть	политика	и	есть	
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политико-идеологические	 мифы.	 И	 конечно,	 эти	 майские	 дни	 —	
это	 для	 меня	 еще	 хороший	 повод	 задуматься	 о	 нашей	 идентич-
ности,	 а	 кто	 мы.	 Кто	 мы	 и	 как	 мы	 формируем…	 Как	 формируют	
россияне	или	французы,	или	поляки	свою	идентичность	—	мы	это	
видим.	Но	как	мы	формируем	—	вот	вопрос.

Виталий Портников:	 Потому	 что	 формируется	 несколько	
идентичностей	сразу,	и	они	взаимоисключающие.

Юрий Шаповал:	Совершенно	верно.	Более	того,	они	конфронти-
руют,	они	противостоят.	Это	совершенно	недопустимые	вещи,	если	
мы	хотим	сохраниться	как	государство	и	что-то	понимать	в	своем	
прошлом.

Виталий Портников:	Вот	то,	что	вы	говорили	о	сериалах,	я	на-
зываю	для	себя	«эффектом	Старой	Ладоги».	Я	с	большим	уваже-
нием	 отношусь	 к	 Старой	 Ладоге	 как	 историческому	 месту,	 но	 по-
явилась	 тенденция	 замены	 Киева	 Старой	 Ладогой.	 Удивительно	
совершенно!	 Вот	 Старая	 Ладога	 —	 это	 место,	 откуда	 пошла	 рус-
ская	земля.	Там	на	самом	деле	был	лагерь	Рюрика;	проблема	в	том,	
что	 там	 трудно	 найти	 примеры	 славянского	 присутствия,	 в	 отли-
чие	от	Киева.

Юрий Шаповал:	 Ой,	 Виталий,	 если	 постараться…	 Археология	
такая	 наука,	 что	 если	 постараться,	 можно,	 конечно,	 найти.	 Ну,	 а	
как	же	было	быть	россиянам,	когда	мы	национализировали	прак-
тически…	Сейчас	вот	Кирилл	пытается	отнационализировать	Ки-
евскую	Русь,	а	когда	она	была	национализирована,	то	возникла	эта	
версия.	На	самом	деле	это	все	такие	же	игры,	как	единый	корень	
русского,	украинского	и	белорусского	народов.

Виталий Портников:	 Да,	 и	 молдаван	 сейчас	 включили	 тоже		
в	 русский	 мир,	 это	 патриарх	 сделал.	 А	 ведь	 в	 советское	 время		
говорили,	чем	отличаются	молдаване,	почему	молдаване	не	румы-
ны	—	потому	что	это	некая	смесь	романских	племен	и	славян.	То	
есть	вот	эти	молдаване,	которые	здесь,	у	нас,	это	смесь,	а	те,	кото-
рые	в	Яссах,	те	же	самые	люди,	родственники,	они	уже	не	смесь,	
это	уже	романские	племена.

Юрий Шаповал:	 Вот	 я	 верю,	 что	 Кирилл	 не	 будет	 хотя	 бы…	
Хотя	 мне	 рассказывали,	 что	 в	 России	 он	 уже	 всем	 надоел	 с	 этой	
своей	реституцией,	что	там	уже	раздражение	какое-то	определен-
ное	 в	 обществе	 возникает.	 Но,	 во	 всяком	 случае,	 Украину	 он	 ата-
кует	и	хочет	быть	здесь.	Его	не	смущает,	что	сколько	денег	отдал	
Мазепа	на	Лавру.	Вот	меня	это	бесит,	потому	что	вы	же	знаете,	что	
Мазепа	 Лавру	 поднимал,	 сколько	 он	 средств	 вложил.	 Монастырь	
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Вознесенский	 напротив,	 где	 мама	 его	 была	 игуменьей,	 разруши-
ли	раньше,	арсенал	построили,	но	Лавра-то	стоит,	и	рука	Мазепы,	
деньги	Мазепы	там	точно	присутствуют,	но	это	их	не	смущает.	Вот	
эти	вещи	недопустимы.	Церковь	должна	быть	церковью,	историки	
историками,	а	политики	политиками.

Виталий Портников:	 Это	 было	 бы	 очень	 хорошее	 окончание	
нашей	 программы,	 если	 бы	 вы	 еще	 сказали,	 как	 этого	 добиться	 в	
нынешних	условиях.

Юрий Шаповал:	Когда	я	буду	это	знать,	я	приду	к	вам	еще	раз.	
Во	 всяком	 случае,	 я	 знаю	 одно,	 я	 убежден:	 политики	 перед	 тем	
как	делать	какие-то	заявления	все-таки	должны,	условно	говоря,	
оглядываться	и	видеть	разные	точки	зрения.	И	тогда,	может	быть,	
какая-то	равнодействующая,	корректная	концепция,	линия,	декла-
рация	 должна	 появляться.	 А	 не	 делать	 наоборот,	 как	 Ющенко	 —		
«10	миллионов	жертв»	и	все.	Какие	10	миллионов	жертв	от	голодо-
мора?	 Война	 забрала	 10	 миллионов	 украинцев	 —	 это	 факт.	 В	 Со-
ветском	Союзе	более	30	миллионов	—	это	факт.

Виталий Портников:	А	есть	же	число	жертв	голодомора?
Юрий Шаповал:	 Ну,	 реальное	 число,	 которое	 названо	 серьез-

ными	людьми,	—	это	4,5–5	миллионов.
Виталий Портников:	Это	тоже	немало.
Юрий Шаповал:	Господи,	да	миллион	бы	умер	в	мирное	время	—	

это	уже	беда!	Так	что	это	все	игры,	конечно.
Виталий Портников:	 Благодарю	 вас	 за	 сегодняшнюю	 про-

грамму!
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Пам’ятати!

Коли	 Валентина	 Павленко,	 яка	 працює	 в	 українській	 редакції	
радіо	 «Свобода»	 в	 Києві	 і	 з	 якою	 ми	 давно	 знайомі,	 запропонува-
ла	мені	прочитати	текст	Нонни	Ауски,	я	погодився	без	найменших	
вагань	 і	 застережень.	 Для	 мене	 як	 історика	 немає	 сумніву	 у	 над-
звичайній	 важливості	 свідчень	 сучасників	 подій.	 Особливо,	 коли	
йдеться	про	події	інфернальні.	Зокрема,	коли	це	ті	люди,	які	пере-
жили	Голодомор,	на	власні	очі	бачили	те,	про	що	ми	нині	так	багато	
пишемо	і	дискутуємо	(і	про	що,	до	речі,	не	так	вже	й	давно	згадува-
ти	було	просто	заборонено).	Нонна	Ауска	саме	з	таких	людей,	але	
вона	не	просто	свідок.	Вона	змогла	блискуче	передати	те,	що	від-
чувала	 маленька	 дівчинка	 у	 той	 безжальний	 час,	 змогла	 виразно	
і	талановито	артикулювати	суть	того,	що	сталося.	Ось	вона	пише:	
«Були	це	землероби,	хлібороби,	так	говориться	українською.	Хліб,	
який	вони	виростили,	у	них	відібрали	як	покарання	за	те,	що	від-
мовились	 вступати	 до	 колгоспу.	 Відібрали	 у	 них	 худобу	 і	 птицю,	
відібрали	картоплю	й	олію,	відібрали	овочі,	відібрали	у	них	навіть	
сушені	фрукти.	Відібрали	у	них	усе	і	прирекли	на	смерть	голодом».

Тепер,	 власне,	 час	 сказати	 кілька	 слів	 про	 авторку.	 Чеська	
письменниця	 і	 публіцистка	 Нонна	 Ауска	 народилась	 у	 Харкові	 у	
1923	 році	 в	 родині	 професора	 геології	 Харківського	 університету	
Олександра	Федоровського	(1885–1939),	вченого,	який	зробив	зна-
чний	і	помітний	внесок	у	розвиток	природничих	наук	в	Україні.	

Як	 відомо,	 після	 приходу	 до	 влади	 більшовики	 прагнули	 стер-
ти	багато	чого	з	пам’яті.	До	цього	кола	небажаних	згадок	потрапи-
ло	 навіть	 саме	 слово	 «університет»:	 університети	 почали	 назива-
ти	 інститутами	 народної	 освіти.	 Щоправда,	 у	 жахливому	 1933-му	
режим	 вирішив	 повернути	 назву	 «університет»,	 але	 не	 забув	 про	
тих,	 кого	 називали	 «стара	 професура».	 Олександра	 Федоровсько-
го	 витиснули	 з	 університету,	 а	 родина	 була	 змушена	 еміґрувати.	
Нонна	Ауска	спочатку	недовго	мешкала	в	Німеччині,	а	наприкінці	
війни	 опинилась	 у	 Чехословаччині.	 Тут	 у	 1952	 році	 вона	 закінчи-
ла	 медичний	 факультет	 Карлового	 університету	 в	 Празі,	 почала	
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працювати.	 Проте	 в	 її	 життя	 знов	 втрутилася	 політика.	 Серпень	
1968-го,	 інвазія	 країн	 Варшавського	 пакту	 на	 чолі	 з	 Радянським	
Союзом	до	Чехословаччини	змінила	долю	Нонни	Ауски.

Вона	не	змирилася	з	тим,	що	сталося,	і	на	знак	протесту	виїха-
ла	 до	 Сполучених	 Штатів	 Америки.	 Там	 вона	 склала	 всі	 потрібні	
іспити,	щоб	займатися	повноправною	лікарською	практикою.	Аус-
ка	працювала,	але	водночас	роздивлялася,	аналізувала	те,	що	ба-
чила,	інше	життя	у	«новому	світі»,	порівнювала	його	з	пережитим	
раніше.	

З	часом	прийшло	бажання	писати,	зафіксувати	побачене.	Пер-
шою	й	найвідомішою	книжкою	Нонни	Ауски	є	двотомник	«Чеський	
лікар	в	Америці»,	що	вийшов	друком	у	1994	році.	У	цій	публікації	
дотепно	 і	розкуто	розповідається	про	нові	шляхи	самовідчуття	та	
самореалізації,	 відмінні	 від	 усього	 попереднього	 досвіду.	 Того	 са-
мого	року	Нонна	Ауска	видає	«Спогади	про	Італію».	Це	—	своєрід-
ний	 путівник,	 збагачений	 суб’єктивними,	 особистісними,	 але	 при	
цьому	 глибокими	 й	 небанальними	 враженнями	 про	 країну,	 що	 на	
кілька	років	дала	притулок	авторці.	

Та	яким	би	цікавим	не	було	те	нове	життя	у	США,	Нонна	Аус-
ка	не	позбулася	бажання	повернутись	до	Праги.	І	повернулася.	Це	
сталося	у	1989	році,	відразу	після	перемоги	демократичної	«окса-
митової»	 революції	 в	 Чехословаччині.	 Ауска	 активно	 зайнялась	
громадською	роботою,	зокрема	в	українській	громаді	в	Празі.	

До	 дуже	 важливих	 подій	 у	 творчому	 житті	 празького	 періоду	
належить	оповідання	«Голодоморня»,	що	ви	його	маєте	можливість	
нині	прочитати.	Воно	було	написане	в	1993	році,	як	і	попередні	тво-
ри	Нонни	Ауски	—	чеською	мовою,	а	вперше	було	видане	в	Чехії	
«Українською	 ініціативою	 в	 Чеській	 Республіці»	 у	 2003	 році,	 до	
70-ліття	Голодомору.	

«Жінки	 голосили,	 оплакували	 своїх	 мертвих.	 Було	 щось	 не-
вимовно	сумне,	щось	страхітливе	в	цих	жалібних	голосах,	що	ли-
лись	 в	 тихій	 темряві.	 Так	 століття	 тому,	 після	 наїздів	 татарських	
орд	 голосили	 жінки.	 І	 тоді,	 століття	 тому,	 високо	 на	 небі	 сяяли	 ті	
самі	далекі	зорі	й	байдуже	споглядали	на	спустошену	і	вбиту	зем-
лю».	Так	Нонна	Ауска	описує	побачене	і	почуте	на	селі	вже	після	
Голодомору.	 Сьогодні	 ми,	 згадуючи	 про	 трагічні	 події	 в	 Україні	
у	 1932–1933	 роках,	 та	 ще	 й	 до	 цього	 вислуховуючи	 вербальні	 ви-
крутаси	 різних	 «розумників»,	 яким	 не	 подобається	 самі	 поняття	
«Голодомор»	 і	 «геноцид»,	 закликаємо	 не голосити, а пам’ятати. 
Буде	 відповідальність	 перед	 минулим,	 перед	 пам’яттю	 про	 нього,	
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сформуємо	належну	культуру	пам’яті	—	будемо	і	ми.	Як	держава		
і	 спільнота,	 гідні	 поваги	 інших	 держав	 і	 інших	 спільнот.	 У	 цьому	
також	пафос	тексту	Нонни	Ауски,	який	я	радий	представити	чи-
тачам	«Дня».

* * *

нонна Ауска
голодоморня

Пам’яті мільйонів  
змарнованих життів

«Коли була пробита стіна до середньовічної голодоморні, 
з’ясувалось, що за час існування в ній загинуло семеро лю- 
дей», — виголосив наприкінці екскурсовод граду Кршівоклат.

Білим	ранком	біжу	до	школи.	Від	воріт	нашого	дому	її	відділя-
ють	 дві	 вулиці,	 але	 вони	 видаються	 мені	 безконечними.	 Біжу	 як-
найшвидше	 і	 дивлюсь	 вниз,	 на	 сніг,	 щоб	 не	 бачити	 темні	 людські	
постаті	 вздовж	 стін,	 щоб	 не	 загледіти	 простягнуті	 руки:	 великі,	
спрацьовані	руки	дорослих	і	дрібненькі	рученята	дітей.	В	мене	не-
має	чого	їм	дати.	Свій	хліб	я	віддала	відразу	за	воротами,	я	розді-
лила	його	 і	віддала	меншу	половину	жінці,	схиленій	над	загорну-
тим	 до	 лахміття	 немовлям.	 Другу	 я	 хотіла	 віддати	 дівчинці,	 яка	
відійшла	 від	 своєї	 мами	 до	 другого	 боку	 воріт	 і	 повільно	 до	 мене	
тягнулась,	 не	 спускаючи	 очей	 з	 хліба.	 Але	 саме	 тоді	 я	 побачила	
старого,	що	сидів	на	снігу.	Він	з	трудом	підняв	голову	з	грудей	і	ди-
вився	прямо	мені	в	обличчя	очима,	ледь	видимими	з-під	потемні-
лих,	припухлих	вік…	Я	швидко	розламала	ту	половинку,	частинку	
дала	дівчинці,	а	другу	встромила	до	тремтячої	старечої	руки.	Я	не	
подивилась	до	його	очей.	Повернулась	і	бігла	далі.

«Дівчинко,	—	зупинила	мене	якась	пані,	—	ти	б	не	мала	ламати	
той	хліб.	Віддай	його	комусь	одному.	Інакше	це	немає	сенсу».

Мене	залив	сором.	Так,	я	веду	себе	нерозумно.	Я	це	знала.	Та	що	
роботи,	 коли	 їх	 стільки?	 Кому	 з	 них	 маю	 віддати	 свій	 хліб?	 Кому	
з	 тих	 усіх,	 хто	 опираються	 об	 стіну	 будинку,	 хто	 простягає	 руки,	
хто	зводить	жалісно	очі	й	шепоче:

«Поможіть…	Христа	ради,	добрі	люди…	зжальтеся!».
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Вони	 стояли	 на	 всіх	 вулицях,	 на	 всіх	 роздоріжжях	 великого	
міста.	Міліціонери	їх	розганяли,	штовхали	в	їхні	покірні	спини:

«Йдіть,	ідіть	далі!».
Вони	відсувались	трохи	далі,	тягнули	за	собою	дітей,	ховали	їх	

в	під’їздах.	І	вилазили	знову,	шматовані	нестерпними	корчами	го-
лоду.	 Були	 це	 землероби,	 хлібороби,	 так	 говориться	 українською.	
Хліб,	який	вони	виростили,	у	них	відібрали	як	покарання	за	те,	що	
відмовились	вступати	до	колгоспу.	Відібрали	у	них	худобу	і	птицю,	
відібрали	картоплю	й	олію,	відібрали	овочі,	відібрали	у	них	навіть	
сушені	фрукти.	Відібрали	у	них	усе	і	прирекли	на	смерть	голодом.

На	 початку	 не	 вірили,	 що	 може	 дійти	 до	 такої	 жорстокості.	
Коли	бригади	робітничої	молоді	виводили	з	їхнього	хліву	дійну	ко-
рову,	матері	перед	ними	ставали	на	коліна,	пригортали	до	себе	ма-
лих	дітей:

«Чим	я	їх	нагодую?	Зжальтеся	хоча	б	над	ними!	Чи	ж	у	вас	не-
має	серця?».

Ні,	серця	вони	не	мали.	Не	мали	жалю.	Стогін	матерів	і	дітей	їх	
не	зламав,	хоча	були	між	ними	також	дівчата,	комсомолки.

Потім	уже	люди	зрозуміли.	Між	наїздами	комсомольських	орд	
вони	почали	по	ночах	таємно	ховати	 і	закопувати	ті	крихти,	що	в	
них	залишились.	На	них	доносили	місцеві	активісти,	сусіди	доно-
сили	 один	 на	 одного.	 Мені	 розповідали,	 як	 приїжджали	 бригади,	
як	 винюхували	 і	 контролювали	 кожний	 кут,	 як	 відносили	 остан-
ній	шматок	кормового	буряка,	мішечок	з	соняшниковим	насінням,	
прихований	 у	 дитинки	 на	 грудях	 під	 сорочинкою.	 На	 заключній	
стадії	вже	ці	контролери	були	озброєні,	а	вози	з	накраденим	май-
ном	стерегли	вояки.	Комсомольці	вийшли	на	бій	за	щасливе	завтра.	

Тільки	 влітку	 місцеве	 населення	 отримало	 продуктові	 картки	
і	сміло	щось	купувати	в	крамницях,	до	яких	було	розділене	у	від-
повідності	 до	 рівня	 своєї	 громадянської	 важливості.	 Романтичне	
гасло	рівності	й	братерства,	проголошене	Французькою	революці-
єю,	не	годилось	державі,	що	будувала	новий	рай	на	землі.	«Жодної	
УРАВНІЛОВКИ!»	 —	 було	 встановлено	 відразу	 після	 революції,	
ще	за	Леніна.	Це	гасло	працювало	і	понині.

Ще	перед	тим,	як	випав	перший	сніг,	потягнулась	українським	
селом	голодна	смерть.

Залізничні	 й	 автобусні	 квитки	 продавались	 тільки	 після	
пред’явлення	паспорту,	який	СЕЛЯНИ	НЕ	МАЛИ	ПРАВА	МАТИ.	
Раби	середньовіччя,	невільники	феодальної	Росії,	ті,	які	годували	
всіх,	не	заслужили	в	нових	панів	навіть	цієї	мізерної	«бумажки»!
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Отвір	до	голодоморні	закрився.
Залишились	лише	дрібні	щілини	пішохідних	доріг.	Ними	текли	

до	міст	чорні	потічки	людських	постатей.	Ті,	в	кого	залишалось	хоч	
трохи	 сили,	 за	 воду	 і	 шматок	 твердого	 хліба	 діставали	 працю	 на	
великих	 будовах	 соціалізму.	 Останнім	 залишалось	 жебракувати	
в	добрих людей,	які	самі	не	мали	зайвого,	й	їхня	отримана	час	від	
часу	милостиня	врятувати	не	могла.	

Кожного	ранку	мама	мені	нагадувала:
«Не	звертай	ні	на	що	уваги,	нікуди	не	дивись,	ні	з	ким	не	роз-

мовляй.	Мовчи.	Інакше	татка	заберуть».
Значення	 слова	 «заберуть»	 мені	 було	 добре	 знайоме.	 Скільки	

сягала	моя	дитяча	пам’ять,	хтось	когось	забрав.	За	походження,	за	
невіддане	 золото,	 за	 необережне	 слово,	 за	 приналежність	 до	 пев-
ної	професії…

Кого	взяли,	той	мало	коли	повертався…
Ми	 сиділи	 за	 шкільними	 партами,	 навіть	 не	 десятилітні	 діти,	

примусова	криваво-червона	хустина	навколо	шиї,	й	дивились	впе-
ред	на	чорну	дошку	і	на	вчительку,	котра	нас	повчала,	яке	благо-
получчя	 приносить	 людям	 колективізація,	 як	 щасливо	 і	 радіс-
но	живеться	на	селі.	Про	це	все	розповідали	також	наші	читанки.	
Учителька	декламувала	свої	речення	і	незворушно	дивилась	попе-
ред	себе,	понад	наші	голови.	Ніхто	з	нас	навіть	не	пискнув,	ніхто	не	
оглянувся	на	сусіда.	Дорогою	до	школи	кожний	з	нас	перейшов	ву-
лицями,	повними	селян,	які	вмирали	від	голоду.	Однак	батьки	по-
переджали	кожного:

«Мовчи,	мовчи,	мовчи!	Ні	з	ким	ні	про	що	не	розмовляй!».
У	 читанках	 ми	 читали	 про	 дітей-героїв,	 як	 їх	 називали.	 Про	

Павлика	Морозова	та	про	інших	прекрасних	дівчаток	і	хлопчиків.	
Відзначились	 вони	 тим,	 що	 доносили	 на	 своїх	 батьків.	 Ми	 вивча-
ли	віршики	і	співали	пісеньки	про	«ненаситного ворога».	Він	повз	
уночі	полем,	тягнув	за	собою	мішок	і	збирав	колоски,	що	залиши-
лись	 після	 жнив.	 Відбувалось	 формування	 майбутньої	 гордої ра-
дянської людини.	

Що	ті	колоски	означають,	я	розуміла.	Не	раз	я	чула	уривки	роз-
мов	нашої	домашньої	помічниці	Шури	з	її	товаришками	про	те,	що	
і	цього,	й	того	зі	сільських	сусідів	забрали	за	колоски.

Сама	пісенька	називалась	«Рапорт	товаришу	Постишеву».	Я	не	
знаю,	 якою	 високою	 була	 його	 функція	 у	 владній	 ієрархії	 Украї-
ни.	Але	я	живо	пам’ятаю	його	розвішані	повсюди	портрети	у	псев-
до	 вишиваній	 сорочці.	 Незабаром	 однак	 вони	 зникли.	 Товариша	
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Постишева	забрали.	Коло	 історії	рухалось	до	світлих	цілей	кому-
нізму	 і	 на	 своєму	 шляху	 чавило	 не	 тільки	 мільйони	 безіменних,	
але	стягало	під	себе	також	десятки	перед	тим	прославлених	імен	з	
партійної	верхівки.

Одного	разу	вранці,	коли	якраз	я	збиралась	до	школи,	почула,	
як	в	кухні	плаче	Шура.	Перед	цим	промовляв	заспокійливий	голос	
мами,	 а	 потім	 знову	 схлипувала	 Шура	 і	 щось	 переривчасто	 роз-
повідала.	 Я	 наблизилась	 до	 дверей,	 і	 з	 жаху	 в	 мене	 підломились		
коліна.

«Це	правда!	Це	мені	сказав	Васька-міліціонер,	він	знає…	Вночі	
збирають	по	вулицях.	Мертвих,	а	також	тих,	хто	вже	не	може	вста-
ти…	Їх	повні	вантажівки.	Їх	везуть	за	місто	і	там	звалюють	на	купу.	
А	живі…	живі	з	купи	вигребуться	і	повзуть	назад	до	міста.	Ніколи	
не	долізуть,	замерзають	по	дорозі…	Їх	знову	збирають…».

Шура	 голосно	 схлипувала	 і	 причитала,	 як	 то	 роблять	 на	 селі.	
Мама	сиділа	коло	неї	й	тихо	плакала.

Я	бігла	до	школи.	Свіжий	сніг	весело	скрипів	під	ногами,	мороз	
щипав	обличчя,	а	на	кожушку	коміра,	піднятого	аж	до	носу,	збира-
лась	пара	і	перетворювалась	у	лід.	Темні	постаті	опирались	об	сті-
ни…	Коли	вони	вже	більше	не	втримаються	на	ногах,	аж	впадуть	
на	цей	білий	скрипучий	сніг,	їх	відтягнуть	на	вантажні	вози,	відве-
зуть	разом	з	трупами	і	десь	за	містом	скинуть.	Ми,	всі	інші,	ми	бу-
демо	спокійно	спати	у	своїх	теплих	ліжках,	а	в	той	самий	час	у	ніч-
ній	пітьмі	по	замерзлих	дорогах	плазуватимуть	люди,	вони	будуть	
з	 трудом	 зводити	 тяжкі	 голови,	 вглядатись	 в	 електричне	 сяйво	
віддаленого	міста,	хапатись	розтерзаними,	скривавленими	руками	
за	 змерзлі	 груди	 і	 намагатись	 підтягнути	 шматочок	 далі	 своє	 не-
слухняне,	туге	і	обтяжене	тіло.	Ще	шматочок	далі,	і	ще	шматочок	
аж	до	миті,	коли	їм	востаннє	впаде	голова	на	сніг	і	коли	вони	вже	її	
більше	не	зведуть.

Нарешті	 та	 страшна	 зима	 скінчилась.	 Настала	 сонячна,	 те-
пла	українська	весна	і	гаряче	літо.	Почались	шкільні	канікули.	Та	
батьки	мене	не	відправили,	як	звичайно,	до	родичів	на	село.	Я	му-
сила	залишитись	у	місті	й	ходити	до	скучного	оздоровчого	табору	
в	міському	парку.	Одного	разу,	коли	ми	шеренгами	виходили	з	во-
ріт,	я	побачила	обдерту	дівчинку,	що	стояла	на	дорозі.	Вона	навіть	
не	 простягала	 руки,	 адже	 жебракування	 було	 суворо	 заборонено,	
вона	тільки	так	тихо	стояла	 і	дивилась	на	нас.	Внизу	її	ноги	були	
обмотані	лахміттям,	над	яким	блистіли	здуті	пухлини,	а	з	потріс-
каної	шкіри	витікала	мутна	рідина.	Я	вийшла	зі	строю	і	швидко	їй	
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встромила	 до	 руки	 пиріжок,	 який	 завжди	 залишала	 від	 сніданку.	
З-під	запухлих	вічок	на	мене	дивились	коричневі	очі.	

«Нонночко,	—	тихо	сказала	дівчинка,	—	це	я,	Маня».
Маня!	Моя	товаришка	із	села,	з	якою	я	бавилась	кожного	літа.	
Маньо!	Маньо!	Це	ти?	Боженько,	це	ти!
Вихователька	кричала,	навіть	не	глянувши	назад.
«Діти,	в	шеренгу!	Нам	від’їде	трамвай!».
«Будь	тут	завтра,	—	прошепотіла	я	Мані,	—	принесу	більше».
Кілька	днів	вона	на	мене	чекала.	Я	носила	їй	їжу,	загорнуту	до	

газетного	 паперу.	 Вона	 встигла	 мені	 розповісти,	 що	 батько	 знай-
шов	 у	 місті	 роботу,	 що	 мама	 повернулась	 до	 села,	 щоб	 займатись	
городом,	що	сусіди	померли.	Потім	вона	зникла.

Я	 зустріла	 її	 знову	 наступного	 року,	 коли	 відмовилась	 ходити	
до	оздоровчого	табору	і	батьки	вирішили	мене	наприкінці	літа	від-
правити	 на	 село,	 в	 час,	 коли	 людям	 вже	 виросли	 овочі,	 а	 в	 садах	
доспівали	фрукти.	Мені	було	десять	років.	Всупереч	всьому,	що	я	
вже	бачила	і	знала,	мій	дитячий	розум	не	міг	поєднати	вмираючих	
людей	на	вулицях	зі	спогадами	про	зелене	село	моїх	канікул,	по-
вне	 тінистих	 садів	 і	 солов’їного	 співу.	 Тому	 мене	 так	 потрясло	 те,	
що	я	побачила	на	залізничній	станції,	куди	ми	з	тіткою	дістались	
після	 двогодинної	 трясанини поїздом.	 Невеличка	 площа	 перед	
станцією	вразила	пусткою.	Раніше	тут	завжди	було	жваво	і	гамір-
но.	Довгі	ряди	сільських	возів	чекали	на	пасажирів,	а	дядьки	з	ба-
тогом	 у	 руках	 пропонували	 свої	 послуги.	 Зараз	 там	 стояла	 одна-
однісінька	підвода,	до	якої	був	запряжений	худий	волосатий	коник	
із	 сухорлявою	 шийкою	 і	 сумно	 звислою	 головою.	 Тітка	 пригляда-
лась	до	нещасного	сотворіння.

«Чи	 він	 матиме	 силу	 нас	 везти	 тих	 двадцять	 кілометрів?»,	 —	
допитувалась	із	сумнівом.

Власник,	 також	 ослаблений	 і	 сумний,	 нас	 запевняв:	 «Довезе.	
Повільно	і	з	відпочинком».

Оскільки	іншого	возу	не	було,	ми	рушили.	Дуже	повільно.	Коник	
ледь	 сунув.	 Він	 віз	 тільки	 торбину	 з	 харчами	 і	 мене.	 Візник	 ішов	
поруч,	 також	 ледь	 пересуваючи	 ноги.	 Співчутлива	 тітка	 теж	 не	
сіла	на	підводу.	Час	від	часу	коник	від	безсилля	зупинявся.

«Він	 мусить	 відпочити,	 —	 казав	 дядько,	 —	 знаєте,	 без	 вівса		
в	нього	немає	сили».

Я	 зістрибнула	 з	 возу,	 рвала	 лопухи	 і	 годувала	 ними	 убогого,	
щаслива,	 що	 можу	 хоча	 б	 чимось	 допомогти.	 Він	 жував	 і	 дивився	
на	мене	мирним,	сумним	оком.	
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Ми	їхали	повз	лан	золотистої	пшениці.	З	якою	радістю	я	б	на-
рвала	для	зголоднілого	коника	доброго	сніданку!	Та,	хоча	й	дитина,	
я	добре	знала,	що	пісня	про	колоски	є	аж	надто	твердою	реальніс-
тю.	За	колоски	йшлося	на	Сибір.

Лани	закінчились.	Ми	доїхали	до	першого	села.	Тут	мене	чекав	
справжній	шок.	Село	опустіло.	Мертва,	гнітюча	тиша	володарюва-
ла	 там,	 де	 наші	 попередні	 приїзди	 викликали	 велике	 пожвавлен-
ня:	перед	конем	з	переляканим	кудкудаканням	бігли	зграї	курей,	
за	низькими	прутяними	плотами	шалено	гавкали	і	стрибали	соба-
ки,	 діти	 в	 сорочинках	 вибігали	 з	 воріт	 і	 весело	 нам	 махали.	 Люди	
зупинялись,	щоб	глянути,	хто	ж	це	їде	їхньою	вулицею,	часом	гу-
кали	щось	візникові.	

Нині	 там	 ніхто	 не	 появився.	 Навіть	 якщо	 хтось	 і	 залишився		
в	селі,	його	не	було	видно.	Раптом	я	з	невблаганною	ясністю	зрозу-
міла:

Це	ВОНИ!	Моє	горло	стягнулось,	 і	дві	картини	злились	в	одну.	
Це	є	саме	вони,	ті	темні	постаті,	які	помирали	перед	нашими	очи-
ма,	 це	 ті	 люди,	 які	 льодяної	 ночі	 марно	 тягнулись	 назад	 до	 міста!	
Діти	і	дорослі,	то	вони	тут	колись	жили,	це	вони	нам	колись	махали	
і	весело	нас	вітали!

Покинуті	 будинки	 дивились	 на	 вулицю	 чорними	 проваллями	
вікон.	Багато	домів	згоріло,	після	них	залишились	лиш	димарі	по-
серед	почорнілої	руїни.	Чому	вони	згоріли,	цього	я	ніколи	не	дові-
далась.	Село	виглядало	так,	немов	би	в	цих	місцях	вирувала	війна.	
Так,	вирувала.	Здається,	що	саме	тут	відбувся	цей	«останній,	смер-
тельний	 бій»,	 про	 який	 ми	 співали	 ще	 в	 дитячому	 садочку.	 Чи	 ж		
не	починалась	словами:	«Розпалимо	світову	пожежу,	трони	і	церк-
ви	зрівняємо	з	землею»?

Сталося.	Зрівняли	з	землею	церкви	і	трони,	роздмухали	поже-
жу	і	спалили	ці	глиняні	хатинки	під	солом’яною	стріхою.

Друге	 село,	 третє…	 Однакова	 картина	 нас	 зустрічала	 повсюди.	
Нарешті	ми	доїхали.

Хатина	 тітки	 стояла	 на	 початку	 вулиці.	 Дві	 будівлі	 перед	 нею	
були	 порожніми,	 дальші	 дві	 згоріли,	 тільки	 чорні	 димарі	 осиро-
тіло	 стирчали	 до	 неба.	 Два	 роки	 тому	 в	 них	 жили	 мої	 товариш-
ки	 —	 Мар’янка,	 Христина	 і	 Василина.	 Живою	 лишилась	 тільки	
Мар’янка,	її	відвезли	кудись	до	дитбудинку.	Дім	навпроти	під	за-
лізним	дахом,	що	належав	батькам	Мар’яни,	стояв	непорушеним.	
Маня	мене	виглядала	і	прибігла	привітати.	Її	пухлини	спали,	вона	
була	худенька	і	охайна.	«В	нас	є	молода	картопля!»	—	вигукнула.
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Пізніше	 вона	 мені	 розповіла	 про	 смерть	 своїх	 рідних.	 Першою	
померла	двохрічна	Ганнуся.	Я	собі	пригадала,	як	влітку	перед	го-
лодомором	ми	з	Манею	у	великому	тазі	мили	її	рожевеньке,	пух-
кеньке	тілечко.	Коли	помирала,	пухкенька	не	була.

«Була	така	довга-довга…	І	була	так	страшно	біла	і	холодна!»
Поховали	її	на	городі,	хреста	не	ставили,	не	було	з	чого.	Також	

боялись	—	віра	переслідувалась.	Незабаром	біля	неї	закопали	та-
кож	Федька.	Був	то	такий	рудий,	з	ластовинням	розбишака,	тро-
хи	 старший	 за	 нас.	 Завжди	 нас	 дражнив,	 розкидав	 нам	 іграшки,	
а	наш	м’яч	відкопував	кудись	на	дах.	Ми	його	відганяли,	та	він	був	
спритніший.	 Утікав	 від	 нас,	 а	 потім	 здаля	 ще	 на	 нас	 покрикував,	
кривлявся	і	показував	язика.

Перед	смертю	Федько	страждав	від	голодних	розладів	шлунку	і	
страшно	боявся	померти.	Ще	останнього	дня	зумів	дійти	до	фельд-
шерського	пункту	і	принести	собі	якісь	ліки.	

«Бачиш,	Маньо,	я	вже	маю	ліки,	тепер	не	помру!»
Цілу	ніч	на	печі	він	жалісно	стогнав,	до	ранку	стих.
З	великим	трудом	батьки	стягнули	його	вниз,	мати	його	обмила	

і	загорнула	у	вишиваний	рушник.	Вклали	його	до	неглибокої	ями,	
на	глибшу	не	було	сили.	А	потім	з	Маньою	посунули	до	міста.

Не	знаю	чому,	але	смерть	цього	злісного	хлопця	з	ластовинням	
мене	потрясла	більше,	ніж	усе,	що	я	досі	бачила	і	чула.	Йому	було	
тільки	дванадцять	років.	Він	тягнувся	до	життя,	не	хотів	помира-
ти,	 всіма	 силами	 захищався	 від	 невблаганної	 смерті…	 Чому	 його	
вбили?	Що	він	кому	зробив,	що	його	вкинули	до	голодоморні?

Довго	 після	 цього	 мене	 вночі	 будили	 видіння	 схудлих	 рук,	 що	
тримають	фельдшерські	ліки,	а	слова	«бачиш,	Маню,	я	тепер	маю	
ліки,	тепер	не	помру!»	безпомічною	жалістю	і	пристрасною,	невга-
мовною	ненавистю	стискали	моє	дитяче	серце.

Пізно	ввечері,	як	стемніло,	Маніна	мама	—	тітка	Одарка	сідала	
біля	вікна	і	повільним,	плачучим	речитативом	голосила:

«Я	вас	любила,	я	виховувала	вас	—	Ганнусю,	Федько,	чому	ви	
мене	покинули?	Вже	не	будуть	ходити	по	городі	ваші	ніжечки,	не	
обнімуть	мене	ваші	рученьки,	не	подивляться	на	мене	ваші	оченя-
та…	Ви	сховались	до	чорного	гробу,	під	зелену	траву,	під	холодну	
матір-землю…	Де	ви,	мої	дітоньки…	дітоньки	мої	любі…».

Голосніше	і	голосніше	лунало	стародавнє	голосіння	й	зносилось	
до	 серпневого	 неба,	 засіяного	 яскравими	 зорями.	 Звідкись	 з	 по-
рожнечі	 майже	 безлюдного	 села	 озивався	 дальший	 голос,	 і	 даль-
ший,	 і	дальший.	Жінки	голосили,	оплакували	своїх	мертвих.	Було	
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щось	невимовно	сумне,	щось	страхітливе	в	цих	жалібних	голосах,	
що	лились	в	тихій	темряві.	Так	століття	тому,	після	наїздів	татар-
ських	орд	голосили	жінки.	І	тоді,	століття	тому,	високо	на	небі	сяя-
ли	ті	самі	далекі	зорі	й	байдуже	споглядали	на	спустошену	і	вбиту	
землю.

Травень, 1993 р. 



краще За Правду  
    не ЗБрешеш
кілька слів від українського читача

Коли	 головний	 редактор	 журналу	 «Всесвіт»,	 щиро	 шанований	
мною	Юрій	Микитенко	запропонував	мені	написати	кілька	слів	до	
п’єси	Метью	Зайця,	я	був	трохи	здивований.	Хоча,	як	 і	належить	
історикові,	який	пише	не	лише	про	події,	а	й	про	людей	у	подіях,		
я	 люблю	 театр.	 Понад	 те,	 на	 моє	 переконання,	 історія	 —	 найкра-
щий	драматург.	Це	переконання	після	прочитання	п’єси	зміцнило-
ся,	а	здивування	від	несподіваної	пропозиції	минулося.	Натомість	
залишилося	приємне	здивування	від	прочитаного.	

Виявляється,	той	польсько-українсько-єврейський	«вузол»	(ви-
словлюючись	 в	 категоріях	 Олександра	 Солженіцина)	 історичних	
проблем,	про	який	ми	з	поляками	і	євреями	згадуємо	і	дискутуємо,	
важливий	іще	для	когось	у	далеких	(не	в	географічному	сенсі)	від	
нас	світах.

«Не знаю, біс його забирай, як то все почалося…
І так усе швидко сталося….
Почалося переслідування за релігією, той, бачте, єврей, а  

цей — українець, а оцей — поляк!	Такого раніше зроду не було…
Заки Гітлер прийшов до влади у Німеччині, а потім — ця про-

паганда пішла, знаєте, як ото степова пожежа. Розумієте?
Але ж ми ніколи про це й не думали, ну, про ту дискриміна-

цію»	—	так	мовить	герой	п’єси.	
І	це	не	просто	слова,	це	—	філософія	тієї	проблеми,	що	з	усією	

відразливою	 силою	 розкроїла	 здавалося	 усталене	 толерантне	 по-
ліетнічне	 і	 поліконфесійне	 життя	 влітку	 1943	 року	 спочатку	 на	
Волині,	 а	 потім	 і	 в	 інших	 реґіонах.	 Йдеться	 про	 те,	 що	 відоме	 під	
назвою	 «Волинська	 різанина»	 (в	 делікатній	 інтерпретації	 —	 «Во-
линська	трагедія»).	

Сталося	 так,	 що	 мені	 в	 останні	 роки	 довелось	 бути	 причетним	
до	 вивчення	 і	 публікації	 багатьох	 раніше	 секретних	 документів	
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(віднайдених	 в	 українських	 і	 польських	 архівах)	 про	 згадану	 по-
дію.	 Те,	 що	 чинили	 ОБИДВІ	 сторони,	 не	 підлягає	 виправданню.	
Ось,	наприклад,	уривок	 із	свідчень	одного	з	учасників	польського	
ліквідаційного	загону	(а	такі	загони	створювались	при	Армії	Кра-
йовій):	«Напади	на	українські	села	здійснювались	за	ретельно	роз-
робленим	 планом	 з	 включенням	 до	 ліквідаційного	 загону	 в	 якості	
провідника	 когось	 з	 поляків	 —	 мешканців	 села,	 на	 яке	 планува-
лось	здійснити	напад.

У	нічний	час	загін	входив	до	села,	у	вікна	однієї	частини	будин-
ків,	в	яких	мешкали	українці,	кидали	гранати,	а	другу	частину	бу-
динків	підпалювали.	Коли	мешканці	вибігали	з	палаючих	будинків,	
то	 учасники	 ліквідаційних	 загонів	 їх	 розстрілювали	 з	 автоматів	
і	 гвинтівок». І	 ще	 одна	 цитата:	 «Ми	 не	 з’ясовували,	 хто	 це,	 діти,	
жінки	чи	старі,	всіх	відправляли	на	той	світ».	

А	 тепер	 свідчення	 учасника	 УПА	 про	 нищення	 поляків	 у	 селі	
Павлівка	 (саме	 того,	 де	 у	 липні	 2003	 року	 зустрічались	 прези-
денти	Польщі	 і	України):	«…Напали	на	польський	костел,	а	у	цей	
час	 була	 у	 костелі	 служба	 божа,	 де	 знаходилось	 громадян	 поль-
ської	 національності	 до	 200	 осіб,	 старих	 і	 малолітніх	 дітей.	 Кос-
тел	 був	 оточений,	 і	 почалось	 знищення	 громадян,	 було	 відкри-
то	 вогонь	 з	 кулемета	 у	 центральні	 двері	 і	 вікна,	 після	 чого	 було	
багато	 знищено	 тоді	 громадян	 і	 дітей,	 а	 яким	 вдалось	 втекти,	
то	 їх	 доганяли	 і	 вбивали	 на	 ходу».	 І	 ще	 одна	 цитата:	 «У	 більшос-
ті	 випадків	 вбивства	 поляків	 здійснювались	 лопатами,	 сокирами,		
вилами	тощо».

Не	буду	«нанизувати»	ці	зовсім	не	театральні,	а	цілком	реальні	
жахи.	 І	 цитованого	 досить,	 щоб	 зрозуміти	 хибність	 маніхейського	
бачення	 історії	 з	 розподілом	 на	 «хороших»	 і	 «поганих»	 учасників	
цього	процесу.	Архівні	джерела	показують,	що	криваве	протисто-
яння	було	детерміноване	польським	і	українським	обопільним	екс-
тремізмом,	що	робив	людей	жертвами,	виправдовуючи	це	держав-
ницькими	 (геополітичними)	 інтересами	 чи	 патріотизмом.	 Проте	
тут	не	може	бути	виправдання	жодній	стороні	і	це	—	як	і	будь-яке	
насильство	—	підлягає	засудженню.	

Мені	чомусь	видається,	що	п’єса	Метью	Зайця	—	добра	нагода	
для	 того,	 щоб	 повторити	 вищенаведені	 сентенції,	 які,	 здається,	 в	
сучасній	Україні	дехто	починає	забувати…	

Є	у	п’єсі	ще	одна	принципова	тема	(до	речі,	її	нові	«гуманітарні	
керівники»	 нинішньої	 України	 прагнуть	 делікатно	 оминати).	 Ге-
рой	п’єси	про	це	говорить	так:	«А тоді, а тоді ми дізнаємося, що 
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росіяни вже перетнули східний кордон. Вважалося, що вони є ве-
ликими визволителями чи щось таке. І хто їх запрошував?

А після того, як вони вас упіймали, вони вам кажуть: «Ми, — 
знаєте, — визволителі, і все таке, ми визволимо вас від тиранії 
капіталізму», ну, і вся інша тому подібна дурня. Це схоже на те, 
як узимку цькують лиса».

Йдеться	 про	 входження	 Червоної	 Армії	 до	 Західної	 України		
у	 вересні	 1939-го.	 Як	 тут	 не	 згадати	 слова	 незабутнього	 Чеслава	
Мілоша	про	трепет	«перед	Імперією,	що	простує	й	простує	на	за-
хід,	озброєна	луками,	списами,	бетеерами,	на	«газіках»,	у	папахах,	
з	картотекою	визволених країн…».

І	 нацистський,	 і	 радянський	 тоталітаризми	 (між	 якими,	 поза	
сумнівом,	є	різниця,	але	є	й	багато	спільного)	несли	НЕСВОБОДУ	
полякам	 і	 українцям.	 Якщо	 цього	 не	 розуміти,	 якщо	 відновлюва-
ти	 сталінсько-брежнєвські	 пропаґандистські	 стереотипи	 щодо	
«победы	в	Великой	Отечественной	войне»,	можна	приректи	себе	на	
новий	тур	історичної	амнезії	та	дилетантизму.

Нарешті,	не	можу	не	завершити	моєю	улюбленою	приповідкою.	
Ось	вона:	«Краще	за	правду	не	збрешеш».	Долі	героїв	Метью	Зай-
ця	 ці	 слова	 яскраво	 підтверджують.	 Тут	 достатньо	 згадати	 долю	
Матеуша	Зайця:	

«Призвано на службу до Совєцької червоної армії.
Вивезено на примусові роботи на тартак до Німеччини.
У колишньому СССР як солдат.
У Німеччині як військовополонений.
У Німецькій армії від липня 1944 до 7 травня 1945, Дня капі-

туляції Німеччини».
Це	 ніби	 неймовірно,	 але	 все	 це,	 як	 переконаються	 ті,	 хто	 про-

читає	чи	подивиться	п’єсу,	правда.	Таки	так,	краще	за	правду	не	
збрешеш.	Метью	Заяць	це	добре	розуміє.	І	в	цьому	—	одна	із	най-
більших	чеснот	його	п’єси.



кілька слів  
до російського 
видання книги  
марії матіос «нація»

нация в контексте истории

Действие	 книги	 Марии	 Матиос	 «Нация»	 происходит	 в	 Запад-
ной	 Украине,	 на	 территории	 нынешней	 Черновицкой	 и	 Ивано-
Франковской	областей	в	30–80-е	годы	ХХ	столетия.	Исторически	
сложилось	 так,	 что	 эти	 исконно	 украинские	 территории	 входили		
в	 состав	 различных	 государств.	 Земли	 Северной	 Буковины	 (Чер-
новицкая	 область)	 и	 Галичины	 (Ивано-Франковская	 область)	 до	
1918	года	принадлежали	Австро-Венгерской	монархии.	После	рас-
пада	 Дунайской	 империи	 Буковина	 входила	 в	 состав	 Румынии,		
а	Галичина	отошла	Польскому	государству.

Вследствие	 принятия	 пакта	 Молотова	 —	 Риббентропа	 17	 сен-
тября	 1939	 года	 советские	 войска	 вошли	 в	 Галичину,	 а	 28	 июня	
1940	года	—	в	Северную	Буковину	и	Бессарабию.	Таким	образом,	
эти	 территории	 вошли	 в	 состав	 СССР.	 Местное	 население	 пона-
чалу	 встречало	 советские	 танки	 радостно,	 под	 сине-желтыми	
национальными	 знаменами.	 Радость	 была	 искренней,	 посколь-
ку	 смена	 режима	 для	 местного	 населения	 означала	 прежде	 всего	
деполонизацию	всех	сфер	общественной	жизни.	Однако	политическая		
«эйфория»	очень	скоро	иссякла.

С	приходом	коммунистической	власти	на	эти	земли,	кроме	на-
ционализации	частной	собственности,	запрета	политических	пар-
тий	 и	 общественных	 организаций	 (в	 том	 числе	 массового	 и	 по-
пулярного	 культурно-просветительского	 общества	 «Просвита»),	
начались	 массовые	 репрессии	 по	 отношению	 к	 тем,	 кого	 новая	
власть	квалифицировала	как	«националистов»,	а	также	к	частным	
собственникам.	
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Каждый	десятый	галичанин	был	аре-
стован,	 расстрелян	 или	 депортирован.		
В	 1939–1941	 годах	 в	 Западной	 Украине		
и	 Западной	 Белоруссии	 было	 репресси-
ровано	 или	 депортировано	 более	 1	 мил-
лиона	человек.	

С	 началом	 войны	 нацистской	 Герма-
нии	 против	 Советского	 Союза	 Галичина	
оказалась	 под	 оккупацией	 гитлеровской	
Германии,	 а	 Буковина	 снова	 отошла	 в	
подданство	 боярской	 Румынии	 —	 союз-
ника	Гитлера	во	Второй	мировой	войне.	

Именно	 в	 годы	 войны	 на	 западно-
украинских	 землях	 развернулась	 бес-
прецедентно	 массовая	 национально-ос-
вободительная	 борьба	 под	 руководством	
Организации	 Украинских	 Национали-
стов	 (ОУН),	 созданной	 еще	 в	 1929	 году.	 Главной	 целью	 своей	 де-
ятельности	 ОУН	 провозглашала	 создание	 независимого	 нацио-
нального	 государства.	 В	 1940	 году	 произошел	 раскол	 ОУН	 на	 два	
крыла:	 под	 предводительством	 полковника	 Андрея	 Мельника	 —	
ОУН(м),	более	консервативное,	умеренное.	Другое,	возглавляемое	
Степаном	Бандерой	—	ОУН(б),	революционное,	радикальное.	Сам	
Степан	Бандера	—	один	из	предводителей	национально-освободи-
тельного	движения	—	во	время	войны	три	года	провел	в	фашист-
ских	 тюрьмах	 и	 концлагере	 Заксенхаузен.	 В	 послевоенное	 время	
находился	 в	 эмиграции,	 откуда	 руководил	 движением	 сопротив-
ления.	 В	 1959	 году	 в	 Мюнхене,	 по	 заданию	 высшего	 руководства	
СССР,	он	был	убит	агентом	КГБ	Богданом	Сташинским.	Имя	Сте-
пана	 Бандеры	 стало	 нарицательным.	 От	 него	 происходит	 термин	
«бандеровцы».	 Что	 в	 сознании	 одних	 ассоциируется	 с	 понятием	
«повстанец»,	 мститель,	 борец	 за	 независимую	 Украину,	 а	 у	 дру-	
гих	—	бандит,	националист,	коллаборант.	

Тут	 не	 место	 рассказывать	 подробно	 историю	 ОУН,	 но	 важно	
подчеркнуть,	 что	 эта	 история	 не	 была	 однолинейной.	 ОУН	 боро-
лась	 против	 польского	 режима,	 впоследствии	 —	 против	 немцев,	
румын,	против	сталинского	режима.	Созданная	в	1942	году	Укра-
инская	Повстанческая	Армия	(УПА)	вела	борьбу	против	немецких	
властей,	а	с	освобождением	Западной	Украины	—	против	восста-
новления	 Советской	 власти	 и	 насильственной	 коллективизации.	
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По	подсчетам	историков,	в	рядах	УПА	за	все	годы	сопротивления	
действовало	около	100	тысяч	человек.	

Как	и	до	войны,	послевоенная	Галичина	и	Буковина	почувство-
вала	 на	 себе	 мощь	 коммунистической	 карательно-репрессивной	
машины.	 Разного	 рода	 акции	 (в	 том	 числе	 превентивные)	 против	
мирного	населения	на	этих	территориях	в	мирное	время	достигли	
своего	 пика.	 По	 данным,	 которые	 были	 обнародованы	 самим	 пар-
тийно-государственным	руководством,	в	западных	областях	Укра-
ины	с	1944	по	1952	год	жертвами	репрессий	стали	около	500	тысяч	
человек.	В	том	числе	было	арестовано	—	134	тысячи,	убито	—	бо-
лее	150	тысяч,	сослано	пожизненно	за	пределы	Украины	—	свыше	
203	тысяч	человек.	

Для	 дискредитации	 УПА	 карательные	 органы	 избирали	 особо	
циничные	методы.	Как,	например,	действия	спецгрупп	НКВД-МГБ	
под	 маской	 УПА,	 а	 также	 организовывали	 отряды	 «ястребков»	
(«истребительные	 отряды»)	 из	 местного	 населения	 и	 числа	 быв-
ших	участников	УПА.	Однако	отдельные	группы	УПА	(«боивки»)	
действовали	на	территории	Западной	Украины	до	конца	1950-х	го-
дов.	

Таков	 тот	 реальный	 исторический	 контекст,	 в	 который	 Мария	
Матиос	вписала	(и,	думается,	весьма	удачно)	действие	своей	книги.

Січень 2007 року
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нормана наймарка, 
дослідження 
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НОРМАН М. НАЙМАРК. Геноциди Сталіна / пер. з англ. 
В. Старка. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
2011. — 135 с.

Книжка	 професора	 Стенфордського	 університету	 Нормана	
Най	марка	 вийшла	 у	 США	 2010	 року1.	 Ось	 чому	 її	 появу	 україн-
ською	мовою	цього	року	можна	вважати	майже	блискавичною	ре-
акцією	українських	видавців	на	це	значуще	видання.	Сам	Наймарк	
у	передмові	до	київського	видання	пише:	«Питання	геноциду,	звіс-
но,	важливе	для	українців,	 і	я	сподіваюсь,	що	ця	книжка	допомо-
же	їм	ясніше	усвідомити	його	динаміку»2.	Після	прочитання	книж-
ки	 є	 підстави	 стверджувати,	 що	 сподівання	 Нормана	 Наймарка	
виправдане.	 Маємо	 справу	 із	 ґрунтовною,	 фаховою	 працею,	 яка,	
щоправда,	 за	 формою	 і	 змістом	 радше	 схожа,	 як	 точно	 відзначив	
професор	Олександр	Мотиль,	на	есей	та	на	аргументацію	в	поле-
міці,	ніж	на	оригінальне	наукове	дослідження3.	До	речі,	сам	Норман	
Най	марк	під	час	презентації	видання	в	Києво-Могилянській	акаде-
мії	в	травні	2011	року	погоджувався	з	такою	оцінкою	і	визнав,	що	
прагнув	 насамперед	 «кодифікувати»	 і	 співвіднести	 сутнісні	 поло-
ження	із	сучасного	наукового	«геноцидного»	дискурсу.

Все	 це,	 однак,	 не	 принижує	 ваги	 рецензованої	 праці,	 яка	 міс-
тить	твердження,	що	вочевидь	підважують	деякі	ніби	«канонічні»	

1	 Див.:	 Naimark	 Norman M. Stalin’s	 Genocides. Princeton,	 NJ:	 Princeton	
University	Press,	2010.	163	pp.

2	 Наймарк Норман М.	 Геноциди	 Сталіна	 /	 Пер.	 з	 англ.	 В.	 Старка.	 К.:	 Ви-
давничий	дім	«Києво-Могилянська	академія»,	2011,	с.	7.	

3	 Див.:	Motyl A.	//	Holodomor Studies.	Summer–Autumn	2010.	№	2.	P.	265.	
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постулати.	 Наприклад,	 Норман	 Наймарк	
обстоює	тезу	про	те,	що	не	слід	аж	так	бра-
ти	 на	 віру	 версію	 про	 СРСР	 як	 свого	 роду	
імперію,	 адже,	 якщо,	 наприклад,	 від	 роз-
куркулення	 постраждали	 більш-менш	 од-
наково	 і	 росіяни,	 і	 представники	 інших	 на-
ціональностей,	 то	 Голодомор	 і	 спеціальні	
«національні	 операції»	 були	 спрямовані	
конкретно	 проти	 українців,	 поляків,	 крим-
ських	 татар,	 інших	 неро	сіян4.	 Все	 це,	 зо-
крема,	 засвідчує	 особливу	 жорстокість	 і	
деструктивність	політики	СРСР	щодо	пред-
ставників	неросійських	національностей.	

Тепер	щодо	назви	книги.	Тут	ідеться	не	про	один	геноцид,	здій-
снений	 сталінською/комуністичною	 системою.	 У	 книзі	 Наймарка	
знаходимо	жахливу	панораму	подій,	пов’язаних	із	«розкуркулен-
ням»,	 голодом	початку	1930-х	років,	вже	згаданими	безжальними	
кампаніями	 проти	 неросійських	 народів,	 які	 почалися	 1934	 року	
й	закінчилися	лише	під	час	війни,	масовими	нелюдяними	акціями	
під	 час	 «великого	 терору»	 (або	 «єжовщини»)	 1937–1938	 років,	 ре-
пресіями,	 що	 тривали	 аж	 до	 початку	 війни	 СРСР	 із	 нацистською	
Німеччиною.	

Проте	для	мене	у	книзі	ключовими	постали	проблеми,	пов’я	зані	
із	 Голодомором	 в	 Україні	 початку	 1930-х	 років.	 Норман	 Най	марк	
констатує,	що	завдяки	опублікованим	у	Росії	та	Україні	джерелам	
ми	 знаємо	 набагато	 більше	 «про	 безпосередні	 причини	 та	 наслід-
ки	голоду,	ніж	про	мотиви	Сталіна	—	вони	залишаються,	на	жаль,	
невловимими»5.	Зупинюсь	на	цьому	моменті	докладніше.	

22	квітня	1935	року	на	ім’я	першого	секретаря	ЦК	КП(б)У	Ста-
ніслава	Косіора	та	другого	секретаря	ЦК	КП(б)У	Павла	Постише-
ва	 надійшов	 лист	 від	 Управління	 народногосподарського	 обліку	
Держплану	 УСРР.	 У	 листі	 було	 зафіксовано	 офіційні	 (а	 тому	 за	
радянською	традицією)	далеко	неповні	відомості,	у	відповідності	з	
якими	Україна	на	початку	1934	року	втратила	4	мільйони	179	ти-
сяч	сільського	населення6.	

4	 Див.:	Наймарк Норман М.	Геноциди	Сталіна.	С.	111–112.	
5	 Там	само.	С.	64.	
6	 Див.:	 Лозицький В.	 Смертний	 вирок	 народу.	 Сталінізм	 і	 трагедія	

українського	селянства	//	День.	2008.	25	жовтня.	
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Власне,	 і	 нові	 архівні	 відкриття	 за	 останні	 10–15	 років,	 і	 нові	
дискусії,	породжені	згаданими	відкриттями,	а	також	певними	полі-
тичними	імпульсами,	обертаються	навколо	згаданих	цифр.	А	вони	
підтверджують:	серед	«союзних	республік»	саме	Україна	зазнала	
найбільших	втрат	від	голоду	початку	1930-х,	який	заторкнув	бага-
то	народів	тодішнього	Радянського	Союзу	(всього,	навіть	за	офіцій-
ним	 визнанням	 сучасних	 російських	 керівників,	 у	 СРСР	 померло		
7	мільйонів	людей).	Проблема	полягає	в	поясненні,	чому	так	стало-
ся	і	чи	стояла	за	цим	якась	спеціальна	антиукраїнська	політика?

Для	 початку	 —	 про	 нові	 архівні	 відкриття.	 Цікаво,	 що	 вони	 не	
були	 детерміновані	 винятково	 політичною	 кон’юнктурою,	 але	
вона	 їм	 значно	 сприяла.	 Ні	 в	 часи	 президента	 Леоніда	 Кравчука	
(1991–1994),	 ні	 в	 часи	 Леоніда	 Кучми	 (1994–2004)	 не	 було	 опри-
люднено	 стільки	 недоступних	 раніше	 документів,	 як	 у	 період	 пе-
ребування	 при	 владі	 Віктора	 Ющенка	 (2005–2010).	 Це	 так,	 але	
хочу	 наголосити:	 традиція	 дослідження	 трагедії	 голоду	 в	 Україні	
почала	 складатись	 і	 закріплюватись	 до	 серпня	 1991	 року,	 а	 отже		
і	 до	 запровадження	 інституту	 президентства,	 ще	 в	 період	 існу-
вання	Компартії	України.	В	1990	році	вийшов	друком	збірник	до-
кументів	«Голод	1932–1933	років	в	Україні	очима	істориків,	мовою	
документів»7.	У	другій	його	частині	вперше	були	надруковані	уні-
кальні	та	принципово	важливі	партійні	документи,	що	стосувалися		
Голодомору.

Проте	саме	в	період	президентства	Віктора	Ющенка	ця	пробле-
ма	(ціною	вдалих	і	не	дуже	вдалих	зусиль)	була	виведена	на	дер-
жавний	і	міжнародний	рівень.	Про	Голодомор	почало	дискутувати	
ширше	коло	дослідників	різних	країн	(і	не	лише	дослідників),	адже	
без	 всебічного	 розуміння	 цієї	 трагедії	 неможливе	 розуміння	 бага-
тьох	подій	у	ХХ	столітті.

В	 Україні	 до	 дослідження	 Голодомору	 Віктор	 Ющенко	 залу-
чив	 створений	 за	 його	 президентства	 в	 травні	 2006	 року	 Україн-
ський	 інститут	 національної	 пам’яті	 (УІНП),	 а	 також	 спецслужбу	
(СБУ).	Влітку	2006	року	було	розсекречено	низку	джерел	Галузе-
вого	державного	архіву	Служби	безпеки	України	(ГДА	СБУ).	Вони	
стосувалися	 голоду	 1932–1933	 років,	 і	 доступ	 до	 них	 був	 довгий	
час	 неможливий.	 Частину	 цих	 документів	 і	 матеріалів	 було	 вмі-
щено	у	науково-документальному	виданні	«Розсекречена	пам’ять:	

7	 Див.:	Голод	1932–1933	років	в	Україні	очима	 істориків,	мовою	докумен-
тів.	К.:	Політвидав	України,	1990.
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Голодомор	 1932–1933	 років	 в	 Україні	 в	 документах	 ҐПУ–НКВД»,	
яке	витримало	два	видання8.	

У	2008	році	процес	розсекречення	в	ГДА	СБУ	було	продовжено.	
Цього	 разу	 він	 охопив	 джерела,	 що	 переважно	 відбивають	 діяль-
ність	 іноземних	 дипломатичних	 представництв	 в	 УСРР.	 Йдеться	
про	 інформації,	 оцінки	 Голодомору	 польськими,	 німецькими,	 іта-
лійськими,	 турецькими,	 японськими	 дипломатами.	 Ці	 матеріали	
різними	каналами	потрапляли	до	чекістів,	які	пильно	стежили	за	
іноземними	 дипломатичними	 представництвами.	 Документальні	
свідчення	 з	 наявними	 публікаціями	 документів	 іноземних	 дипло-
матів	про	голод	початку	1930-х	років	у	СССР	і	УСРР9	є	унікальним	
і	 важливим	 джерелом	 для	 подальших	 досліджень	 і,	 здається,	 ще	
ніколи	не	використовувались	науковцями.

Цей	масив	архівних	джерел	був	надрукований	в	рамках	спіль-
ної	 польсько-української	 видавничої	 серії	 під	 назвою	 «Польща	
та	 Україна	 у	 тридцятих-сорокових	 роках	 ХХ	 століття.	 Невідомі	

8	 Розсекречена	пам’ять.	Голодомор	1932–1933	років	в	Україні	в	докумен-
тах	 ҐПУ–НКВД.	 К.:	 ВД	 «Стилос»,	 2007;	 Розсекречена	 пам’ять.	 Голодомор	
1932–1933	років	в	Україні	в	документах	ҐПУ–НКВД.	К.:	ВД	«Києво-Могилян-
ська	академія»,	2008.

9	 Див.	 наприклад:	 A.	 Graziosi	 (ред.),	 «‘Lettres	 de	 Char’kov’.	 La	 famine	 en	
Ukraine	 et	 dans	 le	 Caucase	 du	 Nord	 à	 travers	 les	 rapports	 des	 diplomates	 ita-
liens,	 1932–1934»,	 Cahiers	 du	 monde	 russe	 et	 soviétique,	 1–2	 (1989);	 Id.	 (ред.),	
Lettere	da	Kharkov.	La	carestia	 in	Ucraina	e	nel	Caucaso	del	Nord	nei	rapporti	
dei	diplomatici	 italiani,	1932–33.	Torino,	1991;	L.	Y.	Luciuk,	B.	S.	Kordan	(ред.),	
The	 Foreign	 Office	 and	 the	 famine:	 British	 documents	 on	 Ukraine	 and	 the	
Great	Famine	of	1932–33.	Kingston,	Ontario,	New	York,	1988;	D.	Zlepko	(ред.),	
Der	 ukrainische	 Hunger-Holocaust.	 Sonnenbühl,	 Verlag	 Helmut	 Wild,	 1988;	
Україна.	Голод	1932–1933	років:	за	повідомленнями	британських	дипломатів	
//	 Всесвіт.	 1989.	 №	 11.	 С.	 153–162;	 Упокорення	 голодом.	 Збірник	 документів.	
Київ,	 Інститут	 української	 археографії,	 1993.	 С.	 47–101;	 W. W. Isaijw.	 Fami-
ne-genocide	 in	Ukraine,	1932–33.	Western	Archives,	Testimonies	and	New	Re-
search,	Toronto,	2003;	Листи	з	Харкова.	Голод	в	Україні	та	на	Північному	Кав-
казі	в	повідомленнях	італійських	дипломатів,	1932–1933	роки.	Харків:	Фоліо,	
2007;	Кудряченко	А.	 І.	Голодомор	в	Україні	1932–1933	років	та	його	суспіль-
но-політичні	наслідки	за	оцінками	документів	політичного	архіву	МЗС	Німеч-
чини	 //	 Голодомор	 в	 Україні:	 Одеська	 область.	 1921–1923,	 1932–1933,	 1946–
1947.	 Дослідження,	 спогади,	 документи.	 Одеса:	 Астропринт,	 2007.	 C.	 20–27;	
Голодомор	 в	 Україні	 1932–1933	 років	 за	 документами	 Політичного	 архіву		
Міністерства	 закордонних	 справ	 Федеративної	 Республіки	 Німеччина.	 Київ,	
Національний	інститут	стратегічних	досліджень,	2008,	та	ін.	
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документи	 з	 архівів	 спеціальних	 служб»10.	 Крім	 документів	 спец-
служби,	 почали	 активно	 публікуватись	 джерела	 Центрального	
державного	архіву	громадських	об’єднань	України	(колишній	пар-
тійний	 архів,	 ЦДАГОУ),	 Центрального	 державного	 архіву	 вищих	
органів	влади	і	управління	України	(ЦДАВОВУ),	Російського	дер-
жавного	архіву	соціально-політичної	 історії	 (РДАСПІ),	практично	
всіх	обласних	архівів	України.	

Водночас	було	продовжено	оприлюднення,	сказати	б,	людських	
документів	і	матеріалів	—	записів	або	інтерв’ю	сучасників	і	свідків	
Голодомору,	 які	 розповідали	 про	 те,	 що	 бачили	 чи	 переживали11.	
Колись	 то	 був	 «компромат»,	 а	 нині	 —	 ще	 одне	 важливе	 джерело	
для	вивчення	подій	1932–1933	років.

Якщо	 сказати	 коротко,	 розсекречені	 та	 надруковані	 архівні	
джерела,	 інші	 оприлюднені	 матеріали	 дозволили	 насамперед	 ві-
добразити	 українську	 специфіку	 голоду,	 особливості	 упокорення	
сталінською	 державою	 саме	 України.	 Ця	 специфіка	 полягала,	 зо-
крема,	 і	в	більш	жорсткому	контролі	з	боку	режиму	за	ситуацією	
в	 УСРР,	 і	 в	 більш	 жорсткій	 міграційній	 політиці,	 і	 в	 тому,	 що	 по-
літика	нещадних	хлібозаготівель	була	ув’язана	зі	зміною	акцентів	
у	національній	політиці.	У	зв’язку	з	цим	німецький	дослідник,	про-
фесор	Ґергард	Зімон	написав:	«Поруч	із	«війною»	проти	селянства	
тут	велася	війна	проти	української	національної	самосвідомості»12.	

Йосип	 Сталін	 ніколи	 не	 довіряв	 українцям.	 І	 ця	 недовіра	 по-
ширювалась	 не	 лише	 на	 селян,	 а	 й	 на	 всю	 партійну	 організацію	
України.	 Це	 вельми	 виразно	 показує	 оприлюднений	 в	 2000	 році	
сталінський	лист	Лазарю	Кагановичу	від	11	серпня	1932	року.	Те-
пер	відома	(але	до	кінця	1980-х	років	секретна)	партійно-держав-
на	 постанова	 від	 14	 грудня	 1932	 року	 вимагала	 не	 лише	 виконан-
ня	 за	 будь-яку	 ціну	 хлібозаготівельних	 планів,	 а	 й	 «правильного	
проведення	 українізації»	 —	 de facto	 припинення	 «українізації»	

10	 Див.:	 Польща	 та	 Україна	 у	 тридцятих-сорокових	 роках	 ХХ	 століття.	
Невідомі	документи	з	архівів	спеціальних	служб.	Том	7.	Голодомор	в	Україні,	
1932–1933.	Варшава	—	Київ:	Інститут	національної	пам’яті,	2008;	Holodomor.	
The	 Great	 Famine	 in	 Ukraine	 1932–1933.	 Warsaw	 —	 Kiev,	 Instytut	 Pamięnci	
Na	rodowej,	2009.

11	 Див.,	 наприклад:	 Борисенко В. Свіча	 пам’яті.	 Усна	 історія	 про	 геноцид	
українців	у	1932–1933	роках.	К.:	Видавничий	дім	«Стилос»,	2007.

12	 Gerhard Simon.	Die	Große	Hungersnot	in	der	Ukraine.	Holodomor	als	Völ-
kersmord	 —	 Tatsachen	 und	 Kontroversen	 //	 Europäische	 Rundschau.	 2008.	
Nummer	1.	S.	89.
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в	 Україні	 та	 поза	 її	 межами,	 в	 регіонах,	 де	 компактно	 мешкали	
українці.	Вся	провина	за	голод	перекладалась	на	латентних	«пет-
люровців»	і	«українських	націоналістів»,	яких	почали	шукати	і	ак-
тивно	 нищити	 в	 усіх	 сферах	 суспільства.	 Виявилось,	 що	 українці	
начебто	самі	собі	організували	голод	і	самі	себе	з’їли.	Неспромож-
ність	і	абсурдність	таких	оцінок	ще	більш	очевидна	після	публіка-
цій	останніх	років.

Французький	 дослідник	 Ніколя	 Верт	 у	 2009	 році	 написав,	 що	
раніше,	 готуючи	 статтю	 для	 «Чорної	 книги	 комунізму»,	 він	 під-
креслював,	 що	 українське	 селянство	 було	 головною	 жертвою	 го-
лоду	 1932–1933	 років.	 Тепер,	 після	 нових	 публікацій,	 він	 дійшов	
висновку,	що	по	суті	то	був	останній	епізод	зіткнення	між	більшо-
вицькою	 державою	 і	 селянством,	 розпочатого	 в	 1918–1922	 роках.	
Нові	 свідчення	 та	 нові	 аргументи,	 за	 словами	 Верта,	 переконали	
його	в	тому,	що	український	випадок	«виразно	особливий,	і	на	за-
питання	 “Чи	 був	 Голодомор	 геноцидом?”	 єдино	 можливою	 відпо-
віддю	є	“так”»13.

Отже,	недаремно	в	1983	році	вже	дуже	літній	британський	жур-
наліст	Малколм	Маґґерідж,	котрий	писав	для	Manchester Gardian	
і	 їздив	 «голодними»	 регіонами	 СССР,	 на	 запитання:	 «Де	 Ви	 бачи-
ли	найгірший	голод?»	відповів:	«Безсумнівно,	в	Україні»14.	 І	потім	
додав:	«…Це	був	один	із	найбільших	злочинів	наших	часів,	не	мен-
ший,	ніж	єврейська	катастрофа	чи	вірменська	масакра»15.

Норман	 Наймарк	 також	 у	 цьому	 не	 сумнівається.	 Недаремно	
він	так	багато	уваги	приділяє	тексту	фахівця,	який	ще	у	1953	році		
в	своїй	праці	«Радянський	геноцид	в	Україні»	характеризував	Го-
лодомор	 як	 «класичний	 приклад	 радянського	 геноциду,	 найдов-
шого	і	широкомасштабного	експерименту	по	русифікації,	а	саме	—		
знищення	 української	 нації»16.	 Йдеться	 про	 батька	 поняття	 «ге-
ноцид»,	польського	правника	Рафаеля	Лемкіна	та	його	текст	«Ра-
дянський	 геноцид	 в	 Україні».	 Цей	 текст	 Лемкіна,	 що	 зберігається		
у	Відділі	рукописів	Нью-Йоркської	публічної	бібліотеки,	в	2009	році	
зусиллями	професора	Романа	Сербина	був	виданий	в	Україні	ан-
глійською	та	іншими	мовами.	Лемкін	зосередив	увагу	на	чотирьох	

13	 Верт Н.	Жнива	геноциду//	Критика.	2009.	Число	3–4.	С.	7.
14	 Малколм	Маґґерідж	і	голод	в	Україні	1932–1933	років	//	Голод	в	Укра-

їні.	Вибрані	статті.	Луцьк:	ВМА	«Терен»,	2006.	С.	145.
15	 Там	само.	С.	149.
16	 Лемкін Р.	 Радянський	 геноцид	 в	 Україні	 (стаття	 28	 мовами).	 К.:	 Май-

стерня	книги,	2009.	С.	62.
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формах	нищення	української	нації:	а)	нищення	української	інтелі-
генції;	б)	нищення	українських	церков;	в)	нищення	незалежних	се-
лян,	зберігачів	української	культури,	мови	тощо;	г)	перемішування	
населення,	щоб	розчинити	українську	етнічну	групу.	Саме	ці	осо-
бливості	сталінської	політики	супроти	української	нації	надавали	
українському	геноцидові	своєрідної	характеристики.

Професор	 Наймарк	 у	 своїй	 книзі	 ігнорує	 цей	 комплекс	 поло-
жень	 Лемкіна,	 натомість	 обстоює	 думку	 про	 те,	 що	 походження	
терміна	«геноцид»	із	праць	Лемкіна	та	робота	над	«Конвенцією	про	
запобігання	 злочину	 геноциду	 та	 покарання	 за	 нього»	 1948	 року	
не	 усувають	 можливості	 застосовувати	 цей	 термін,	 щоб	 іденти-
фікувати	політичні	та	соціальні	 групи	як	жертв	геноциду.	Лемкін	
від	початку	мав	це	на	увазі	у	своїх	працях	1930-х	років.	У	первіс-
них	проектах	вказаної	конвенції	ООН	також	згадано	про	політичні		
й	соціальні	групи	як	центральні	у	визначенні	геноциду.	

На	 думку	 Наймарка,	 Голодомор	 в	 Україні	 слід	 вважати	 актом	
геноциду.	Існує	достатньо	доказів,	а	може	й	вирішальна	сума	дока-
зів,	які	вказують	на	те,	що	Сталін	та	його	оточення	знали,	що	масо-
вий	голод	в	СРСР	у	1932–1933	роках	завдав	особливо	дошкульного	
удару	Україні,	і	були	готові	спостерігати,	як	мільйони	українських	
селян	гинуть	внаслідок	цього.	Вони	не	доклали	жодних	зусиль,	щоб	
надати	 допомогу,	 не	 дали	 змоги	 селянам	 самостійно	 шукати	 їжу		
в	містах	чи	деінде	в	СРСР	й	відмовлялися	послабити	умови	хлібо-
заготівлі,	аж	поки	не	стало	надто	пізно.	Норман	Наймарк	підкрес-
лює:	 «Сталінова	 ворожість	 до	 українців	 та	 їхніх	 спроб	 зберегти	
особливу	 форму	 самоврядування,	 а	 також	 роздратування	 опором	
проти	 колективізації	 з	 боку	 українських	 селян	 ще	 більше	 заго-
стрювали	голодомор»	(c.	112).

Висновок	 Наймарка	 такий,	 що	 провина	 Сталіна	 у	 масовому	
вбивстві	 подібна	 до	 провини	 Гітлера.	 Важко	 собі	 уявити	 акти	 ге-
ноциду	1930-х	років	без	Сталіна	—	так	само,	як	неможливо	уяви-
ти	 Голокост	 без	 Гітлера:	 «З	 низки	 причин	 Голокост	 слід	 визнати	
найстрашнішим	 випадком	 геноциду	 нашої	 доби.	 Тим	 не	 менш,	 не	
можна	 ігнорувати	 паралелі	 між	 Сталіним	 і	 Гітлером,	 нацизмом	
і	сталінізмом	—	їх	просто	надто	багато.	Обидва	були	диктаторами.	
Обидва	вбили	величезну	кількість	людей	на	європейському	конти-
ненті.	Обидва	вигублювали	людей	в	ім’я	трансформативного	бачен-
ня	утопії.	Обидва	руйнували	свої	країни	й	суспільства	й	винищили		
в	 них	 та	 за	 їх	 межами	 колосальну	 кількість	 людей.	 Обидва	 —		
врешті	—	були	народовбивцями»	(c.	114).
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Звернімо	 особливу	 увагу	 на	 це	 твердження.	 Воно,	 як	 видаєть-
ся,	 здатне	 (всупереч	 навіть	 його	 авторові)	 підважити	 твердження	
про	унікальність	Голокосту.	Якщо	більшовизм	можна	співставляти	
з	 нацизмом,	 а	 СРСР	 з	 гітлерівською	 Німеччиною,	 то	 чому	 тоді	 не	
можна	співставляти	Голодомор	і	Голокост?	Наймарк	вважає	за	по-
трібне	 приділяти	 окрему	 увагу	 українсько-російським	 взаєминам	
не	лише	у	минулому,	а	й	нині.	На	його	думку,	«росіяни	та	україн-
ці	не	мають	слушних	історичних	чи	політичних	причин	захищати	
репутацію	 та	 злочини	 Сталіна»	 (c.	 7).	 Водночас	 сам	 Наймарк	 під-
креслює,	що	після	війни	СРСР	вчинив	потужний	політичний	вплив	
на	 формулювання	 конвенції	 про	 геноцид.	 Внаслідок	 лобіювання,	
переважно	 з	 боку	 СРСР,	 «Конвенція	 про	 запобігання	 злочину	 ге-
ноциду	та	покарання	за	нього»,	прийнята	ООН	у	грудні	1948	року,	
обмежила	визначення	геноциду	расовими,	релігійними,	національ-
ними	та	етнічними	групами.	Виключення	соціальних	та	політичних	
груп	із	формулювання	цієї	дефініції	ускладнило	визнання	Голодо-
мору	в	Україні	геноцидом.	Наймарк	переконаний,	що	виключення	
соціальних	 і	 політичних	 груп	 не	 заслуговує	 на	 беззаперечне	 ви-
знання.	Проте	Норман	Наймарк	ігнорує	той	факт,	що	давня	пове-
дінка	сталінських	дипломатів	стала	своєрідною	матрицею	для	ни-
нішніх	російських	дипломатів.	

Як	 відомо,	 теза	 про	 Голодомор	 як	 геноцид	 стала	 головним	 по-
дразником	 російсько-українських	 взаємин	 у	 2004–2010	 роках.	
Іноді	вони	набували	такої	політично	карикатурної	форми,	як	ноти	
міністерств	 закордонних	 справ	 про	 минуле.	 Російська	 дипломатія	
загалом	успішно	організувала	протидію	спробам	України	добити-
ся	визнання	Голодомору	геноцидом	на	міжнародному	рівні.	У	2008	
році	міністр	закордонних	справ	Росії	Сергій	Лавров	у	листі	до	сво-
їх	 колег	 із	 інших	 країн	 (крім	 України),	 закликаючи	 не	 підтриму-
вати	ініціативи	Києва	щодо	комеморації	жертв	Голодомору,	ствер-
джував:	«Мета	українського	керівництва	є	очевидною:	притягнути	
Російську	 Федерацію	 до	 відповідальності	 за	 голод	 та	 розпалити	
ворожнечу	між	братськими	народами	України	та	Росії»17.

I	тут	саме	час	сказати	ще	раз	про	українське	керівництво.	Дех-
то	переконаний,	що	проблему	дослідження	голоду	ініціювали	якісь	
«українські	 націоналісти»	 під	 політичним	 «омофором»	 третьо-
го	 президента	 України	 Віктора	 Ющенка.	 Як	 вже	 зазначалося,	 це	

17	 Цит.	 за:	 Юрій Онишків.	 Палки	 в	 колеса.	 Росія	 на	 усіх	 фронтах	 блокує	
визнання	Голодомору	геноцидом	//	Главред.	2008.	№	46.	С.	24.
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неправда.	Як	неправда	і	те,	що	існувало	«державне	замовлення»	на	
тему	Голодомору	і	спеціальне	«нагнітання»	антиросійських	настро-
їв	і	стереотипів.	Насправді	цього	не	було	у	чистому	вигляді.	Понад	
те,	 (невдалі)	спроби	Ющенка	провести	закон	про	відповідальність	
за	заперечення	Голодомору	поглибили	амбівалентне	ставлення	сус-
пільства	 та	 серйозних	 дослідників	 до	 проблеми	 голоду	 1932–1933	
років.	З	іншого	боку,	роздратування	російських	політиків	і	деяких	
російських	дослідників	спробами	вказати	на	українську	специфіку	
голоду	сприяло	нагнітанню	антиукраїнських	настроїв	в	Росії.

І	 не	 лише	 в	 Росії.	 Дехто	 із	 західних	 дослідників	 заговорив	 на-
віть	 про	 «змагання	 жертв»,	 про	 те,	 що	 Україна	 прагнула	 «заті-
нити»	 Голодомором	 Голокост	 тощо.	 Дехто	 із	 західних	 дослідників	
формулює	суперечливі	оцінки	ситуації	України	на	початку	1930-х		
років,	 таким	 чином	 «захищаючи»	 Росію.	 На	 думку	 Нормана	 Най-
марка,	 першим	 важливим	 кроком	 до	 поліпшення	 відносин	 між	
Україною	 й	 Росією	 має	 стати	 сприяння,	 як	 у	 Москві,	 так	 і	 в	 Киє-
ві,	 інтенсивним	 дослідженням	 та	 відкритим	 обговоренням	 голоду	
1932–1933	років,	щоб	таким	чином	«покласти	кінець	непорозумін-
ням	щодо	цих	подій	і	створити	належний	контекст	для	прощення.	
Росіяни	 та	 українці	 не	 мають	 слушних	 історичних	 чи	 політичних	
причин	захищати	репутацію	та	злочини	Сталіна»	(c.	6–7).	Так	вва-
жає	професор	Наймарк.	А	як	вважають	росіяни?	

У	 січні	 2007	 року	 керівник	 Федерального	 архівного	 агентства	
Росії	 В.	 Козлов	 надіслав	 лист	 учасникам	 проекту	 в	 зв’язку	 з	 під-
готовкою	збірника	документів	«Голод	в	СССР.	1932–1933	гг.»,	від-
значаючи,	 що	 в	 роботі,	 крім	 російських,	 візьмуть	 участь	 архівні	
органи	 Республіки	 Білорусь	 і	 Казахстану.	 В	 доданій	 до	 листа	 по-
яснювальній	записці	містилась	наперед	визначена	«концепція	теми	
збірника»:	голод	був	викликаний	потребами	форсованої	індустріа-
лізації.	Серед	рекомендацій,	як	саме	добирати	документи	для	пу-
блікації,	була	така:	«Враховуючи	«український	фактор»,	належить	
добирати	документи	з	таким	розрахунком,	щоб	вони	доводили	уні-
версальний	характер	хлібозаготівель	1932	р.,	здійснюваних	одними	
й	тими	ж	методами	у	кризових	районах	(Україна,	Північний	Кав-
каз,	Нижня	Волга)…	Причому	добирати	їх	слід	у	такий	спосіб,	щоб	
було	видно	трагедію	всього	радянського	селянства»18.	Тобто	збірни-
ка	ще	немає,	документи	ще	не	підібрані,	але	вже	«осмислено»	—	ні-
яких	українських	акцентів.

18	 Архів	автора.
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Це	 добрий	 приклад	 для	 західних	 дослідників:	 не	 треба	 аж	 так	
захищати	Росію.	Вона	захищає	себе	в	різний	спосіб,	а	дехто	з	ро-
сійських	 дослідників	 повчає	 українських.	 Навіть	 такий	 автори-
тетний	 вчений,	 як	 Віктор	 Кондрашин,	 пише	 про	 те,	 що	 в	 Україні	
часів	 Віктора	 Ющенка	 «через	 політичну	 кон’юнктуру	 з’явилась	
теорія,	 що	 розділила	 трагедію	 всього	 радянського	 селянства	
в	1932–1933	рр.	на	«геноцид	голодомором	в	Україні»	і	голод	у	решті	
регіонів	колишнього	СССР,	в	тому	числі	в	Росії»19.	Зрозуміло,	Кон-
драшин	виступає	за	те,	щоб	не	роз’єднувати,	а	«об’єднувати	Росію	
і	 Україну…»20.	 Проте	 постає	 запитання,	 до	 якого	 саме	 об’єднання	
спонукає	цей	заклик	і	як	можна	єднатися	на	підставі	наперед	ви-
значеної	 схеми,	 що	 нівелює	 специфіку	 трагедії	 голоду	 в	 різних	
регіонах	 СССР?	 Надруковані	 в	 останні	 роки	 в	 Україні	 документи	
підтверджують	 специфіку	 української	 ситуації.	 Бачити	 і	 розумі-
ти	це	—	не	означає	принижувати	чи	ігнорувати	тодішню	ситуацію	
в	інших	регіонах	СССР.

Аналіз	 сучасної	 української	 історіографії	 засвідчує,	 що	 дослі-
дження	українського,	всесоюзного	і	міжнародного	вимірів	Голодо-
мору	поки	що	не	склались	у	цілісну	картину.	Наприклад,	відсутні	
серйозні	 компаративні	 студії,	 що	 дозволяють	 детально	 порівня-
ти	 ситуації	 в	 УСРР	 і	 Росії,	 в	 УСРР	 і	 Казахстані.	 «За	 кадром»,	 по	
суті,	 залишається	 і	 описання	 перспективи	 виконавців,	 участь	 са-
мих	 українців	 у	 «буксирних»,	 «рейдових»	 бригадах,	 учасників	
«штурмових	декад»,	котрі	відбирали	у	людей	хліб,	а	також	у	пар-
тійно-державних	і	каральних	органах.	Тим	часом	розуміння	цього	
є	 засадничим	 для	 критики	 «віктимного»	 дискурсу,	 що	 зображує	
українців	 лише	 у	 вигляді	 жертв.	 Водночас	 відомо,	 що	 у	 багатьох	
випадках	геноцидів	члени	віктимізованої	групи	також	були	серед	
виконавців.

Цілком	 очевидно,	 що	 інтеграція	 Голодомору	 в	 європейську	 та	
світову	культуру	пам’яті	неможлива	без	порівняння	його	 із	втра-
тами	 інших	 народів	 сталінського	 СССР,	 а	 також	 із	 Голокостом.	
Лише	 так	 можна	 знайти	 відповідь	 на	 запитання,	 чи	 не	 «затіняє»	
його	 Україна	 «своїм»	 Голодомором.	 Відповідь	 на	 це	 запитання	
дає	своєю	книжкою	і	Норман	Наймарк.	Він	переконаний:	«…Якщо	

19	 Кондрашин Виктор.	 Голод	 1932–1933	 годов:	 трагедия	 российской	 де-
ревни.	М.:	РОССПЭН;	Фонд	Первого	Президента	России	Б.	Н.	Ельцина,	2008.	
С.	6.

20	 Там	само.
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відверто	розібратися	з	геноцидною	політикою	голоду	в	Україні,	це	
принесе	чимало	вагомих	соціальних,	політичних	та	психологічних	
переваг»	(c.	7).	Це	правда.	І	у	зв’язку	із	цим	хотів	би	щиро	побажа-
ти	 Авторові	 більше	 уваги	 звертати	 на	 публікації	 українських	 до-
слідників.	Це	таки	має	значення,	якими	б	авторитетними	чи	ерудо-
ваними	в	нашій	історії	не	були	його	західні	колеги.	Поза	сумнівом,	
у	 цієї	 книжки	 будуть	 не	 лише	 прибічники,	 а	 й	 критики.	 І	 це	 нор-
мально.	Значить,	буде	полеміка,	буде	рух	до	осмислення	складних	
питань	історії	минулого	століття.



сПогади  
   Про майБутнє?

короткі роздуми про роман 
Анатолія сахна «Вершина»

Автора	 роману	 я	 знаю	 давно.	 Напевно,	 ще	 з	 часів	 (славетної,	
драматичної	та	екзистенційної	для	всіх	нас)	 горбачовської	«пере-
будови».	 Саме	 тоді,	 до	 речі,	 Сахно	 став	 членом	 Спілки	 журналіс-
тів	 України.	 Ще	 раніше,	 у	 1979-му,	 почав	 працювати	 в	 органах	
державної	безпеки,	які	в	СССР	і	УССР,	як	відомо,	займалися	всім,		
в	тому	числі	 і	журналістикою.	Анатолія	 Івановича	я	добре	пам’я-
таю	в	якості	керівника	прес-центру	створеної	після	серпневих	по-
дій	1991-го	Служби	безпеки	України.	І	в	«перебудову»,	і	пізніше	я	
багато	працював	в	Архіві	СБУ	і	ми	частенько	стикалися	на	різного	
роду	імпрезах,	в	тому	числі	на	прес-конференціях	з	приводу	опри-
люднення	тих	чи	інших	секретних	раніше	документів	або	публіка-
цій	джерел,	недоступних	перед	тим	для	«нормальних»	дослідників.	

На	цих	джерелах	була	базована	збірка	публіцистичних	нарисів	
Анатолія	 Сахна	 «Щоденник	 «контрреволюціонера».	 Вона	 вийшла	
друком	у	1999	році,	 і	я	без	вагань	написав	до	неї	щось	на	кшталт	
передмови,	не	приховуючи	свої	симпатії	до	автора.	І	справді,	Сахно	
як	співробітник	колишньої	комуністичної	спецслужби	зробив	вибір	
у	 1991-му	 на	 користь	 України	 як	 держави,	 що	 підтверджувалось	
тепер,	зокрема,	його	текстами.	Представляючи	ту	книжку	читачам,	
я	висловив	надію,	що	Анатолій	Сахно	«ще	не	один	раз	приємно	зди-
вує	і	зацікавить	нас	своїми	новими	публікаціями».	

І	ось	воно	—	сталося!	Здивував	 і	зацікавив.	У	рік	свого	60-річ-
чя	Сахно	передав	мені	текст	свого	нового	твору	і	попросив	прочи-
тати.	Я	не	розпитував,	але	правдоподібно	писалося	все	це	не	один	
рік.	 Це	 —	 зовсім	 несхожа	 на	 попередню	 книжка.	 Не	 публіцисти-
ка,	 а	 роман,	 «зроблений»	 за	 канонами	 жанру.	 Проте	 «зроблений»	
все-таки	(екс)співробітником	спецслужби.	Вже	у	своєму	зверненні		
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до	 читача	 Анатолій	 Сахно	 стверджує:		
«…Познайомившись	 з	 героями	 книжки,	
яку	 тримаєш	 зараз	 у	 руках,	 зрозумієш:	
твоє	уявлення	про	життя	лицарів	плаща	
й	 кинджала	 далеке	 від	 реальності	 на-
стільки,	 наскільки	 червонобоке	 яблуко	
менше	від	небесного	світила».	

Відверто	скажу,	що	це	думка	не	пер-
шої	 свіжості,	 як	 писав	 незабутній	 Ми-
хаїл	 Булгаков.	 І	 вона	 мене	 не	 вразила.		
А	ось	те,	як	Сахно	змальовує	спецслуж-
бу	далі,	направду	може	декого	здивувати	
і	навіть	подекуди	шокувати.	Щоб	не	бути	
голослівним,	наведу	кілька	цитат	з	роману.

«Орган	 державної	 безпеки	 України	 став	 одним	 з	 ланцюжків		
у	злочинних	схемах	наркоділків».

«Наші	 генерали	 нажераються	 вечорами	 в	 дорогих	 кабаках	 за	
рахунок	бандитів	або	тих,	хто	недавно	ними	були,	а	сьогодні	начеб-
то	стали	добропорядними	бізнесменами	чи	навіть	меценатами,	а	на	
другий	день	у	госпіталі	в	«люксах»	їх	відкачують	і	бігають	навколо	
них	 на	 цирлах	 наші	 бідні	 лікарі	 з	 медуправління,	 наче	 ті	 «вояки»	
повернулися	не	з	пиятики,	а	зі	смертельного	бою,	в	якому	захища-
ли	Батьківщину».	

«Після	того,	як	розігнали	КҐБ	УССР	і	створили	в	Україні	свою	
національну	 спецслужбу,	 не	 було	 такого	 дня,	 щоб	 хтось	 не	 нама-
гався	щось	реформувати	в	цій	державній	структурі.	Структурі	ко-
лись	могутній,	всевладній,	таємничій	і	безкарній.	

Висмикнули	 з-під	 крила	 СБУ	 спочатку	 державну	 охорону,	
наказавши	 довго	 жити	 славетній	 і	 всесильній	 «дев’ятці».	 Потім	
відокремили	 найбільш	 засекречене	 розвідувальне	 управління,	
відчикрижили	 по	 живому	 найбільш	 ефективне	 управління	 радіо-
контррозвідки,	 підпорядкували	 безпосередньо	 президентським	
структурам	 урядовий	 зв’язок,	 обмеживши	 ексклюзив	 керівників	
спецслужби	 щодо	 прослуховування	 «десяток»,	 «соток»	 та	 інших	
закритих	телефонних	апаратів,	якими	так	полюбляли	користува-
тися	владні	царьки.

Залишивши	 у	 віданні	 Служби	 безпеки	 фактично	 лише	 контр-
розвідку,	 до	 ефективності	 роботи	 якої	 скептично	 ставилися	 на-
віть	 самі	 контррозвідники,	 і	 підрозділ	 економічної	 безпеки,	 який	
гарантував	 безпеку	 здебільшого	 власного	 бізнесу	 керівництва	
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спецслужби	(не	кажучи	вже	про	структури	боротьби	з	корупцією	
й	організованою	злочинністю,	співробітники	якої	чітко	притриму-
валися	 гасла	 «корупцію	 перемогти	 неможливо	 —	 її	 можна	 лише	
очолити»),	президент	нарешті	повірив	у	те,	що	монстра,	яким	свого	
часу	був	Комітет	державної	безпеки	і	якого	чомусь	він	панічно	бо-
явся,	на	ділі	вже	не	існує.	Єдина	структура	в	СБУ,	яку	він,	кривля-
чись,	 переступаючи	 через	 своє	 «я»,	 терпів	 і	 разом	 з	 тим	 послуга-
ми	якої	безмежно	користувався,	була	так	звана	служба	«Т»,	тобто	
підрозділ,	який	за	статусом	мав	боротися	з	такою	заразою,	як	те-
роризм,	 захищати	 конституційний	 лад	 і	 боротися	 проти	 всілякої	
закордонної	ідеологічно-релігійної	нечисті.

Чому	ж	президент,	який	називав	себе	демократом	і	як	ніхто	ін-
ший	 знав,	 що	 цей	 підрозділ	 виріс	 із	 сумнозвісного	 5	 Управління	
КҐБ,	 яке	 свого	 часу	 «пресувало»	 вільнодумство,	 саджало	 Чорно-
вола,	 Лук’яненка,	 Хмару	 та	 інших	 борців	 за	 визволення	 України	
з	імперського	ярма,	і	що	майже	нічого	з	тих	часів	не	змінилося;	то	
ж	чому	у	нього,	президента	вільної	України,	почесна	ця	відрижка	
минулого?».

Можу	продовжувати,	але	не	буду.	Все	із	спецслужбою	зрозумі-
ло…	Ну,	майже	все	—	інакше	не	було	б	роману	«Вершина»	(та	про	
це	далі).	

Тепер	подивимось,	як	Анатолій	Сахно	дивиться	на	владу.	Знов-
таки	 розпочну	 із	 звернення	 до	 читача,	 в	 якому	 знаходимо	 сло-
ва	про	те,	що	«можновладці,	яких	ми	нібито	самі	вибираємо	—	не	
що	 інше,	 як	 трагікомічні	 образи	 пересувних	 базарних	 шапіто,	 які	
існують	 лише	 тому,	 що	 ми	 прийшли	 на	 них	 подивитися.	 І	 тіль-
ки	 від	 того,	 що	 ми	 заплющимо	 очі,	 вони	 самі	 собою	 не	 зникнуть».	
Запам’ятаймо	 тезу	 про	 зникнення…	 Тут	 знов-таки	 варто	 дещо	
процитувати,	щоб	точно	зрозуміти	пафос	автора.	

«На	 тлі	 загального	 нехлюйства	 й	 уседозволеності,	 ослаблення	
внутрішніх	людських	 і	загальносуспільних	запобіжників,	якими	є	
природна	 відповідальність	 і	 відчуття	 небезпеки,	 коли	 вищі	 поса-
довці	 здають	 державні	 секрети	 й	 таємниці	 гуртом	 і	 вроздріб,	 хто	
тільки	не	спокуситься	заробити	копійчину	на	бідному	тілі	країни,	
що	 нестримно	 піддається	 тліну!	 А	 ми	 філософствуємо,	 дебатуємо	
про	шляхи,	якими	повинна	йти	Україна.	Мусуємо	різні	точки	зору,	
висуваємо	аргументи,	а	на	кону	—	долі	простих	людей».	

«Не	країна,	а	суцільний	корупційно-хабарницький	клубок».	
«Не	обов’язково	ж	хабарі	брати	грошима.	Меблі,	автомобілі,	по-

бутова	техніка,	прикраси,	оплата	в	шикарних	готелях	і	санаторіях	
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відпочинку	 високих	 чиновників	 і	 членів	 їхніх	 родин	 —	 звичайна	
практика	в	Україні.	Ніхто	на	це	давно	не	звертає	уваги.	Міністри,	
депутати,	 співробітники	 адміністрації	 президента	 вихваляються	
одне	перед	одним	розкошами…».

Головний	герой	роману	начальник	управління	боротьби	з	теро-
ризмом	 полковник	 Богдан	 Данилович	 Зорій	 бачить	 все	 це,	 розу-
міє,	що	de	facto	сталося	після	проголошення	незалежності	Украї-
ни.	Тут	варто	нагадати,	що	«незалежність»	не	лише	в	Україні,	а	й	
практично	в	усіх	пострадянських	країнах	асоціюється	з	беззакон-
ням	і	хаосом,	з	корумпованою	та	неефективною	владою.	Увесь	са-
новний	стьоб	про	побудову	«цивілізованої,	правової,	європейської,	
демократичної	 держави»	 обертається	 на	 практиці	 насамперед		
фінансовим	 дерібаном	 та	 іншими	 антиправовими,	 а	 —	 головне	 —	
безкарними	діями.

Саме	 за	 цих	 умов	 екс-кадебіст	 Богдан	 Зорій	 починає	 перетво-
рюватися	 на	 дисидента,	 залишаючись	 інсайдером	 в	 сучасній	 нам	
СБУ.	 Ось	 як	 автор	 описує	 цей	 процес:	 «Звісно,	 це	 трапилося	 не	
вмить.	Сумніви	прокрадалися	в	душу	поволі,	тихцем.	 І	полковник	
знав,	 коли	 це	 почалося.	 Але	 Богдан	 Зорій	 пам’ятав	 єдині	 слова,	
якими	й	керувався	відтоді,	як	промовив	їх	офіційно	і	прилюдно.	Це	
слова	 присяги	 на	 вірність	 українському	 народові,	 які	 він	 вимовив	
перед	колегами	у	1992	році.

Богдан	Зорій	твердо	був	певен:	хоч	би	що	він	робив,	він	виконує	
клятву	—	берегти	й	боронити	рідну	країну,	свою	землю	від	будь-
кого,	хто	на	неї	зазіхне.	І	полковник	СБУ	Зорій	не	ототожнював	зі	
своєю	батьківщиною,	зі	своєю	рідною	країною	оте	страшне	опіння,	
що	 вовтузиться	 й	 бурлить	 біля	 українських	 Скіпетра	 і	 Держави,		
а	 точніше	 —	 біля	 Булави.	 Цей	 символ	 влади	 нині	 в	 брудних,	 а,	
можливо,	у	закривавлених	руках.	Тому	те,	що	він	задумав	і	що	він	
робить	—	свята	справа.	І	Бог	на	його	боці.	

…Богдан	Зорій	мав	стільки	негативної	інформації	про	нинішню	
владу,	що	кидав	совісті	служаки	в	обличчя	убивчі	факти	злочинної	
діяльності	владної	верхівки.	І	совість	кадебіста	затикалася,	глохла,	
забивалася	кудись	у	куток	Богданового	“я”,	боячись	якийсь	час	на-
віть	натякнути	на	службовий	обов’язок,	на	офіцерську	честь».

Тепер	 —	 про	 тих,	 на	 кого	 Зорій	 має	 «неґативну	 інформацію».		
У	своїй	«ремарці	для	прокурора»	Анатолій	Сахно	попереджає:	«Не	
все,	 що	 написано	 в	 цій	 книзі,	 насправді	 відбувалося.	 Багато	 чого		
в	романі	автор	нафантазував.	Навіть	збіг	з	реальними	подіями	чи	
іменами	людей	є	цілковитою	випадковістю».
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Дійсно,	читачеві	вкрай	важно	співставляти	персонажів	роману	
з	 реальними	 акторами	 на	 політичній	 сцені	 України.	 Наприклад,	
тут	діють	такі	особи,	як	міністр	внутрішніх	справ	Юрій	Кривучен-
ко	 (який	 по	 ходу	 історії	 загадково	 застрелиться),	 хазяїн	 Донбасу		
Віктор	Романович	Клютов,	нафтогазовий	магнат	Юрій	Володимиро-
вич	Бойченко,	олігарх	Микола	Якович	Назаров,	голова	президент-
ської	 адміністрації	 Дмитро	 Михайлович	 Талимеризіба	 («відданий	
президентові,	але	мав	заповітну	мрію	—	посісти	місце	свого	патро-
на»),	його	наступник,	тепер	вже	керівник	секретаріату	Сергій	Леве-
нюк	та	ще	багато	цікавих	невпізнанних	персонажів.	І	необов’язково	
ворожих.	З-поміж	інших	згадаю	письменника	і	критика	Івана	Ми-
колайовича	Цюбу,	заступника	керівника	секретаріату	президента	
Віталія	 Горбунова,	 голову	 Служби	 зовнішньої	 розвідки	 України		
М.	 Маложона,	 журналістів	 Олександра	 Ліченка,	 Олександра	 Єлі-
цовича,	Людмилу	Коробкову,	Валентину	Кошникову,	Віктора	Пор-
тянникова.

Ну,	 і	 звісно,	 не	 можна	 оминути	 ще	 одного	 невпізнаваного	 пер-
сонажа	—	президента	України.	У	нього	дивна,	нестандартна	мова.	
Ось,	наприклад,	такий	епізод:	«На	приставному	столику	в	кабіне-
ті	Талимеризіби	ожив	телефонний	апарат	світло-жовтого	кольору		
з	великим	гербом-тризубом	на	цифровому	диску.

—	 Слухаю	 вас,	 пане	 президенте!	 —	 як	 завжди	 чітко	 й	 голосно	
відчеканив	глава	секретаріату.

—	Діма,	шо	там	случилося?	Куди	не	позвоню	—	всі	якісь	пере-
лякані,	 а	 ніхто	 нічого	 не	 каже.	 Ви,	 бля…	 шото	 од	 мене	 скриваєте.	
Чи,	може,	я	вже	не	прізідент	України?	Так	ви,	бля…	так	і	скажіть,	
мов,	пішов	ти	на	хер,	остоп…ів	нам,	хотім	нового	руководітеля».

Отже,	Богдан	Зорій	вирішує	боротися	із	владним	злом.	Анатолій	
Сахно	не	ідеалізує	свого	головного	героя.	Над	ним	і	кадебістське	ми-
нуле	тяжіє,	і	з	жінками	у	нього	непрості	стосунки	(він	з	ними	надто	
часто	діє	не	словом,	а	ділом).	Проте	у	Зорія	все-таки	є	внутрішній	
стрижень,	основа,	що	дозволяє	йому	брати	на	себе	непросту	ініціа-
тиву	—	організовувати	державний	переворот	в	Україні.	Мета	цього	
перевороту,	як	гадає	сам	Богдан	Данилович,	«приведення	до	вла-
ди	в	Україні	нормальних	людей.	Не	вождів,	не	лідерів,	не	месій,	не	
диктаторів,	не	феноменів,	не	вундеркіндів,	не	геніїв,	а	Нормальних	
Людей».	

Власне,	 увесь	 роман	 —	 це	 розповідь	 про	 те,	 як	 Зорій	 реалізує	
свою	 заповітну	 мрію.	 Ви	 будете	 здивовані,	 але	 йому	 це	 вдаєть-
ся,	 причому	 на	 роль	 першої	 особи	 в	 державі	 він	 виводить	 свого	
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аґента-жінку…	 Втім,	 не	 буду	 переповідати	 всі	 колізії	 до	 кінця,	
оскільки	 читати	 буде	 нецікаво.	 Зауважу	 річ	 принципову:	 лише	
у	 спецслужбі	 Богдан	 Зорій	 знаходить	 людей,	 які	 ще	 зберегли	 за-
лишки	 порядності,	 української	 ідентичності,	 у	 яких,	 за	 його	 сло-
вами,	«почуття	патріотизму	превалюють	над	хапальними	інстинк-
тами».	Саме	вони	і	здатні	стати	на	заваді	авторитарно-злочинному	
врядуванню	 таких	 людей,	 як	 зображений	 в	 романі	 президент	
України	та	його	оточення.	

Ось	як	в	романі	цю	ситуацію	описує	аґент	ЦРУ	(а	як	же	обійти-
ся	в	Україні	без	аґентів	розвідок	західних	і	східних?!):	«В	Україні	
відбуваються	події,	які	з	упевненістю	можна	назвати	тривожними.	
Ситуація	в	економіці	й	у	політиці	нестабільна.	Влада	на	чолі	з	пре-
зидентом	неймовірно	швидко	втрачає	авторитет…	Те,	що	відбува-
ється	в	державі,	не	подобається	навіть	найвищим	офіцерам	спец-
служби	й	армії.	Особливе	невдоволення	населення	викликають	дії	
співробітників	 Міністерства	 внутрішніх	 справ.	 Міліція	 на	 чолі	 з	
міністром	Кривученком	продалися	злочинцям.	Вони	не	лише	вико-
ристовують	у	своїх	інтересах	злочинні	групи,	а	й	створюють	власні.	
Не	 звертають	 уваги	 ні	 на	 думку	 громадськості,	 ні	 на	 керівництво	
держави,	 навіть	 не	 бояться	 органів	 державної	 безпеки,	 які	 доне-
давна	 ще	 уособлювали	 всесильність	 і	 авторитет.	 Ускладнилися	
особисті	стосунки	між	головою	СБУ	і	міністром	внутрішніх	справ.	

Прямих	поки	що	доказів	немає,	але	за	деякими	ознаками	видно,	
що	 в	 цій	 обстановці	 вищі	 офіцери	 української	 спецслужби,	 неза-
лежно	від	свого	керівництва,	намагаються	вести	свою	гру	в	напря-
мі	зміни	непопулярної	й	корумпованої	влади».

…Мені	довелося	бути	одним	з	перших	читачів	рукопису	(ще	до	
появи	 його	 у	 вигляді	 книжки)	 роману	 Анатолія	 Сахна,	 і	 я	 добре	
пам’ятаю,	як	я	«спіткнувся»	на	цьому	моменті.	Ми	маємо	приклад	
«спецоперації»	 російської	 спецслужби	 —	 прихід	 до	 влади	 Воло-
димира	Путіна	та	його	команди.	Ще	коли	Путін	очолював	уряд,	у	
1999	 році,	 він	 сказав:	 «Я	 хочу	 доложить,	 что	 группа	 сотрудников	
ФСБ,	 направленная	 в	 командировку	 для	 работы	 под	 прикрытием	
в	правительство,	на	первом	этапе	со	своими	задачами	справляет-
ся».	Тепер	ми	добре	знаємо,	як	ця	група	«справилась»	з	іншими	за-
вданнями	на	наступних	етапах…

Втім	 не	 буду	 «перетискати»,	 шукати	 в	 задумі	 Анатолія	 Сахна	
якісь	 подвійні	 сенси	 чи	 (що	 ще	 гірше)	 рекомендації	 щодо	 виходу		
з	тієї	ситуації,	що	не	дає	Україні	бути	Україною.	Єдине	можна	точ-
но	 сказати:	 витіснення	 з	 української	 політичної	 та	 управлінської	
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авансцени	злочинців	і	корупціонерів	неможливе	без	зусиль	всього	
суспільства,	 яке	 треба	 робити	 громадянським,	 відкритим,	 зрозу-
мілим.	 І	 як	 тут	 знов	 не	 згадати	 Володимира	 Путіна,	 схильного	 до	
несподіваної	афористичності.	Це	він	колись	заявив:	«У	нас	страна	
огромных	возможностей	не	только	для	преступников,	но	и	для	го-
сударства».	Україна,	хоч	і	не	Росія,	в	цьому	сенсі	країна	не	менших	
можливостей…

Не	можна	не	помітити,	що	у	своєму	романі	Анатолій	Сахно	зга-
дує	 і	 реальних	 керівників	 спецслужби.	 Наприклад,	 Євгена	 Мар-
чука,	 про	 якого	 герої	 роману	 говорять	 з	 очевидним	 пієтетом	 і	 по-
вагою:	 «Свій	 досвід	 працівника	 спецслужби	 Євген	 Кирилович	
спробував	 застосувати	 й	 на	 посаді	 прем’єра.	 І…	 впав	 у	 немилість.	
А	 не	 треба	 бути	 розумнішим,	 ніж	 твій	 безпосередній	 начальник.	
Тодішній	президент	розумників	не	жалував.	Його	оточували	тупо-
рилі	виконавці,	а	найголовнішою	чеснотою	чиновника	тоді	вважа-
лося	славнозвісне	російське	“чего	изволите?!”…	Зорій	чомусь	мен-
ше	всього	боявся,	що	Марчук	його	здасть	владі.	Не	та	це	людина,	
не	та.	Хоч	сам	був	у	тій	владі	на	найвищих	щаблях	—	знає	їй	ціну.	
Особливо	 нинішній.	 Мабуть,	 і	 відійшов	 від	 активної	 політики,	 пе-
реконавшись,	що	батогом	обуха	не	перебити».

На	завершення	хочу	підкреслити,	що	не	лише	про	спецслужбу	
та	її	благородних	і	неблагородних	лицарів	ідеться	в	немалій	за	об-
сягом	книзі	Анатолія	Сахна.	Задуми	автора	більш	амбітні.	Напри-
клад,	ви	знайдете	«роман	в	романі»,	книгу,	що	її	пише	письменник	
на	 ім’я	 Олександр	 Тесля.	 Гадаю,	 уважні	 читачі	 оцінять	 роздуми	
про	те,	як	з’єднати	«дві	України»	—	ту,	де	розуміють,	чим	був	то-
талітарний	режим	і	чому	ОУН	і	УПА	боролися	з	ним,	і	ту,	де	знов	
вперто	 насаджують	 російсько-радянсько-східнослов’янську	 іден-
тичність	і	яка	вважає	чи	не	всіх	галичан	«націоналістами».	Ви	про-
читаєте	ще	багато	цікавого.	Важливо	й	те,	що	не	зважаючи	на	дра-
матизм,	 роман	 Аналія	 Сахна	 читається	 легко,	 повірте	 мені,	 що	
це	—	цікавий	текст.

…Колись	 Жорж	 Санд	 зауважувала:	 «Наші	 романи	 мало	 схожі	
на	життя,	натомість	реальне	життя	часто	схоже	на	роман».	Життя,	
описане	 в	 романі	 Анатолія	 Сахна,	 часом	 нагадує	 реалії	 України.	
Це	не	завжди	приємно,	але	добре,	що	автор	робить	саме	так,	адже	
бути	чесним	—	привілей	направду	сильних	духом	людей.	
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невідомі сторінки
Зізнаюся, книжку, про яку йдеться, я прочитав із надзвичай-

но великою цікавістю і якось непомітно для себе. А це ознака 
того, що автори зі своїм завданням упоралися. Ніби пояснюючи 
для мене й багатьох колег, чим така цікавість викликана, авто-
ри зазначають: досі «не всім професійним історикам… відомо, 
що в післявоєнний період (починаючи з 1946 року) на території 
України були розміщені й утримувалися в таборах для військо-
вополонених тисячі інтернованих японців».

Саме	час	назвати	авторів.	Це	професор,	доктор	історичних	наук	
Олександр	 Потильчак,	 кандидат	 історичних	 наук,	 начальник	 На-
ціонального	 військово-історичного	 музею	 України	 Віктор	 Карпов	
і	 представник	 японської	 громадської	 організації	 «Чорнобиль	 —
Тюбу»	в	Україні	Такаакі	Такеучі.	Книжка	з	назвою	«Таємниці	«за-
хідного	 інтернування»:	 японці	 в	 радянських	 таборах	 для	 військо-
вополонених	 в	 Українській	 РСР	 (1946–1949	 рр.)»	 вийшла	 цього	
року	у	видавництві	Академії	праці	 і	соціальних	відносин	Федера-
ції	профспілок	України	накладом	тисяча	примірників.

Невеликий	 тираж	 і	 став	 для	 мене	 головним	 стимулом	 для	 цієї	
рецензії.	Про	полонених,	які	утримувалися	в	післявоєнній	Україні,	
попри	публікації	останніх	років,	усе	ще	бракує	добротних	і	повно-
масштабних	 наукових	 праць.	 А	 вже	 про	 японців	 практично	 нічо-
го	не	написано.	Тому	й	наважився	написати	не	тільки	про	книжку,	
а	 й	 про	 повідану	 в	 ній	 історію.	 Тим	 більше	 що	 автори	 спиралися	
на	 архівні	 джерела	 з	 Галузевого	 державного	 архіву	 МВС	 Укра-
їни,	 Центрального	 державного	 архіву	 вищих	 органів	 влади	 та	
управління	 України,	 Російського	 державного	 військового	 архіву,	
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Центрального	 архіву	 Міністерства	 оборони	 Російської	 Федерації,	
на	спогади	колишніх	японських	військовополонених,	надані	їхніми	
родичами,	на	інші	документи,	що	заслуговують	довіри.	Усі	ці	дже-
рела	сумлінно	описані	в	першому	розділі	книжки,	а	деякі	ввійшли	
в	третій	—	як	документальний	додаток.

як яПонці оПинилися в україні

8	 серпня	 1945	 року	 народний	 комісар	 іноземних	 справ	 В’яче-
слав	Молотов	зачитав	послу	Японії	Наотаке	Сато	заяву	про	вступ	
СРСР	у	війну	проти	Японії.	Частини	Далекосхідного	та	Забайкаль-
ського	фронтів	перейшли	державний	кордон	і	заглибилися	в	тери-
торію,	 контрольовану	 Квантунською	 армією.	 Автори	 книжки	 за-
значають,	що	бойові	дії	в	Маньчжурії	важко	назвати	повноцінною	
війною.	 Основним	 різновидом	 бойових	 дій	 радянських	 військ	 був	
марш	і	зустрічний	бій.

Уже	10	серпня	імператор	Японії	заявив	про	готовність	прийня-
ти	 умови	 Потсдамської	 конференції.	 14	 серпня	 своїм	 рескриптом	
він	оголосив	про	капітуляцію	країни.	16	серпня	командувач	Кван-
тунської	 армії	 генерал	 Отодзо	 Ямада	 дав	 наказ	 про	 припинен-
ня	 опору	 й	 здачу	 зброї.	 До	 18	 серпня	 представники	 радянського	
і	 японського	 військового	 командування	 закінчили	 розробку	 орга-
нізаційних	 заходів	 процедури	 капітуляції.	 Спочатку	 полонених	
японських	солдатів	не	планували	вивозити	на	захід.

Процес	 капітуляції	 та	 приймання	 полонених	 в	 основному	 було	
завершено	до	10	вересня	1945	року.	Як	відомо,	ще	2	вересня	було	
підписано	акт	капітуляції	Японії.	З	радянської	сторони	його	підпи-
сав	генерал-лейтенант,	наш	земляк	Кузьма	Дерев’янко.

Тепер	 треба	 було	 вирішувати	 долю	 японських	 військовополо-
нених.	Усього	було	інтерновано	641	253	особи.	З	них	500	тисяч	ви-
рішили	використати	для	робіт	в	умовах	Далекого	Сходу	й	Сибіру.	
Цього	вимагала	директива	Державного	комітету	оборони	СРСР	від	
23	серпня	1945	року.	До	речі,	вперше	текст	цієї	постанови	був	опу-
блікований	у	японській	газеті	«Іомурі	Сімбун»	1992	року.

Реалізувати	постанову	мали	радянські	військові	спільно	з	Голо-
вним	управлінням	у	справах	військовополонених	та	інтернованих.	
Інтернованих	японців	об’єднували	в	робітничі	батальйони	по	1000	
осіб	у	кожному.	Очолювати	батальйони	і	роти	повинні	були	молод-
ші	 офіцери	 або	 унтер-офіцери.	 Зокрема,	 це	 був	 командний	 склад	
інженерних	військ.
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Військовополонених	 розподіляли	 по	
господарських	галузях.	Усього	у	програ-
мі	 використання	 праці	 полонених	 було	
задіяно	 15	 народних	 комісаріатів.	 Япон-
ці	 мали	 працювати	 в	 добувній	 промис-
ловості,	 на	 будівництві	 нових	 заводів,	
портів,	 військово-морських	 баз,	 казарм,	
військових	 заводів	 та	 об’єктів,	 а	 також	
на	 військових	 заводах.	 І,	 нарешті,	 поло-
нені	мали	будувати	нові	дороги.

До	грудня	1945	року	основну	масу	вій-
ськовополонених	 вивезли	 в	 табори	 на	
території	 СССР.	 У	 другій	 половині	 1946	
року	сталінське	керівництво	вирішило	розширити	географію	пра-
ці	військовополонених.	Раніше	їх	використовували	на	будівництві	
Байкало-Амурської	 магістралі,	 у	 Приморському,	 Хабаровсько-
му,	Красноярському	та	Алтайському	краях,	у	Читинській	області,	
Бурят-Монгольській	 Автономній	 Республіці,	 Казахстані	 та	 Узбе-
кистані.	Тепер	частину	японців	повезли	на	захід	країни.	Так	вони	
опинилися	в	Україні.	Головною	причиною	цього	рішення,	підкрес-
люють	автори,	була	гостра	потреба	в	робочих	руках	для	післявоєн-
ної	відбудови	народного	господарства.

таБори і роБоти для яПонців в усср

Перші	 транспорти	 з	 японцями	 з’явилися	 наприкінці	 літа		
1946	 року.	 3	 серпня	 в	 Запоріжжя	 на	 адресу	 табірного	 управління	
№	100	прибув	ешелон	із	1241	полоненим.	Потім	почали	надходити	
нові	партії.

Уже	 20	 лютого	 1947	 року	 на	 території	 України	 утримувалося	
5132	японські	інтерновані.	З	них	4859	перебували	в	таборах,	273	—	
у	спецшпиталях	для	військовополонених.

Сама	 процедура	 перевезення	 була	 стандартною.	 Зазвичай	 це	
був	ешелон	із	кількох	десятків	терміново	пристосованих	для	пере-
везення	людей	вагонів,	супроводжуваний	охоронцями	з	автомата-
ми,	що	робив	по	дорозі	нечасті	зупинки.	Кіуті	Нобуо	згадував:	«По-
їзд	 із	 50	 вагонів,	 у	 якому	 їхало	 близько	 1500	 японських	 солдатів,	
вирушив	 у	 довгу	 подорож	 Транссибірською	 магістраллю.	 На	 озе-
рі	Байкал	зробили	зупинку.	Ми	наповнили	бак	водою	з	озера,	так	
у	нас	з’явилася	питна	вода.
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Забитий	 людьми	 наш	 поїзд…	
дістався	 Європи.	 Подорож,	 що	
тривала	тридцять	довгих	днів,	за-
кінчилася,	і	ми	прибули	в	малень-
ке	українське	місто	Сло	в’янськ».

Інший	інтернований,	Мід	зусіма	
Сехей,	 згадує	 ще	 одну	 цікаву	 де-
таль.	 У	 його	 вагоні	 охоронці	 не		
боялися	 втеч	 і	 відчиняли	 двері		
вагона.

Упродовж	 1947–1948	 років	 японців	 розмістили	 в	 стаціонарних	
таборах	п’яти	східних	областей	України:	Запорізької,	табір	№	100	
в	 Запоріжжі;	 Харківської,	 табір	 №	 415	 у	 Харкові;	 Дніпропетров-
ської,	 табір	 №	 315	 у	 Дніпропетровську;	 Сталінської,	 табір	 №	 217	
у	Краматорську	й	табір	№	242	у	Комсомольську;	Луганській,	табір	
№	125	у	Лисичанську.

У	 згаданому	 таборі	 №	 100	 в	 Запоріжжі	 було	 15952	 військово-
полонених,	з	них	японців	—	1226.	У	Харкові,	в	таборі	№	415,	вони	
становили	понад	90	%	контингенту	—	3462	особи.	Японські	бранці	
цього	табору,	що	перебував	у	структурі	Головного	управління	бу-
дівництва	шосейних	доріг	МВС	СССР,	працювали	на	прокладанні	
автомобільної	дороги	Харків	—	Дебальцеве.

Заступник	 начальника	 Управління	 харківського	 табору	 №	 415	
Іван	Пильник,	кадровий	офіцер	НКВД,	згадував:	«Управління	табо-
ру	№	415	складалося	з	11	табірних	відділень,	розташованих	у	Хар-
кові,	 Чугуєві,	 Ізюмі,	 Слов’янську,	 Артемівську,	 а	 також	 з	 кіль	кох	
десятків	табірних	пунктів,	які	були	в	селах	і	селищах	на	трасі	Хар-
ків	—	Дебальцеве.

Загалом	ставлення	до	японців	з	боку	адміністрації	було	лояль-
ним	—	це	не	німці!	До	роботи	японці	ставилися	сумлінно,	старан-
но…».

У	 книжці	 відзначено	 ще	 одну	 важливу	 особливість:	 у	 таборах	
для	військовополонених	в	Україні	японці	не	засиджувалися	довго.	
Переміщення	були	зумовлені	виробничими	інтересами.	

Узагальнивши,	 можна	 виділити	 основні	 різновиди	 робіт,	 до	
яких	 залучали	 японців-військовополонених:	 будівельно-відбу-
довні	 роботи;	 будівництво	 автомобільних	 доріг;	 робота	 на	 підпри-
ємствах	 вугільної	 та	 металургійної	 галузей;	 робота	 в	 колгоспах.	
Автори	книжки	наводять	цікаві	свідчення	самих	японців	про	їхнє	
ставлення	до	робіт,	які	доводилося	виконувати.
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сПецслужБа  
і яПонські Полонені

Сторінки	 книжки,	 що	 стосуються	 означеної	 теми,	 читаються	
з	 особливою	 цікавістю,	 а	 подеколи	 —	 з	 гумором.	 Як	 відомо,	 спец-
служба	в	Совєтському	Союзі	була	всеосяжною.	Від	самого	початку	
полону	солдат	іноземних	армій	«опікувала»	військова	контррозвід-
ка.	 Не	 обходила	 спецслужба	 своєю	 увагою	 й	 табори,	 спец	шпиталі	
й	 робітничі	 батальйони	 для	 військовополонених	 та	 інтернованих.	
Це	 входило	 до	 сфери	 інтересів	 оперативних	 управлінь,	 відділів	
і	відділень,	що	існували	в	структурі	Головного	управління	у	спра-
вах	 військовополонених	 та	 інтернованих	 НКВД	 (пізніше	 МВД).	
Як	 правило,	 в	 типовому	 штатному	 розписі	 таборів,	 табірних	 від-
ділень,	 спеціальних	 госпіталів	 для	 військовополонених	 значи-
лися	 структури,	 відповідальні	 за	 «невидиму»	 діяльність.	 Автори	
справедливо	зазначають,	що	ця	сторінка	діяльності	комуністичної	
спецслужби	все	ще	залишається	найменш	вивченою	в	 історії	вій-
ськовополонених	у	СССР.

Проваджувана	 згаданими	 органами	 агентурно-оперативна	 ро-
бота	мала	на	меті	виявити	серед	військовополонених:	співробітни-
ків	 розвідувальних	 і	 контррозвідувальних	 органів	 інших	 держав;	
аґентуру;	 військових	 злочинців;	 носіїв	 різних	 військових	 таєм-
ниць;	фахівців	стратегічно	важливих	для	сталінського	режиму	га-
лузей	і	професій.

Усі	зазначені	категорії	в’язнів	негайно	брали	на	облік,	допиту-
вали,	 встановлювали	 за	 ними	 постійне	 аґентурне	 спостереження	
для	 збору	 інформації	 та	 компромату.	 Мовою	 чекістів	 це	 назива-
лося	 «підобліковим	 елементом».	 Паралельно	 оперативні	 органи	
таборів	наділялися	повноваженнями	проводити	слідчі	дії	над	вій-
ськовополоненими,	яких	обвинувачували	у	військових,	політичних	
або	 кримінальних	 злочинах.	 Останнім	 етапом	 було	 оформлення	
слідчих	справ	і	передача	їх	у	військові	трибунали,	які	вирішували	
долю	полонених	у	закритих	судових	засіданнях,	а	іноді	й	публічно,	
у	так	званому	відкритому	розгляді.

Залежно	 від	 кількості	 в’язнів	 спецоргани	 називалися	 «опера-
тивними	 відділами»	 або	 «оперативними	 відділеннями».	 Зазвичай	
їх	 очолювали	 заступники	 начальників	 таборів,	 табірних	 відді-
лень,	спецшпиталів	з	оперативної	роботи.	В	Україні	ці	люди	часто	
не	були	кадровими	чекістами.	Це,	як	показують	автори,	породжу-
вало	проблеми,	впливало	на	якість	роботи.
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Та	 все-таки	 головною	 проблемою	 була	 —	 уявіть	 собі!	 —	 від-
сутність	 перекладачів	 з	 японської	 мови	 в	 усіх	 місцях	 на	 терито-
рії	України,	де	утримували	військовополонених.	Ця	обставина,	за	
словами	начальника	оперативного	управління	табору	№	100	в	За-
поріжжі,	«робила	аґентурну	роботу	серед	японського	континґенту	
практично	неможливою».

У	липні	1947	року	начальник	харківського	табору	№	415	повідо-
мляв	своєму	начальству,	що	відсутність	перекладачів	з	японської	
мови	 була	 «серйозною	 перешкодою	 у	 проведенні	 аґентурно-опе-
ративних	і	слідчих	заходів».	Через	це	«при	веденні	слідства	не	за-
вжди	 було	 можливим	 правильно	 записувати	 прізвища,	 населені	
пункти	та	інше,	а	також	проводити	якісну	роботу	з	аґентурою».

На	1	січня	1947	року	в	таборах	налічувалося	лише	десять	япон-
ців-аґентів.	Заступник	міністра	внутрішніх	справ	України	повідо-
мляв	московському	керівництву:	«Слід	зазначити,	що	континґенти	
військовополонених	японців…	досі	не	повністю	забезпечені	належ-
ною	кількістю	аґентів	через	те,	що	в	таборах…	відсутні	переклада-
чі	японської	мови».

Як	 же	 чекісти	 обходилися	 без	 перекладачів?	 Одним	 із	 методів	
було	 використання	 аґентури,	 яка	 складалася	 з	 полонених	 німців	
для	пошуку	серед	японців	тих,	хто	знав	російську	мову.	Саме	цих	
японців	 і	 слід	 було	 залучати	 до	 аґентурної	 роботи.	 Іноді	 це	 спра-
цьовувало.	 Наприклад,	 у	 згаданому	 запорізькому	 таборі	 №	 100	
аґент-німець	 під	 псевдонімом	 Шторх	 повідомив,	 що	 полонений	
на	ім’я	Наріта	Сейхеро	(він	завідував	японською	кухнею)	передав	
кілограм	 рису	 кухареві	 —	 німецькому	 військовополоненому.	 Че-
кісти	шантажували	Сейхеро.	Він	погодився	співробітничати	й	на-
звав	13	японців,	які	володіли	російською	мовою.

Не	 знаючи	 японської	 мови	 і	 не	 маючи	 кваліфікованих	 пере-
кладачів,	 чекісти	 іноді	 самі	 вигадували	 противника.	 Наприклад,	
у	харківському	таборі	№	415	почався	пошук	співробітників	япон-
ського	 розвідувального	 та	 контррозвідувального	 органу	 під	 на-
звою	 «Кемпе».	 Насправді	 такого	 розвідувального	 органу	 в	 Японії	
ніколи	не	було.	Чекісти	протоколювали	показання	колишніх	спів-
робітників	 жандармерії,	 яка	 японською	 звучить	 як	 «кемпейтай».	
На	 цю	 помилку	 харківських	 табірних	 чекістів	 звернули	 увагу	
в	Міністерстві	внутрішніх	справ	СРСР	і	розкритикували	аґентур-
но-оперативну	роботу	в	харківському	таборі	№	415.

Як	 показано	 в	 книжці,	 жоден	 табір	 в	 Україні	 так	 і	 не	 отримав	
перекладача	японської	мови.	Відомий	лише	один	випадок	приїзду	
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перекладача	 в	 запорізький	 табір	 №	 100.	 У	 червні	 1947	 року	 туди	
прибув	демобілізований	молодший	лейтенант	на	прізвище	Лютий.	
Однак	він	вступив	до	Інституту	східних	мов	і	вже	у	вересні	виїхав.

І	хоча	повний	масив	документів	про	аґентурно-оперативну	ро-
боту	з	японськими	полоненими	ще	не	вивчений,	автори	обґрунто-
вано	роблять	висновок,	що	вона	від	самого	початку	не	могла	бути	
успішною.	Лише	одиниці	з	п’ятитисячного	контингенту	були	зане-
сені	оперативниками	в	розряд	«підоблікового	елемента».

Звільнення

Перебування	 японських	 військовополонених	 в	 Україні	 закін-
чувалося	 репатріацією.	 Автори	 зупиняються	 на	 цьому	 питанні,	
спираючись	на	доступну	статистику.	Уже	в	травні	1947	року	для	
репатріації	 було	 відібрано	 3612	 осіб.	 Проте	 більша	 частина	 цих	
людей	 до	 кінця	 року	 в	 Японію	 не	 виїхала.	 Натепер	 відомо,	 що	
в	четвертому	кварталі	 (жовтень–грудень)	1947	року	репатріюва-
ли	897	осіб.

У	 четвертому	 кварталі	 наступного,	 1948	 року	 японців	 майже	
повністю	було	вивезено	з	території	України.	Відповідно	до	офіцій-
ної	 статистики	 Управління	 у	 справах	 військовополонених	 та	 ін-
тернованих	 Міністерства	 внутрішніх	 справ	 УССР,	 у	 таборах	 за-
лишилося	 29	 японців.	 На	 початку	 1949	 року	 й	 вони	 виїхали	 на	
батьківщину.

смертність і місця Поховання

Ще	одне	питання,	якого	торкаються	автори	книжки	і	яке	викли-
кає	особливі	відчуття,	це	питання	про	«забуті	некрополі».	Йдеться	
про	японців,	котрі	померли	в	полоні,	про	місця	їх	поховань.	О.	По-
тильчак,	 В.	 Карпов	 і	 Т.	 Такеучі	 нагадують,	 що	 в	 часи	 холодної		
війни	 родичі	 померлих	 полонених	 та	 інтернованих	 не	 могли	 при-
їхати	 на	 місця	 поховання	 в	 Совєтському	 Союзі.	 Інформація	 про	
місця	 поховання	 та	 списки	 жертв	 була	 недоступні	 й	 радянським	
дослідникам.	 Ситуація	 почала	 змінюватися	 лише	 1989	 року.	 Тоді	
СССР	ратифікував	додаткові	протоколи	Женевської	конвенції	про	
захист	жертв	війни	від	12	серпня	1949	року.

В	1943–1954	роках	на	території	Совєтської	України	наявні	тоді	
табори,	окремі	робітничі	батальйони	й	спеціальні	шпиталі	для	вій-
ськовополонених	 та	 інтернованих	 здійснювали	 поховання	 на	 523	
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створених	 ними	 кладовищах.	 Якщо	 вірити	 вцілілим	 документам,	
там	поховано	понад	103	тисячі	полонених.	Серед	них	були	й	япон-
ці.	 Їхні	 сліди	 є	 щонайменше	 на	 п’ятнадцяти	 кладовищах	 п’яти	
східних	 і	 центральних	 областей	 України.	 Перший	 випадок	 смер-
ті	 й	 поховання	 японських	 полонених	 зафіксовано	 в	 документах	
13–14	 серпня	 1946	 року	 в	 табірному	 відділенні	 №	 1	 запорізького	
табору	 №	 100.	 Найвищий	 рівень	 смертності	 був	 у	 період	 із	 жов-
тня	 1946-го	 до	 березня	 1947	 року.	 За	 цей	 час	 померло	 106	 осіб,	
а	це	фактично	половина	всіх	померлих	в	Україні	японців.

Автори	 книжки	 зазначають,	 що	 смертність	 серед	 японських	
полонених	 була	 нижчою	 за	 смертність	 серед	 інших	 національ-
них	 груп	 полонених.	 Чим	 це	 можна	 пояснити?	 Насамперед	 тим,	
що	 японці	 прибули	 в	 Україну,	 коли	 система	 забезпечення,	 утри-
мання	 й	 трудового	 використання	 полонених	 стабілізувалася.	 Рі-
вень	 смертності	 серед	 іноземних	 полонених	 знизився.	 Ще	 одним	
чинником	було	те,	що	табірна	адміністрація,	господарські	керівни-
ки	й	цивільне	населення	ставилися	до	японців	прихильніше.

За	даними	кладовищенських	книг	авторам	удалося	встановити	
імена	 211	 померлих	 і	 похованих	 в	 Україні	 японських	 військово-
службовців.	Цифра	ця	не	вважається	остаточною	і	під	час	пошуко-
вої	роботи	може	змінитися.

Отже,	 з	 появою	 цього	 дослідження	 відкрито	 ще	 одну	 з	 невідо-
мих	сторінок	історії,	пов’язану	з	перебуванням	японських	військо-
вополонених	та	інтернованих	в	Україні	в	1946–1949	роках.	Дослід-
ники	вивчили	й	інтерпретували	багато	важливих	архівних	джерел.

Чи	має	книжка	недоліки?	Певно,	що	так.	 І	на	один	з	них	чесно	
вказують	самі	автори:	недоступність	багатьох	важливих	докумен-
тальних	 джерел,	 що	 зберігаються	 в	 російських	 архівах.	 Залиша-
ється	сподіватися,	що	цей	недолік	згодом	буде	виправлено.	Інші	мі-
нуси	пов’язані	насамперед	із	редакторською	роботою,	що,	як,	утім,	
і	в	багатьох	інших	наукових	виданнях	в	Україні,	залишає	бажати	
багато	кращого.

Вітаючи	 справді	 цікаву	 роботу	 О.	 Потильчака,	 В.	 Карпова	
і	Т.	Такеучі,	хочеться	сподіватися,	що	її	буде	продовжено.	Це	дасть	
змогу	 істотно	 доповнити	 історію	 совєтського	 полону	 в	 післявоєн-
ний	період.
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(2006),	«Розсекречена	пам’ять.	Голодомор	1932–1933	років	в	Укра-
їні	в	документах	ҐПУ–НКВД»	(2008),	«Полювання	на	“Вальдшне-
па”.	 Розсекречений	 Микола	 Хвильовий»	 (2009),	 «Україна	 в	 добу	
“великого	терору”,	1936–1938	рр.»	(2009).

Друкувався	 в	 Австрії,	 Великобританії,	 Італії,	 Канаді,	 Латвії,	
Німеччині,	 Польщі,	 Росії,	 США,	 Франції,	 Чехії.	 Лауреат	 премії	
імені	 Миколи	 Костомарова	 Національної	 Академії	 наук	 України	
(1996),	лауреат	премії	Служби	безпеки	України	 (1996,	1997),	лау-
реат	 премії	 Фундації	 Омеляна	 і	 Тетяни	 Антоновичів	 (США)	 за	
наукові	 праці	 з	 історії	 України	 (2002),	 лауреат	 Всеукраїнського	
щорічного	 конкурсу	 засобів	 масової	 інформації	 «Золоте	 перо»	 —	
найвища	 нагорода	 в	 галузі	 журналістики	 (2002),	 лауреат	 премії	
журналу	«Сучасність»	та	Ліги	українських	меценатів	 (2004),	лау-
реат	 премії	 імені	 Івана	 Франка	 у	 галузі	 інформаційної	 діяльності	
(2008).
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А
Абакумов	Віктор			197
Абрамов	Вадим			203
Абугов	О.	Й.			229
Абуладзе	Тенгіз			298
Агранов	Я.			218
Аграновський	Анатолій			243
Александров	О.	Л.			234
Александрович	І.М.			232,	234,	235
Александровський	Михайло			159,	

160,	161,	203,	222,	225,	229
Алтунян	Генріх			253
Альошин	І.	П.			222
Аміров-Пієвський	М.	Ю.			229
Андерс	Владислав			60
Андропов	Юрій			245,	253,	254,	255,	

287,	289,	291,	292,	293,	295,	296,	
424

Андрузький	Георгій			343
Андрухович	Софія			378
Антоненко-Давидович	Борис			21,	

108
Анненков	Микола			85
Антипін	О.	В.			233
Арендт	Ганна			290
Арров	Л.	С.			226,	234
Артемій,	ігумен			346
Ауска	Нонна			443,	444,	445
Афанасьєв			Юрій	298
Ахматов			Лев	158

Б
Бабич	І.	Я.			225,	228,	232,	23,
Бабіков	І.	М.			226
Бакатін	Вадим			300
Бакланов	Олег			299,	302,	303
Баличев	О.	Д.			231

Балябін	М.	Д.			223
Балясна	Ріва			13
Бальзак,	Оноре	де			353
Бандера	Степан			65,	277,	327,	397,	

399,	403,	410,	457
Балицький	Всеволод			72,	143,	160,	

169,	177,	178,	207,	208,	209,	212,	
213,	214,	215,	220,	224,	229,	258,	
263,	264,	268,	423

Барбаров	П.	Й.			234
Барт	Борис			315,	316,	317
Баутін	Я.	К.			235
Бачинський	М.	С.			229
Баша	П.	Є.			232
Бжежинський	Збіґнєв		327
Беднарек	Єжи			40,	41,	43,	48,	50,	

334
Безбородько	Олександр			371
Белкін	І.	Д.			222
Белый	Андрей			79
Бердиховська	Боґуміла			34,	48
Бердяєв	Микола			81
Березняк	Євген			399
Березовський	Н.	Б.			231
Бережков	Василь			202
Берестнєв	О.	О.			234
Берія	Лаврентій			182,	219,	269,	285
Берман	О.			214,	226
Бєлінський	Вісаріон			84
Биков	Василь			298
Бистрих	М.	І.			221
Біртлер	Маріанна			419
Блат	Й.	М.			220,	223,	224
Блюм	Ален			485
Блюман	В.			214,	227,	229,	233,	265
Богомолець	Олександр			105
Богун	Іван			104



іменний покажчик 489

Богунов	Сергій			28,	33,	35
Боженко	Василь			104,	383
Бойко	Діана			44
Бойко	О.			112
Бойко	С.	К.			233
Бойченко	Юрій			474
Болдін	Валерій			302
Болтасова	Ірина			341,	347
Бонапарт	Наполеон			354
Бонд	Джеймс			69
Борисенко	В.			463
Борисов	О.М.	226,			227
Борисов-Вільнер	Б.	С.			231
Борисов	(Коган)	Б.			265
Борисьонок	Юрій			320,	321
Ботвін	Олександр			21
Бржезовський	Ю.	Г.			223,	227,	228
Брежнєв	Андрій,	онук		236
Брежнєв	Леонід			7,	63,	110,	236,	237,	

238,	239,	240,	241,	242,243,	244,	
245,	252,	253,	295,	368,	437,	438

Бриль	М.	І.			230
Брон	Михайло			157,	158
Броневий	Олександр			208,	212,	228
Броневий	Леонід			212
Брук	Соломон			75,	77,	78,	209,	214
Брюсов	Валерій			185
Бубнов	Андрій			164
Бузек	Єжи			50
Бузук	П.			102
Буковська	Надія			252
Буковський	Володимир			284
Букшпан	М.	М.			225
Булаховський		Леонід			94,	102,	105
Булгаков	Михайло			367
Бульба-Боровець	Тарас			59,	271,	

272,	273,	275
Буркун,	бунчужний			281
Бутенко	М.	С.			231
Бухарін	Микола			190,	422
Буш	Джордж			303
Быков	Михаил			401

В
Вадіс	О.	А.			232

Валенса	Лех			335,	336,	337
Валуєв	Павло			84
Варєнніков	Валентин			302,	303
Ватутін	Микола			66
Вебер	Макс			414
Вепринський	Й.	А.			228
Вернадський	Володимир			185
Верстюк	Владислав			331
Верт	Ніколя			464
Винниченко	Володимир			7,	115,	

116,	117,	118,	119,	120,	122,	123,	
124,	131,	194,	367,	370

Винниченко	Розалія	Яківна			115
Вишинський	Андрій			47,	251,	267
Вишняков	Олександр			23
Віхірєв	І.	В.			232,	233
Власов	Андрій			333
Волков	О.	О.			231,	232
Волков	О.	В.			234
Волковинський	Валерій			309,	310
Волобуєв	Михайло			191
Володимир	Великий,	князь			66
Волошин	Авґустин			398
Вольський	С.	Д.			234
Вольфсон	А.	І.			230
Ворновицький	Л.	М.			231
Вороний	Марко			339
Воронець	О.	А.			234
Воронов	В.			203
Ворошилов	Клим			164
Вронський-Шампоньєр	Я.	І.			232,	

235
Врублевський	В.	А.			231
В’яткін	Г.	М.			232
В’ятрович	Володимир			28,	43

Г
Гавеман	Роберт			419
Гагарін	Юрій			366
Галаса	Василь			280
Галицький	З.	М.			227,	227
Гальченко	Сергій			122
Гапонов	С.	І.			233
Гасин	Олекса			279,	281
Геґель	Георг	Вільгельм			82
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Ганжуров	Юрій			10
Ганцов	Всеволод			76,	91,	94
Геплер	Аврам			218,	221,	233,		

235
Гере	Ерне			288,	289,	291
Герзон	М.	М.			229,	232,	233
Гермайзе	Йосип		74
Герман	Ганна			409,	431
Гирич	Ігор			485
Гінесін	С.	А.			232,	234
Гірчак	Євген			142
Гітлер	Адольф			55,	56,	57,	122,	259,	

264,	358,	359,	386,	410,	429,	434,	
453,	465

Гладков	Т.	Й.			222,	224
Глазунов	Илья			436
Глинка	Федор			436
Глузберг	Б.	С.			231,	233
Глузман	Семен			254
Глуховцев	О.	С.			234
Глущенко	Микола			118,	122
Гнатюк	Володимир			94
Гнатюк	Оля			112,	113
Говлич	М.	І.			226,	234
Гоголь	Микола			371
Голоскевич	Григорій			91,	94
Гольдман	С.	І.			219,	229,	230,	232
Голубкіна	Лариса			389
Гончар	Олесь			66,	112
Гончаренко	Євдокія			189,	196
Горбачов	Михайло			51,	296,	297,	

298,	299,	300,	301,	302,	303,	304,	
332

Горбунов	Віталій			474
Горець	О.	М.			232
Городецький	Володимир			52
Горожанин	В.	М.			221
Грабар	В.	Р.			230
Грабович	Григорій			90,	91,	130,	131,	

157
Гребенецький	Олександр			75
Гребінка	Євген			371
Гречухін	Д.	Д.			229
Григоренко	М.	О.			235
Григоренко	Зінаїда			252

Григоренко	Петро			249,	251,	252,	
253,	254,	255,	256,	257

Гриневич	В.	А.			105
Гришин-Клювгант	Г.	А.			230,	233,	

234
Гриневич	Владислав			64
Гриневич	Людмила			313,	315
Гринько	Микола			191
Гриньов	М.			213
Грицак	Ярослав			94,	111
Гришин	Г.	Й.			232,	233
Гришко	Василь			198,	199,	200
Грінченко	Микола			91
Грозний	О.	Г.			221,	222,	224
Громико	Андрій			295
Громовенко	Є.	Ф.			230
Громов-Шмеркін	С.	А.			224
Гроссман	М.	Б.			226
Грушевський	Михайло			69,	70,	72,	

73,	78,	90,	128,	131,	163,	187,	367
Грушевський	Сергій			339
Грушко	К.	С.			237
Гунчак	Тарас			86,	177
Гуренко	Станіслав			303
Гусєв	К.	О.			232

Ґ
Ґабсбурґ	Вільгельм		

(Василь	Вишиваний)			371
Ґайовнічек	Іоланта			29
Ґалілей	Ґалілео			139
Ґарібальді	Джуеппе			271
Ґевара,	Ернесто	Че			271
Ґедройць	Єжи			25,	34,	38,	49,	307,	

350,	351,	352
Ґеплер	Арон			204
Ґінзбурґ	Ольга			381,393
Ґоль,	Шарль	де			353,	415
Ґраденіґо	Серджо			180,	181,	210
Ґранін	Даніїл			61
Ґраціозі	Андреа			210
Ґронек	Бернадетта			33

Д
Даденков	Юрій			110
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Далі	Сальвадор			358
Дальський-Білоус	М.	П.			229
Данилевський	Ігор			331
Даниленко	В.	М.			100
Данило	Галицький,	князь			104
Дантон	Жорж-Жак			165
Дараган	І.	Я.			231,	232
Двинянінов	В.	А.			223,	223,	228,	233
Дзюба	Іван	21,			100,	106,	108,	110,	

141,	306,	307
Дейч	Я.			218
Деноткін	С.	М.			229
Дереш	Любко			378
Добродицький	М.	І.			221,	225
Денікін	Антон			81,	82,	83
Дерев’янко	Кузьма			55,	478
Дерибас	Терентій			264
Дері	Тібор			288
Джавахов	М.	Г.			229
Джержинський	Фелікс			201
Джилас	Мілован			59,	104,	435
Джирін	Д.			218,	229,	265
Дмитрієв	Юрій			339
Дніпровський	Іван			153,	155
Добродицький	М.	І.			221
Довженко	Олександр			66,	388,	390
Дойчер	Ісаак			287
Долгов	Ігор			314
Долгушев	О.	Р.			229,	232,	265
Долинський	С.	М.			231
Донець	Г.	Т.			231,	235
Донцов	Дмитро			82,	83,	131,	139
Дорошенко	Дмитро			89
Дорошина	Галина			245
Дроздов	Олександр			52
Друскіс	Ф.	С.			225
Дубров	Іван			217
Дуда	Михайло			281
Дурдуківська	Онисія			77,	78
Дурдуківський	Володимир			74,	75,	

76,	77,	78,	209
Душник	А.	І.			230
Дюбе	Жан			348
Дьомін	В.	О.			234

Е
Евен-Шошан	Шломо			18
Едвабнік	Н.	Д.			225,	233
Ейзенштейн	Сергій	3		89,	390
Екерт	Райнер			314,	319
Екзюпері	Антуан			295
Екштут	Семен			321
Елан-Блакитний	Василь		186,	191
Елькін	Юхим			210,	211,	214
Епік	Григорій			157,	158,	339
Ерріо	Едуард			42

Є
Євгеньєв	О.	Г.			228
Євтушенко	Євген			18
Єгоров	А.	І.			234
Єжов	Микола			45,	47,	213,	216,	219,	

258,	260,	261,	262,	263,	264,	265,	
267,	268,	269,	419,	421,	422,	423

Єкельчик	С.			104
Єкимов	О.	Я.			232
Єліцович	Олександр			474
Єльцин	Борис			7,	51,	52,	257,	298,	

299,	300,	302,	303
Ємельяненко	Г.			106
Ємельянов	О.	О.			223
Єсенін	Сергій			185
Єфремов	Сергій			7,	69,	70,	71,	72,	73,	

74,	75,	76,	77,	78,	91,	136,	137,	138,	
143,	144

Єфремов	Олег			239

Ж
Жабрєв	Іван			217,	232
Железногорський	Григорій			158
Жовтобрюх	Михайло			102
Жорж	Санд			476
Жуковський	С.			216

З
Забілий	Руслан			407,	418
Завітневич	Володимир			105
Загорський	Г.	Б.			227
Загорський	З.	Б.			228,	232
Заєць	Метью			453,	454,	455



492 іМЕнниЙ ПокАжЧик

Западний			220
Запутряєв	О.	М.			229,	231
Заславський	С.	І.			226,	229
Затонський	Володимир			97,	101,	

160,	161,	193,	194,	258,	383
Здуніс	М.	С.			230,	231
Зеров	Микола			69,	154,	339,	347
Зімон	Ґергард			463
Зінчик	С.	Г.			237
Злобінський	О.	М.			230
Золотарьов	Вадим			133,	134,	178,	

201,	203,	204,	207,	209,	212,	217,	
218,	219,	220,	485

Зорій	Богдан			473,	474,475
Зуев	Е.			215

І
Іванов	Василь			263,	423
Іванов	В.	Т.			222,	224,	226,	229,	231
Іванов	Л.	О.			225
Івашко	Володимир			298,	299,	303
Ігнащенко	Анатолій			22
Ізвеков	М.	О.			225,	231
Ільїн	Іван			81,	82,	83
Ільюшин	Ігор			30
Ільєнко	Іван			84
Інсаров	Еммануїл			218
Іодко	М.	М.			222
Іоффе	Веніамін			339
Ірчан-Баб’юк	Мирослав			339
Іщенко	Віктор			323

Ї
Їльґе	Вільфрід			318,	319

Й
Йогансен	Майк			153,	154,	157

К
Кабанцев	І.	М.			220
Каганович	Лазар			91,	92,	96,	131,	

136,	171,	172,	173,	182,	191,	192,	
193,	194,	197,	239,	321,	463

Кадар	Янош			285,	286,	288,	292,	293
Кайзер	А.	П.			221,	228

Казаков	С.	І.			223
Казбек-Каплан	Й.	Я.			225,	233
Калганов	В.	А.			231
Калина	В.	І.			221
Калінін	Михайло			258
Калістратова	Софія			254
Калнишевський	Петро			343
Калугін	Олег			412
Калюжний	В.	П.			230,	233
Кальченко	Никифор			383
Каменєв	Лев			117
Камінський	Яків			219,	222,	223,	227,	

234
Камінські	Анна			314
Канєвський	В.	І.			233
Канєвський	Є.	Е.			227,	228
Капиця	Петро			239
Каплер	Олексій			388
Капчинський	О.			203
Карамишев	П.	В.			233
Карбаж	Йоанна	(Іоланта)			40,	41,	50
Кардаш	А.			213
Карелін	В.	П.			225
Карін-Даниленко	С.	Т.			229
Карл	ХІІ,	король			402,	403,	405
Карпенко-Карий	Іван			71
Карпов	Віктор			477,	483,	484
Карсон	Карл			157,	158,	220,	224,	229
Каруцький	С.	А.			233
Кастелло	Дж.			212
Касьянов	Георгій			100,	313,	317,	319
Катаєв	Валентин	197,	239
Качинський	Лех	41,	44
Качинський	Сергій			273,	274
Кацнельсон	З.	Б.			228,	229
Кваснєвський	Александр			30,	337
Керзон	Джордж	Натаніел,	лорд			36
Керженцев	Платон			150
Керенський	Олександр			79
Киричук	Юрій			275
Кириченко	Олексій			383
Кисельов	П.	П.			230,	233
Кіпіані	Вахтанґ			391
Кірай	Бела			293
Кирилл,	патріарх			434,	439
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Кіркіж	К.			194
Кірст	В.	В.			227
Кісінджер	Генрі			244
Кларк	Ларрі			352,	353
Кларов-Соловейчик	М.	Я.			228,	231
Клячківський	Дмитро			275,	276,	

277,	282
Клебанов	Дмитро			17
Клейнберг	Ф.	Г.			223
Клемансо	Жорж			185
Клювгант-Гришин	Г.			214,	226,	227
Клютов	Віктор			474
Ключковський	Яцек			28,	43
Кобизєв	Григорій			216,	291,	234
Кобулов	Богдан			40
Коваленко	Г.М.			233
Ковпак	Сидір			64,	271,	383
Козельський	Б.	В.			225
Козьминих	К.Й.			233
Кожедуб	Іван			66
Кожинов	Вадим	324
Кокін	Сергій			28,	34,	35,	44,	46,	49
Кололмієць	П.	Ф.			222
Коломієць	Віталій			19
Конар	Федір			178
Кондрашин	Віктор			323
Коновалець	Євген			65,	397
Копиленко	Олександр			151
Коркунов	Г.І.	233
Корнєв	М.Б.	221,	226
Корнілов	Лавр			79
Корольов	Сергій			367
Коротченко	Дем’ян			57,	383
Кокотюха	Андрій			369
Козельський	Борис			205,	221
Колбін	Генадій			297
Колесніков	Борис			409
Кондрашин	Віктор			468
Конєв	Іван			284
Копельов	Лев			247
Корабльов	І.	М.			230
Коркін	П.	А.			231
Коркунов	Г.	І.			231,	265
Корнєв	М.	Б.			222,	234
Коробкова	Людмила			474

Косигін	Олексій			239
Косіор	Станіслав			95,	99,	101,	148,	

163,	177,	249,	250,	258,	263,	265,	
460

Костєрін	Олексій			253
Костомаров	Микола			371
Костюк	Григорій			134,	135,	143
Коцюбинський	Михайло			71
Кошелівець	Іван			94,	165
Кошникова	Валентина			474
Коцюбинський	Юрій			70,	383
Кравченко	Богдан			87,	88,	92,	104
Кравченко	Олег			394
Кравчук	Леонід			22,	66,	299,	303,	

304,	366,	381,	397,	461
Краукліс	Я.	К.			223,	224,	226,	228,	

230
Кривець	Ю.	Ф.			231,	234
Кривець	Ю.	Х.			221,	225,	226
Кривицький	Вальтер			213
Кривученко	Юрій			474,	475
Кримський	Агатангел			69,	72,	91,	94
Кричевський	Василь			69
Кричевський	Л.	Ю.			203
Крутов	Р.	В.			232
Крушельницький	Антін			339
Круцик	Роман			392,	393,	394,	395
Крючков	Володимир			287,	289,	293,	

300,	302,	303
Кулага	И.	И.			215
Кудряченко	А.	І.			178
Кузнєцов	Анатолій			13,	18
Кук	Василь			278,	282
Кулаковський	Петро			28,	29,	34,	46
Куліш	Микола			137,	143,	153,	154,	

155,	157,	158,	339
Куліковський	А.	Я.			234
Кульчицький	Станіслав			171,	313,	

314,	317,	320,	326,	331,	332,	392
Кунаєв	Дінмухамед			297
Купчик	І.			214,	228,	229
Курбас	Лесь			150,	158,	339
Курило	Олена			94,	102
Курніцький	Пйотр			175,	179
Курський	В.			219
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Куртика	Януш			25,	27,	28,	38,	40,	43,	
44,	46,	49,	50

Кутузов	Михайло			401,	436
Кучма	Леонід			30,	66,	67,	326,	366,	

368,	375,	381,	425,	461
Кушнір	В.	М.			233
Kusnierz	Robert			177

Л
Лавров	Сергій			466
Лаґода	Ян			179
Лашевич	Михайло			164
Лебедєв	В.	Є.			232
Лебедь	Микола			274
Левенюк	Сергій			474
Левоцький	В.	Я.			223,	224,	225,	233
Лемкін	Рафаель			464,	465
Ленін	Володимир			79,	80,	82,	83,	95,	

98,	117,	119,	123,	163,	188,	201,	
370,	383,	388,	389,	390

Ленський	І.	Г.			222,	223
Ленярт	Ева			40
Леонов	В.	І.			232
Леонюк	Х.	А.			220,	221,	224,	225
Леопольд-Ройтман	Д.	С.			225,	226,	

232,	234
Лєснов-Ізраїлев	М.	Є.			232
Леся	Українка			116
Леплевський	Ізраїль			202,	208,	209,	

214,	217,	218,	219,	220,	221,	223,	
224,	229,	264,	265,	266,	269,	423

Лермонтов	Владимир			432
Лея	В.	Я.			222
Лизогуб	Федір			88
Лисенко	Олександр			60,	331
Листенгурт	М.			219,	229
Лисяк-Рудницький	Іван			123
Литвин	М.			216,	219
Литвин	Юрій			305
Литвиненко	Іван			272
Литвинов	Максим			176
Лифар	Д.	Г.			232,	234
Ліст	Ференц			348,	354
Ліченко	Олександр			474
Лозинський	Михайло			339,	460

Лукин	Е.			215
Лукьянов	А.А.			232
Лук’яненко	Левко			472
Лулов	Г.			218
Луньов	З.	Г.			233
Лупан	О.	І.			230,	232
Любченко	Аркадій			147,	151,	152,	

153,	155,	157
Любченко	Панас			72,	101,	102,	258,	

383,	397
Люксембург	Роза			436
Люшков	Генріх			205,	221
Ляшик	В.	І.			232
Ляшко	Олександр			383
Льовкін	А.			386

М
Маєвський	Марцин			27,	30,	35,	37,	

40,	50,	334
Маґґерідж	Малколм			464
Майстренко	Іван			91
Майструк	В.	Ф.			231
Майський	О.	Г.			230
Мазепа	Іван			66,	327,	330,	402,	404,	

440
Мазепа	Ісак			411
Мазо	Соломон			203,	220,	224,	234
Мазовецький	Тадеуш			336
Мазяр	Болік			184
Максимовим	Карло			194
Македонський	Олександр			403
Маланюк	Євген			133
Маленков	Георгій			197
Мануїльський	Дмитро			193
Майрановський	Григорій			197
Макаров	М.	П.			232
Малетер	Пал			285,	292
Маложон	Микола			474
Малярчук	Таня			378
Маркус	Тетяна			24
Марчук	Євген			33,	412,	413,	476
Марчуков	Андрій			320,	323,	325
Масарик	Ґарнік	Томаш			127
Масенко	Лариса			98,	100,	103,	106,	

108
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Масловський	А.	Г.			228,	232
Матіос	Марія			456,	458
Матушевський	Борис			209
Махно	Нестор			271,	273
Машлятин	В.	С.			230
Медведєв	П.	М.			222,	233
Медведєв	Д.	М.			227
Мейс	Джеймс			198
Мейтус	Л.	І.			233
Мельгунов	Сергій			79
Мельник	Андрій			15
Менжинський	В’ячеслав			261
Мєрецький	Пйотр			28,	32
Микитенко	Іван			161
Микитенко	Юрій			453
Микола	І,	цар			411
Миронов	Лев			215,	219
Миронов	С.			219,	226
Миронов	Ф.	А.			223
Михайличенко	Гнат			186
Михайлов	М.	І.			231
Мікоян	Анастас			288
Мілош	Чеслав			319,	352
Мільчановський	Анджей			27
Мінаков	Михайло			415
Мірошниченко	О.	Г.			223,	228,	229
Місило	Євген		37
Міцул	О.	І.			231
Міхновський	Микола	372
Молотов	В’ячеслав			57,	171,	173,	

239,	241,	258,	295,	478
Моне	Клод			353
Мордовець	Й.	Л.			232
Морозов	І.	Д.			229,	230,	231
Морозов	Павлик			447
Мотика	Ґжеґож			35,	45
Мотиль	Олександр			459
Моцик	Олександр			40
Мукомела	Олександр			138
Мулявко	П.	С.			227
Мунвез	Л.	Г.			230
Муравйов	Михайло			70,	187
Муравйов	Михайло,	поміщик			182
Муссоліні	Беніто			358,	360,	428
Мушкетик	Юрій			112

Н
Навроцький	Збіґнєв			41,	44,	50
Надєждін	О.	М.			231
Надь	Імре			285,	286,	288,	290,	291,	

292,	293
Назарбаєв	Нурсултан			300,	303
Назаренко			230
Назаров	Микола			474
Наймарк,		Норман	М.			459,	460,	464,	

465,	466,	467,	468
Наливайченко	Валентин			408
Нарочницька	Н.			385,	386
Невский	Александр			436
Некрасов	Віктор			17,	21,	239
Немет	Ласло			284
Нечуй-Левицький	Іван			120
Никольський-Фельдбін	Лев			212
Нізол	Тамара			28
Нікельберг	Г.	М.			226,	231
Ніковський	Андрій			74,	91
Ніксон	Річард			241,	254
Нітгаммер	Лутц			316,	319
Нобуо	Кіуті			479
Новаковський	Н.	Ш.			230
Новосельцев	С.	Ф.			232
Нора	П’єр			24

О
Овчинников	Ф.	Т.			233
Огієнко	Іван			88
Огольцов	Сергій			197
Озеров	Юрій			389
Окіпнюк	В.	Т.			203
Окруй	В.	І.			222,	230
Олександр	ІІ,	цар			85
Олександр	Олесь			121
Олесь	Досвітній			136,	143,	150,	152,	

157,	158
Олінгер	Андрій			137
Ольшанський	С.			214
Онишкевич	Мирослав			280
Опочинська	Ганна			275
Орлов	А.			21,
Орлов	Данило			215,	225,	227,	232
Орлов	Юрій			255
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Осадчук	Богдан			351
Осецька	Аґнешка			351,	352
Осинін-Вінницький	Г.	М.			225,	228
Осокін	В.	В.			229
Остап	Вишня			152,	157
Осьмак	Кирило			398
Орджонікідзе	Серго			164
Осубка-Моравський	Едвард			31

П
Павленко	Валентина			443
Павличев	Л.	М.			229,	233
Павло	протоієрей			23
Павлов	Валентин				300,	302
Павлушков	Микола		74,	76,	77
Пан	Я.	А.			225,	234
Панас	Мирний			71
Панов-Бройде	М.	О.			221
Панч	Петро			140
Панченко	П.			54
Папчинський	А.	А.			207,	212
Пархоменко	П.	М.			222
Парфьонов	Леонід			368
Пастернак	Борис			294
Паськевич	Іван			411
Патриляк	Іван			64
Патрушев	Д.	Я.			222
Пелевін	Віктор			379
Перцов	Давид			203,	219,	229,	234,	

265,	423,	424
Перцов	Ю.	М.			222,	224,	227
Пескер-Пискарьов	В.	М.			225
Петерс	А.	А.			223,	234
Петлюра	Симон			82,	83,	120,	367,	

397
Петрицький	Анатолій			139
Петро	І,	цар				327,	401,	403
Петров	Володимир			389
Петров	Н.	В.			202,	216,	217,	219
Петров	Микита			260
Петровський	Григорій			148,	193,	

194
Пир’єв	Іван			389
Пивовар	Юхим			331
Пиріг	Руслан			28,	331

Писарєв	В.	Л.			219,	229,	233,	234
Письменний	Я.			214,	229
Підгорний	Микола			238,	244,	437
Підмогильний	Валер’ян	339
Пікассо	Пабло			357,	358
Платонов	В.	М.			234
Плисецька	Майя			239
Плющ	Леонід			253
Подвойський	Микола			79
Поліщук	Валер’ян			339
Полоз	Михайло			186,	192,	397
Полонський	Олександр			341,	347
Поляков	С.	І.			234,	234
Попов	М.	Х.			234
Попович	Мирослав			89
Попович	Павло			366
Порецки	Э.			213
Порецький	Ігнатій	(І.	Рейс)			213
Портников	Віталій			425,	426,	427,	

429,	430,	432,	433,	434,	435,	436,	
437,	438,	439,	440

Портнов	Андрій			356
Портянников	Віктор			474
Постишев	Павло			99,	177,	258,	263,	

447,	448,	460
Потильчак	Олександр			477,	483,	

484
Поясов	Я.	П.			233
Пристайко	Володимир			28,	33,	133,	

134,	203,	218,	220,	412,	413,	485
Приходько	М.	Т.			224,	232
Пришивцин	А.	Я.			231
Прохасько	Юрко			315
Пуго	Борис			299,	300,	302,	304
Путін	Володимир			248,	325,	330,	

385,	430,	475,	476
Пушков	О.			385
Пшенніков	Олександр			28,	29
П’ятаков	Георгій			145

Р
Радек	Карл			117
Радзивиловський	Олександр		

(Ізраїль)			202,	219,	229
Радченко	А.			194
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Райка	Ласло			285,	286,	289
Райхштейн	Я.	І.			223
Раєвський	Василь			272
Раковський	Християн			71,	193
Ракоші	Матіяш			285,	286,	288,	289
Ратинський	А.			219,	229,	233
Рафальський	Ігор			183
Рахліс	П.	М.			222,	223,	225,	228,	229
Рахья	Ейно			388
Реденс	С.	Ф.			220,	224
Рейхман	Лев			204,	219,	225,	227,	

229,	233,	234
Резніков	М.	Е.			231
Ремов-Поберезкін	Н.	А.			232
Рибаков	Й.	Ю.			233
Риклін	О.	І.			226
Рижов	А.	М.			230
Риков	Олексій			164
Рильський	Максим			69
Рівера,	Хосе	Антоніо	Прима	де			362
Ріфеншталь	Лєні			362
Роголь	М.	П.			233
Родал	М.			213
Розанов	Олександр			205,	208,	211,	

214,	223,	224,	227,	233
Ромм	Михайло			388
Рубінштейн	Н.			214
Руденко	Микола			253
Рудницький	Степан			339
Роднянский	Александр			438
Рудольф	Ґерман			203
Руть			226
Рухимович	М.			194
Рыльский	Максим			434
Рябчук	Микола			8,	414
Ряппо	Ян			191

С
Сабуров	Олександр			66
Савін	С.	Д.			221
Савченко	Сергій			39
Сагайдачний	Петро			104
Садовський	Микола			79
Саксаганський	Панас			69
Самовський	С.	І.			223,	228

Самойлов	Євген			390
Самойлов-Бесидський	С.	І.			225
Санін	Олесь			379
Санін	О.	Я.			234
Санхурто	Хосе			359
Сапір	А.	В.			226,	227
Сапожников	Я.	С.			231
Сато	Наотаке			478
Сахаров	Андрій			239,	254,	255
Сахно	Анатолій			470,	471,	472,	473,	

474,	475,	476
Самовський	С.	І.			228,	228,	234,	235
Самойлов	С.			218,	229
Самчук	Улас			155
Сараєв	Р.	М.			233
Селиванов	П.	М.			222
Семенов	П.	В.			222,	224
Сенченко	Іван			150,	151
Сербин	Роман			464
Сервіс	Роберт			201
Сергий,	митрополит			435
Серевянин	Ігор			149
Сехей	Мідзусіма			480
Сейхеро	Наріта			482
Сєверо-Одоєвський	П.	С.			186
Симхович	А.	М.			231,	234,	234
Синицин	Я.	М.			235
Синявський	Олекса			94,	102
Силін	Я.		М.			223
Симоненко	Петро			396
Сівець	Марек			33
Сілоне	Ігнаціо			260,	270
Сімович	Василь			94
Skaradzinski	Bohdan			30
Сквирський	Ю.	Г.			233
Скипальський	Олександр			413
Скоркин	К.	В.			202,	217
Скоропацький	Данило			397
Скоропацький	Павло				87,	89,	115,	

127,	188,	403
Скотт	Дж.			167
Скрипник	Микола			74,	94,	95,	97,	

99,	101,	120,	121,	162,	162,	163,	
164,	165,	166,	193,	383,	397

Скуратовський	Вадим			87
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Славін	А.	Д.			230,	234
Слісаренко	Олекса			339
Смаль-Стоцький	Степан			94
Смирнов	Олександр			164
Смолич	Юрій			131
Смолій	Валерій			327,	329,	330
Снайдер	Тимоті			9,	281,	282
Снегірьов	Гелій		209
Сокирко	Г.	С.			231
Соколинський	Д.	М.			225,	229,	231
Соколов	Б.	В.			212
Соколов	М.	Г			231
Соколов-Шейніс	І.	Й.			232,	233
Соколов-Шостак	П.			214,	225,	226
Солдатенко	Валерій			94,	162,	165,	

408
Солженіцин	Олександр			201,	202,	

246,	247,	248,	254,	453
Солодуб	Петро			191,	195
Сороцький	Л.			214
Сосюра	Володимир			199
Спектор	М.	Б.			219,	229,	233
Сталін	Йосип			17,	39,	45,	56,	63,	83,	

92,	93,	95,	96,	105,	106,	117,	119,	
131,	136,	164,	171,	172,	173,	177,	
178,	182,	192,	194,	196,	197,	209,	
237,	239,	240,	243,	261,	262,	263,	
264,	268,	270,	285,	316,	321,	322,	
327,	343,	368,	372,	385,	386,	389,	
389,	390,	430,	435,	436,	437,	460,	
463,	465,	466

Старицька-Черняхівська		
Людмила			74

Старовойтова	Галина			298
Стародубцев	Василь			299,	302
Старух	Ярослав			280
Сташинський	Богдан			457
Степанов	М.	А.			229
Степкин	В.	П.			219
Стецько	Ярослав			57,	65
Стирне	В.	А.			229
Стрижевський	І.	М.			233
Строката	Ніна			253
Стус	Василь			7,	305,	306,	307,	308,	

411

Субтельний	Орест			374
Суворов	Олександр			379,	401
Судоплатов		Павло			197
Суслов	Михайло			238,	242

Т
Табачник	Дмитро			409,	410,	416,	428
Таїрова-Яковлева	Тетяна			330
Такеучі	Т.			483,	484
Талейран,	Шарль	Моріс	де			378
Талимеризіба	Дмитро			474
Тамм	Ігор			239
Тарантіно	Квентін			268
Таращанський	П.			208
Таргонський	Володимир			341,	345
Тарковський	Андрій			390
Тарле	Євген			437
Таугер	Марк			175
Тейтель	Л.	М.			235
Телешев	Г.	Г.			234
Теліга	Олена			15,	23,	66
Тимирязев	Климент			185
Тимофеєв	М.	М.			222,	226,	228,	230
Тимофеєв	П.	І.			221,	224
Тимошенко	М.	Л.			230,	232
Тимошенко	Семен			238
Тимошенко	Юлія			414,	415
Тимченко	Євген			94,	102
Тимченко	С.			54
Тендряков	Володимир			239
Тихий	Олекса			305
Тихон,	патріарх			435
Тихомиров	Віктор			44
Тичина	Павло			57,	69,	105,	151
Тишковський	О.	Д.			234
Тізяков	Олександр			299,	302,	303
Тілді	Золтан			285
Токарєв	П.	І.			231
Толкачов	Ю.	М.			233
Толстов	В.	В.			224
Толстой	Олексій			330
Толчинський	Г.	Б.			231,	235
Томін	Х.	Л.			234
Торнуєв	Д.	І.			234
Троїцький	О.	Н.			229,	233
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Троцький	Лев			79,	83,	117,	201
Трушкин	Я.	Л.			233
Трьобст	Штефан			65,	314,	315
Тумшис	М.	А.			207,	212
Турченко	Ф.			54
Тухачевський	Михайло			250,	257
Тухольський	Анджей			27,	28
Тягнибок	Олег			379

У
Удод	Олександр			331
Уманський	Я.	Д.			231
Уманцева	Юлія			152, 156,	157,	158
Умов	І.	А.			230
Успенський	Олександр			208,	214,	

215,	216,	217,	218,	229,	268,	269,	
423

Ушаков-Ушомирський	З.	М.			227
Ушкалов	Олександр			156

Ф
Феденко	Панас			90
Федорів	Петро			280
Федоров	М.	Є.			232
Федоров	М.	М.			232,	233
Федоров-Берков	Ф.	С.			233
Федоровський	Олександр			443
Филипович	Павло			69,	339
Фірсов	А.	Д.			234
Фішелевіч	Семен			254
Фішер	Й.	Б.			231,	233,	234
Флоренський	Павло			338,	339
Франко	Іван			104,	120
Франко	Франсіско			358,	359,	360,	

361,	362,	434
Фрей	Б.	К.			234
Фриновський	Михайло			216,	264
Фролов	Кирило			326
Фролов	П.	Ф.			233
Фрунзе	Михайло			164,	193
Фуко	Мішель			68
Фюле	Штефан			415

Х
Харитоновський	Б.	А.			233

Хатаєвич	Мендель			167
Хатаневер	Аркадій	(Арон)			202,	

219,	229
Хатьомкін	Г.	О.			234
Хвильовий	Микола			7,	120,	121,	

128,	129,	131,	132,	133,	134,	135,	
136,	137,	139,	140,	141,	143,	144,	
145,	146,	147,	148,	149,	150,	151,	
152,	153,	154,	156,	157,	158,	159,	
160,	190,	192,	195

Хвиля	Андрій			97,	98,	99,	144
Хлевнюк	О.	В.			213
Хмара	Степан			472
Хмельницький	Богдан			66,	104
Ходос	Л.	М.			222
Хонекер	Еріх			243
Хорошковський	Валерій			407
Христюк	Павло			137
Хрущов	Микита			31,	59,	63,	101,	

102,	104,	105,	107,	108,	196,	238,	
239,	242,	252,	253,	285,	291,	293,	
435

Ц
Царев	О.			212
Цветаєва	Анастасія			185
Цесарський	В.			216
Цеткин	Клара			436
Цикліс	С.	М.			208,	222,	225
Цуканов	Георгій			43
Цюба	Іван			474

Ч
Чаадаєв	Петро			133
Чайковський	Петро			135
Чапаєв	Василь			271
Чаянов	Олександр			185
Ченцов	В.	В.			214
Чердак	М.	Г.			227,	229,	233
Черненко	Костянтин			243,	245,		

295
Черчіль	Вінстон			431
Чениченко	Юрій			298
Черкасов	Микола			389,	390
Черномирдін	Віктор			51,	52
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Чернявський-	
Ольшанецький	Й.	Й.			234

Чечерський	Ф.	М.			228
Чехівський	Володимир			74,	75,	339
Чехов	Антон			428
Чикаленко	Євген			117
Чирський	Р.	А.			223
Чистов	Павло			219,	231,	234
Чіаурелі	Михайло			389
Чорновіл	В’ячеслав			253,	305,	472
Чубар	Влас			136,	148,	194,	383,	385,	

397
Чубар’ян	Олександр			328,	329
Чуковський	Корній			239

Ш
Шакуров	Сергій			241,
Шапіро	І.	А.			216,	219,	226,	229,	232,	

233,	234
Шаповал	Микита			89
Шаповал	Юрій			7,	18,	28,	34,	46,	97,	

133,	134,	171,	177,	178,	203,	207,	
214,	217,	218,	220,	240,	343,	345,	
348,	349,	351,	352,	353,	354,	356,	
361,	365,	370,	384,	392,	393,	403,	
406,	420,	425,	426,	427,	429,	430,	
432,	433,	435,	436,	437,	438,	439,	
440,	485

Шаров	М.	Д.			232
Шатов	Ю.С.			221,	223,	235
Шатохіна	Ірина			130,	182,	341
Шахрай	Василь			383,	397
Шашков	О.	Г.			232,	234
Шварц	Семен			208
Швидкой	Михайло			329
Шевельов	Юрій	(Шерех)			103,	111,	

147,	155
Шевченко	Володимир			392
Шевченко	М.	Г.			230
Шевченко	Сергій			342
Шевченко	Тарас			71,	87,	104
Шелест	Петро			109,	110,	238,	243,	

383,	397
Шелєпін	Олександр			238
Шелудченко	М.	І.			222,	228

Шелухін	Сергій			88
Шемена	С.	С.			226
Шенін	Олег			392
Шепетін	А.	В.			235
Ширін	Л.	Н.			234
Широкий	І.	Т.			235
Шишкін	А.			203
Шліхтер	Олександр			73
Шмонов	Олександр			299
Шнайдер	О.	Г.			233
Шолуденко	Никифор			66
Шопен	Фредерік			348,	354
Шостакович	Дмитро			18
Шостак-Соколов	П.	Г.			229,	234
Шперлінг	Е.	А.			235
Шпет	Густав			185
Шпол	Юліан			156
Шубін	Олександр			321,	322,	330
Шульгін	Олександр			8,	125,	126,	

127,	176
Шумський	І.	Б.			223,	234
Шумський	Олександр			92,	93,	136,	

149,	158,	159,	163,	182,	183,	184,	
185,	186,	187,	190,	191,	192,	193,	
194,	195,	196,	197,	383,	397,	436

Шумський	Ярослав			196
Шухевич	Роман			64,	65,	66,	274,	

277,	278,	279,	280,	281,	282,	398,	
399,	410

Шухман	Г.	А.			232
Шьонфельдер	Андреас			314

Щ
Щебрицький	Володимир			110,	113,	

243,	298,	305,	383
Щеголєвський	Зиновій			219
Щорс	Микола			104,	390
Щукін	Борис			388

Ю
Юринець	Володимир			144
Юхвиц	Р.	Л.			223
Юхновський	Ігор			44,	365,	409
Ющенко	Віктор			24,	41,	43,	66,	67,	

318,	325,	365,	367,	372,	373,	377,	
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380,	381,	382,	385,	393,	396,	414,	
425,	428,	432,	437,	440,	461,	466,	
467,	468

Я
Яворський	Матвій			339
Ягода	Генріх			206,	261
Язов	Дмитро			300,	302,	303
Якір	Йона			258
Яковлєв	Олександр			297,	301
Якубовський	Ґжеґож			28
Якушев	Л.	Т.	(Бабкін)			232,	233,	234,	

270
Яловий	Михайло			136,	138,	143,	150,	

152,	156,	158,	158,	191,	339

Ямада	Отодзо			478
Ямницький	М.	С.			223
Янаєв	Генадій			299,	302
Янкович	С.	О.			231
Янсен	Марк			216,	260
Янукович	Віктор			24,	67,	372,	382,	

385,	393,	409,	415,	416,	437
Яралянц	О.	О.	229
Ярослав	Мудрий,	князь			66
Ярославський	Ємельян		

(Омелян)			56,	66
Ярузельський	Войцех			336
Яхонтов	М.	Д.			229
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