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Пo.цяки
y тi нaси,кoли я щoПoвepтaюнисЬ.цyмкoю
йнo пoчaв зaf,tмaтпcястalliнiзмoм y .цoктo.
paнтypi Aльбеpтськoгo yнiвepситeтy' я xoчy
скЛaсти щиpy пo.цякyмoiм викпa.цaнaм,якi
.цolloмaгaли мeнi пopa.цoю i пiдтpимкolo.
Мiй нayкoвий кepiвник lвaн.Пaвлo Химкa
бyв незaмiнtlимpaдникoмy 6eзлi.li питaнь:
вi.ц склa.цних лaбipинтiв мoдepнoi iстopii
Укpaiни дo цiлющиx BлaстиBoстeйнеpвo.
tloгo винa в мoмeнти сyмнiвiв. Biн пoлapyвaвмeнi IBМ 1982
poкy Bипyскy' яким я кopистyвaвся (i нepiдкo злoвживaв),
пиIII}пIи.цисepтaцiю,
a йoгo po.цинa.цoпoмoглa
мeнi i мoiй сiм'i
пoдoлaтивсi тi незчисленнiлpiбнi й великi тpyлнoшi,якi чe.
кaють Ha кo)к}Ioгoемiгpaнтa. Як6и нe пpoфeсop Химкa, я нiIсoли}Ieпepedpaвся6 дo Пiвнiннoi Aмepики' нe кDI(yчиB}кe
пpo HaписaнHядисеpтaцii.БaгaтoпpaцiвникiвАльбepтськoгo
yнiвеpситeтy-.Цейвiд Mapплз, 3eнoн Кoryт, oлег Iльниць.
кий, Леслi Кopмaк, Ен MaкДyraл, Cтивен Cлeмoн, Hiкoлaс
Biкенден - тaк сaмo бyли ше.lpi нa пiдтpимкy й пopaли.Гoс.
тиннa aтмoсфepaфaкyльтeтy iстopii й клaсичних стyлiй тa
Кaнa.цськoгoiнститyтy yкpaiнських сry.пiй (кIУс) зaoхoчy.
валa.ц'opoздyмiв i po6oти нa.цтeкстoм. Haвчaння й .цoслiдження в Aль6epтськoМyyнiвepситeтiyмoжливилa ни3кa стипеtI.
дiй: стипeндiяД,ляaспipaнтiвнa чeстЬстopiнняyкpaiнськoгo
пoсeлeнняв Кaнaдi, стипeн.цiяAйзeкa Boлтoнa Кiлaмa, Дoктopaнтськaстипeндiя iменi Iвaнa Лисякa-Py.цницькoгoв гaлyзi yкpaiнськoi iстopii тa пoлiтичнoi Дyмки' стипeндiя для
нaписaння лисepтauii Aль6epтськoгo yнiвеpситетy тa дoслiд-
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ПoОякu

tIицькийrpaнт вiд мeмopiялЬtloгoфoнлУiмени IвaнaКoляски
в К I УCi.
I хoчa я 6ув зaдoBoЛеHий
свoеюдисepтaцiеюпiд чaс fi зaхисTy y беpeзнi2000 poкy, pivнa пoст.ц'oктopськa
пpoгpaмaв
Мiчиraнськoмy yнiвepситетiвiдкpилa мeнi oчi нa 6aгaтouaд

нaтхнeнHeспiлкyвaння.Caмe в Ен Apdopi я сфopмyлЮвaв
гoлoвнi тeзи цiеi кни)ккитa fi пoнятiйний aпapaт.
Бiльrшyчaстинy цЬoгoтекстy нaписaнoвлiткy 2001 poкy
нa киiвськiй квapтиpiмoiх 6aтькiвTa Boсeнитoгo poкy пiд чaс
мoгo пеplшoгoсeМeстpyв Унiвеpситeтi Biктopii. Я вДячнlаЙ
кoЛеraмз oбoх фaкультeтiв_ iстopii тa нiмeцьких i слaвiстичних стyлiй _ зa пiд6aдьopювaнняй тeплi слoвa пiдтpимки нa
oстaннiх eтaпaхмoеi пpaui. Пеpeлyсiмдякyю зa ixню лoвipy i
3a те' щo BoHИ ДaJIИменi po6oту, a вiдтaк ДyIIIеBнypiвнoвary,
якa .цoпoМoглa
3aBePшIити
pyкoпис.

тptUIьнoгo.цep)r€ B нoгoapхiвy гpolvra'цських
o6'еднaньУкpaiни
(IJдAГO)' Лeсi Климiвнi 3a6apилo il Oлeнi 3iнoвiiвнi Paч-

Чимaлo пiдк:BaЛиlvlенiГipoaкiКypoмiя i Миpoслaв Ш кaн.
лpiй, кoтpi зiзнaлися, щo 6yли aнoнiмними Peцeнзeнтaми
Мoгopyкoписy. Бaгaтo кoлer i дpyзiв дoпoМaгaлимeнi кoМеtl-

ПoОяrcu
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пoд,якaДeйвiдy Бpaнленdеprepyтa Mapкoвi Пaвлиtшинy,якi
пpoчитilлицiлий тeксTi 6iльrпiстьпoхiдних вi,цньoгo стaттeй.
CЪюзeн [нrpaм,Пiтep Клoвaн i Aлaн Pyткoвскi лю6'я3нoзaчисленнiстилiстичнi пoпpaвки.Cьюзeн Paнкуp
пPoпotIyв:Lпи
iз видaвництвaTopoнтсЬкoгoyнiвepситеryзauiкaвиЛaсяпpoa
€ к тoМ щe Haсaмoмy пoЧaткyй спoнyкувaлaйoгo зaBePПIити'
pyкoпис.
Кeтpин Фpoст д6aЙливoвilpeлaryвiula
Чaстини цiеi книxк|4 3,яBЛЯЛисяякo стaттi в чaсoписaх
<.Kгitika>,<.NationalitiesPapeгs>тa <.SlaviсReview>,a тaкo)к
y-Po*"r,
книжui <Provinсial I.аndsсapes:Loсal Dimensions of Soviet
якoi 6yв
1917-1953>(Pittsburgh,2001),pe.щaктoрoм
тa вичaсoписiв
pедaктopaм
цих
.ДoнальдPейлi. Я вдячниil
.цaвництByyнiвеpситетy y Пiтсбypзi зa .цoзвiлBикopистaти
oпy6лiкoвaнiними мaтepiяли.
Пpoтe мiй нaй6iльlllиfl,нaйгли6rпийi нaйдaвнiшийбopг
в.цячнoсти_ 6aтькaмтa6a6уcям i дiдyсям,.rиi poзпoвiдiзapo.
вiдvуття oсo6истoгo3в'язкy зi стaлiнськoюдo6oю i
.ц,tсyBaЛи
мoi tшкiльнipoки в Paкoтpi, пoпpи всe,зpo6илvIЩacЛу|B|4ми
дянськoму Coюзi зa чaсiв бpежневшини.Moя лpyхинa oльтих poгa 6yлa втiленнямтepплячoстий пiдтpимки Bпpo.цoв)к
fi
писaв,
я
кHижки..(oки
нaписaння
мeнi
цiri
зa6paлo
кiв, якi
зaкiнi
мaйэкe
tшкoли
пoчaткoвoi
пiшлa.цo
HaIIIa
дo}IЬкaЮлiя
_
чaсy,
iй
мaлo
пpидiляв
uилa ii, aле нiкoли нe.цopiкaлa,щo я
хoчa й Мoглa.

чumсшa
!,o укpаiнcъкozo

ЧиTaЧa
flo yкpaiнсЬкoгo
I{я книхкa' пpисBяченapeпpезeнтaцiямминyЛoгo в yкpaiнськiй нayui й кyльтуpi стaлiнськoгo чaсу' пpихoдитьлo yкpaiнсЬкoгo
Читaчa зa сiмнaДцятьpoкiв пiсля poзпaДy
сPCP. ЗДaвaлoся6, пiлpyvники' polr{aгIи'
oпepи й кapтини 40-х тa 50-х poкiв 6eзнaдiйнo зaстapiли i нaвiть кoЛисЬ гpiзнi викpивaльнi пoсTaHoBи[eнтpальнoгo Кoмiтeтy пapтii пpип:rЛипилoм a6o 6ули скaсoвaнi. I все )к тaки пoдii, пpo якi ЙДeтъcяв книlкцi, мaють 6eз-

пoсepeднiй сToсyнoк дo сьoгo.цeння.Кoнцeпцii дpyэк6и нapoдiв CPCP тa yкpaiнськo-poсiйсЬкoгo 6paтеpствa' yсTaлення
якиx туT пpoaналiзoBaнo' дoтeпep iснyють y сyчaснoмy пoлiтичнoМy лискypсi. Бa 6iльrше, нaвiть зaтятi oПoнeнти BсЬoгo
<<сoBстськoгo>
в сyчaснiй Укpaiнi маloть.цeщo спiльнe зi стa-

пpoцвiтaс пoHяття <.Boзз'€ д нaння>всiх yкpaiнських eтнiчниx
зelr{eЛЬУ склaдi Укpaiнськoi PсP пpoтягoМ 1939_1945 poкiв, _ a сaMе сталiнськi i.цeoлoгиBпepЦIeoписаЛи цi пoдii тaкolo МoBoю.
Уявлення пPo сталiнiзм як пepeМorl(нy теpopистичнy.циктaтyPУ, якa yспitпнo l(oнтpoлюBaлa кortсeнaсПeкT сyспiльнoгo )киття' пaнyв:lлo в укpaiнськiй iстopioгpaфii y пеp-
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lIIепoсткoмyнiстиннeдeсятиpiнuя.oстaннiМ чaсoМy пpaцях
yкpaiнських нayкoвцiв пoдeкуди 3'яBЛяютьсяпapoсTки сoфiстикoвaнiшoгopoзумiння стaлiнськoгoпеpioлу.Oтoхснинi
слуtшнийчaс BидaTицIo кrrи)I(кyyкpaiнськoIo,6oв нiй йдеться якpir:}пpo o6мeхсенiстьi нaстy нeефeктивнiстьдeplкaBнoгo
кoнтpoлюнa.цкyЛЬтypoю'пpo вarкЛивypoль yкpaiнськoiiнтемoделi iстopиннoiпalvl'ятiтa
лirенцii y виpo6лeннipa,Цянськoi
пyблiкolo iдeoлoгiчнoBитpипpo мoя(Ливiсть<.пpoчитa}Iня>
.цусi.
МaгIиxтвopiв в укpaiнськoмyпaтpioTичHoМy
TopoнтI{я книжкa вийшлa aнглiйськoю у Bи.цaвHицтвi
poку.
тaки
кa:}aн.
эк
Toдi
2004
yнiвepситетy
нaвeснi
ськoгo
y
чaстини
Мeнe
дBoх
ський )IсypнaЛ<AЬ lmpегio>пoпpoсив
poзлiлiв.цЛяпePeкЛaДyй пy6лiкauii ix якo стaттi poсiйськoю
МoBolot.o.цнoчaснoспiвpeдaктop)кyptl:lЛyIлья fеpaсiмoв пoPa.цивменi пoдyмaтипpo пepеклaдцiлoгo тeкстy укpaiнськoю
i нaвiть згa.ц'aв<.Кpитикy>як мo}кЛивoгoви.цaBця.Я дaвнo
aлe тoдi ще
вxe 6yв yвarкнимчитaчeм часoписy <.Критикa>,
Tим пpиeмнirше6yлo мeнi
не Maвкoнтaктiв iз ви.цaвництBoп,r.
зyстpiти теплий тoвapисЬкийпpийoм y ви.цaвниuтвi<Кpитикa>.Гpигopiй Гpa6oвинi Aндpiй Moкpoусoв oхoче пiдтpиa Микoлa Климнyк yмiлo зaoпiкувaвся
мaли iдеtoпepеклa.цy'
спpaBи.Biн жe пepeклaвДрyry пoЛo6oкoм
opгaнiзauiйним
Хpистинa ЧyпepПIoЮпoпpaцюB:rлa
Bинy тeкстy,Toдi як }Ia.ц
шaк. Кiнцевий пpoлyктiхнiх спiльних 3yсильпpиrмнo тirшить
якiстю пepекЛaдy,нaДтo3 oгЛя.цyнa скЛa.цнутepмiнoлoгiюy
iстopиvнoi пaм'ятi, якa чaстo }lе мaЛayстaЛeних
.цoслi,цлсeннi
Яpинa Цим6aл yBaэкнoi вдумлиyкpaiнських вi.цпoвi.цникiв.
Янкoвенкo pетeЛЬHoBикoHaTeтянa
вo вiдpедaryBaлaтeкст'
лa кopектypy,a Мaйя Пpитикiнa,Яpoслaв Гaвpилюктa oлeксaн.цpБoйкo зpo6или кни}IскyTaкoю сиMпaтичнoюй oшaтнoю. Усiм цим лЮ.цям- мoя щиpa пoдякa.Peaлiзaцiяx цiлoзaB.цякиЩe.цpiйпiдтpимцi Укpaгo пporктy стaлa п{oжЛиBoю
Гapвapлськoгoyнiвеpситeтy.
iнститyтy
iнськoгo Hayкoвoгo
Пpи пеpeклaдiaвтop i ви.цaвництвoзiткнyJIуIcЯ3 пoтpe3 aH6oю пеpевipиТигеть yсi цитaти,бo звopoтнийпеpеклa.ц
l .Ц'ив.:C. Екeльчик, Укpaинскaя истopичeск:rяпaМяTьи сoветскиЙ кa.
нaсле.циeУкpaиньl B стaлинскyЮ
нoн: Кaк oпpeделялoсьHaциoн:Lпьtloе
э п o х y'A b I mpе io,2 0 0 4 '}Ф 2 ' c.7 7 _ |2 4 .
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глiйськoi нeМин)rчeсПoтBopиB6и ix звунaнняi змiст. Haтaля
Лaaс пepeвipилa6iльtшiстьгaзeтнихтa к}IижкoBихЦитaт,менi
poзIIIyкaтисepeДсвoix нoтaтoк apхiвнi виписки.
)к .цoBeЛoся
Bипpaвленoтaкo)l(oкpемi лpiбнi пoМилки' нaсaп,rпepеД
y.цaтax. У кiлькoх BиПa.цкaх.цoдaнo
iменa й пoсaДиoсi6, a тaкo)к
Haзвинaселeнихпyнктiв,oпушeнi в aнглiйськoмyтeкстi як
невaжливi.3'явилoся кiлькa пoлpo6иuь,якi нivoгo нe к:r,кyть
aнглiйськoМyчиTaчеBi,aлe 6уlуть цiкaвимуIД\ЛЯ
yкpaiнськoi
aвдитopii:пpo Cтaлiнoвy улю6лeнyyкpaiнськy пiсню' Пpoпoвi.цoмлeнняМДБ ЩoДoЛьвiвськoгo iстopиннoгoМyзeю' пpo
.цoлюpyкoписy кни)l(киМ икoли Пeтpoвськoгo<Boзз'€ д нaння
yкpaiнськoгoнapo.цyв единiй yкpaiнськiй paлянськiйдepэкaвi> тoщo. 3aгaлoм цi yтouнення й .цoпoвнeннясклaли п'ять
tloвихпoзицiйy спискy викopистaнихapхiвнихспpaвнaПpикiнцi книлски.HaтoмiстЬ 3няToпoяснeння,нe пoтpi6нi yкpa.
iнськoмy нитaнeвi,пepедyсiмщoДoпeвHихIt,loBHих
aспeктiвтa
пpo зaгaЛьнoвiдoмихyкpaiнських i poсiйських дiячiв.
Aвтop i видaвництвoвиpitшиЛине ДoпoвнюBaтитeкст o6гoвopeнHямнoвirпих пpaць yкpaiнських нayкoвцiв, якi дo.
тичнi .ц'oтeMи' aлe не бyли згaдaнi в aнглiйськoМуви.цaннii
не змiнtoють aBтopсЬкихiнтepпpeтaшiй.I{е нaсaмпеPeДцiннi стyлii BлaдислaвaГpинeвиva,oлeксaнлpa Pу6льoвa,oксaни Юpкoвoi, Haтaлi Юсoвoi, a тaкo)к кiлькa ювiлейних видaнь 2006 poкy.цo 70-piнняIнститутyiстopiсю Укpaiни Haцioнaльнoiaкaдемiiнayк Укpaiни. Пoзaяк ця yстaнoBa_ o.цин
з o6'rктiв мoгo дoслi.ц,)кeння,
не lvro)кyне згaдaTиз вдяvнiстlo,
y 1989_1993тa 1994_1995
щo iнститyтбyв мoiм пpaцe.цaвцeм
pp. Хova в тi чaси я зaймaвсяiстopiсi ХIХ стoлiття пiд кepiвtlицтBoМнинi пoкiйнoгo Biтaлiя Capбeя, сaМaaТМoсфеpaгapяЧкoBoгo<<зaПoBнeнн
я 6iлvlxпЛяМ>в iстopii не .цoзвoлялa
irHopyвaтинoвi вiдoмoстi пpo стaлiнськy лoбу. Teплo 3гaдуЮ
зaгaльнyпiлтpимкy i пopaдyз бoкy Baлepiя Cмoлiя тa Boлoдимиpa Pепpинцeвa'a тaкoлс(ухe пiл чaс пiзнilшиxпpиiздiв
лo Кисвa) змiстoвнi 6eciдипpo pa.цянськуiстopiю зi Cтaнiслaвoм КyльvицЬким' Oлeксaндpoм Py6льoвим, oксaнoю ЮpкoBoю.Bлa.цислaвГpиневин,iз яким Ми кoлисЬ пoзнaйoмиЛvIcЯHa iнститyтськoму сyбoтHикy,a тeпеp 6aчимoся гoлoBнo нa зaкopдoнниxкoнфepeнцiях,3aшк.цибyв uiкaвим i кopисниIt,I
спiвpoзмoвникoм(нинi вiн пpaцюе в iншiй yстaнo-

!,o укpаiнськolo чumачсl
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вi HAHУ). oлексaн.цpPу6льoв лaскaвoпoдapyBaBмeнi з6ipне paз Bикopис.
ник.цoкyМентiв<.УЛeЩaтaхтoтaлiтapи3М}>,
таний y шiйкнихсшi.Cеpeл пoзаiнститyтськихкoЛerв Укpaiнi
слiд згaДaтиЮpiя LПaпoвaлa,кoтpий щедpoДiлився зi мнoю
й iнфopмauiсюпpo стaлiнськi чaси.
кгIи)I(кaIr{и
Bинoсячи цЮпpaцю нa сyД yкpaiнськoгoчитaчa'}reМo)кy
нe зaввarlситипевнoi ipoнii в тoМy' Щo Boнaбyлa нaписaнaaнглiйськotoi пepeклaлeнaнa yкpail{сЬкy'a нe нaBпaки,хoчa Писaти yкpaiнськoю мeнi 6yлo 6 легшe.Якщo читaч paптoМHaтpaпитЬнa якийсь aбзaц,щo B нЬoМyЧoгoсьТaки нaмyдpyBaни aвтopa_ в
ли' це B )кoдHoМypaзi не пpoBинaпеpекЛa.цaчiв
усьoмy Bи}Iнaглo6алiзaцiяryмaнiтapнихi сyспiльних нayк.

Iмnеpiяmаfrнацii

Bстyп
Пpигoлoмlпливa лeгкiсть, iз якoю peспy6лiки CPCP 1991 poкy пepeтBopиЛисяв наllioнaльнi .цep)кaви'спaнтeЛичилa бaгaтьoх 3aхiДних спoстеpiгaviв. ll{o зaсвiдvилa ця нeспoДiвaнa тpaнсфopмaцiя: тpaдицiйний пoгЛяД'нa дeсПoтичHy pa/Iя}rсЬкyiмпepiю, яка
нaкинyЛa пpeдкoвiнним нaцioн:lЛЬнoстяМ
свoю iДеoлoгiloi Якy' Bpeштi-pеrпт,зpyйнyBаЛи TpивaЛиЙ чac пpиllyпIytsaнi нaцioнaльнi pyхи fi нapoдiв?l Чи вoнa сTBеp.циЛa
<.peвiзioнiстський>
пoгЛяД нa Pa.цянський Сoюз як Ha TBopця тepитopiяльних нaцiй
iз влaсними МoДepними кyЛьTypaМи'пoлiтичними e;liтaми й
и cуlмвo лaми?2
Д,ep)IсaвниМ
.(oступ дo poзсекpeчeних paДЯнсЬких apхiвiв yпepпIе Дo3BoЛя€ .цoслi,цникaмдeTaЛЬнoвиBrIиTивнyтpitпtlе фyнкuioнy-

Deportаtion of the Nationаlities (London, 1970); idem, Stаlin: Breаher of
Nаtions(Nеw Yoгk, 1991).

(Summeг 1994'1:414-452.

17

Baння pаДянськoi нaцioнaльнoi пoлiтики. У peзyльтaтi вимaнaцiй>, якиЙ, пpoTе' чaс вiД
ЛьoByrться oбpaз сPсP _ <<тBopця
нaсy пiдвaлсyBaBниМ )кe Bиплeкaнi нaцioнальнi i.цeнтичнoстi3.
Aлe apхiвнi знaхi,цки нaIIIToBxуIoтЬнa.цyмкУ, Щo сaм6 питaнIIя Nto)кнaсфopмyлloвaти iнaкrпe. 3aмiсть зaМислюваTися нa.ц
тим, щ6 Pa,цянський Coюз зpo6ивдля свoiх нaцiй, нaукoвцi
Мoгли 6 зaлитaти' як yзa€ м oдiя мiэк МoскoBськими i.ц,eoлoгaми, мiсцевими чинoBникaМи' нepoсiйськими iнтeлeкTy:rЛaМи
тa iхньoю aB.цитopirЮфopмувaлa B IntехaхсPсP нaцioнaльнi
iдeнтичнoстi.

Iмпepiятa ii нaцii
пoбyДoви
сoцiялiзмув
Paдянськийeкспepимeнт

6aгaтoнaцioнaльнiй лepхсaвi скЛa.цaBсяпpинaймнi 3 .цвoхeTaпiв iз lyхсe piзними МoдeляМи й лексикolo. Пepвiсний 6iльrпoвицький пpo€ к т пpeте}I.цyBaBнa всeсBiтнlo унiвepсaльнiсть,
якa спиpaлacЯНa клaс. Пiд yплиBoм цьoгo цeнтpaлЬнoгo пpo€ к тy зaсадtlинo iмпepiялiстичнa пpaкTикa yтpиМyвaння нaцiй
Poсiйськoi iмпepii в нoвiй дepлсaвi пepетвopилacЯ Нa пpoгpaтpyДящим piзних нaцioнaльнoсмy кopенiзaцii, якa нa.ц'aвaЛa
тей зoвнi o.цнaкoвiй пoвнoцiннi нaцioнaльнi iнститyтиa. Пpoсoцiялiзмy в oднiй кpaiнi> пoслaбитe стaлiнськa <.пo6y,Цoвa
лa кЛaсoBий Дyх paлянськoi iдeoлoгii, a пopo)к}IеЧx,Щo Bу|HИкЛa' пoступoBo зaпoBнIoвaЛaсязнaйoмими пotlяттяМи мo.цеpних нaцiй тa нaцioнaльних деpжaB.
Biдмoвa oтoTo)t(нювaтиpa.цянський пpoект iз пpoлeтapським iнтepнaцioналiзмoм 6yлa oдним з aспектiв зaгaльHoгo
стaлiнськoгo пoBopoTy Дo кoнсepBaтиBних сyспiльних i культypних цiннoстeй, щo йoгo 1946 poкy сoцioлoг.емirpaнт Hiвiдступ> вiд кoмунiзмy.
кoлaй Tiмaшreв oзнaчив як <<вeЛикий
Пiзнirше пoкoлiння нayкoвцiв-peвiзioнiстiв не пoдiлялo кoн3 Teгry Мaгtin, Thе Аffirmatioe Aсtion Empire: Nаtions аnd Nаtionаliяn in
the Sooiet IЛnion,1923_1939 (|Lhaca,2001); Fгanсinе Hiгsсh, The Soviet
Union as a Woгk-in-Progгess:Еthnogгaphегsaпd thе Categoгy Natioпality
in the 1926, 1937, and 1939 Censuses,Slaoic Reoieтll56' Nb 2 (Summег
1997):251-278.
{ Лiтеpaтypи пpo кopeнiзaцiю лyхe бaгaтo.flив. сyнaсний i всeoхoпний
aнaлiз цiei пoлiтики y кн.: Maгtin, Thе Аffirтnаtioe Аction Empire.
2 - в-79
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цeпцii кoмyнiзму Tiмaureвa i пoяснювaлo цей пPoцeс як <<Beликy yгo.цy,>мi)к стaлiнськolo BЛa.цoЮтa нoBиМ pa.цяHськиIvr
сepeднiм кЛaсoМ' алe тepмiн йoгo пpийнялos. I-[iкaвo,Щo мaй.
жe всi oписи <<вeликoгo
вiдстyпy> BипyскaЮть 3 yвaги тoгoчaсHy ситyaцiю в неpoсiйсЬких peсПyблiкaх, хoчa' як неЩoдaвнo зaувtlэкив Юpiй Cльoзкiн, пepioл зpiлoгo сталiнiзму не
вiдмiнив пoлiтикy нaцiствopeння B неpoсiйських perioнaх.
У сеpeдинi тpидцятих poкiв етнiчнiсть poзумiли як дaнiсть i
всi oфiuiйнo визнaнi paлянськi нaцioнaльнoстi мyсили мaти
влaснi <.вeликiтpaлиuii>: бaтькiв-зaснoвникiв, клaсиннy лiтepaTypy, 6araтиfl фoльклop6. I нrцими сЛoвaми' пpeдстaB}Iикaм
мiсцeвих кyЛьтyp Дo3вoЛЯЛИ'a чaстo й зaoхoнyв:lли' apTикyлюBaTи Bлaснy кyлЬTypну спадщиHy.
Утiм, суItНaлklцerrтpaлЬHихмедiй 6yли нeoлмiннo poсiйськoцeнтpичними. У нe.цaвньoмy фундaМeнт:UIь}Ioмyлoслi.
.цхсеннiпpo BикoPИcTa:нHЯКpeмлeм poсiйськoгo нaцioнaлiзмy Дейвiд Бpaнден6eprep ДoBo.цитЬ'щo Cтaлiн i йoгo сopaтни ки пpийнял и <.poсiйськoцeнтp ичниil eтaTизМ> як нaйeфeк.
тивнitший спoсi6 спpияTи .цep)IQBtIoМy
6улiвни uтвy, зaгaльнiй
мoбiлiзaцii тa ЛeriтиМiзauii peлсимy B Мaсaх мaлooсвiчeних eтнiчних poсiян, якиМ скЛaднo 6улo пoв'язaти сe6e з aбстpaктHими мapксистсЬкими iдeями7.
Cтaлi нськa кoнститyЦiя 1936 poкy пpoгoЛoсиЛa,щo в C PCP
бiльrпe не iснyе eксплyaTaтopських tиaсiв. Для деpхaBи пo}Iяття <<кЛaсy>>
взaгалi дaвнo BTpaтиЛo кopисть як iнстpyмeнт кЛaсифiкauii, аджe 6iльlпoвики фaктиннo DIсиBаJIицю сoцioлoгiчнy кaTeгopiю для пoзHaчeння вi.цнotшенняiндивiдa Дo дep}сaви' a тaкoл( йoгo пoлiтичних пpaв тa o6oв'я3к!38.} <<po6iтничo5.Ц,ив.:
Niсholas S. Timasheff, The Greаt Rеtreаt: The Groath аnd Decline ol
Communistnin Russiа(Nеw Yoгk, 1946);Veгa S. Dunham, In Stаlin's Time:
The Middleсlаss Vаlues in Souiet Fiction (Cambгidgе, UK, 1976); Shеila
Fitzpаtгiсk, The Culturаl Front: Poaer and Сulture in Reoolutionаry Rttssiа
(Ithaса,1992)
6 Slеzkiпe' The USSR аs а Communаl Аpаrtment, 442-447
7 David BгandenЬeгger, NаtionаI BoЬheoi'sm:
Stаlinist Mаss Culture аnd the
Forтnаtion of Modеrn Russian Nаtionаl ldentitу, 1931_1956 (CamЬгidge,
М!r'2002)'p.2.
8 IJ.ейapryмeнт BисЛoBилaШейлa Фiтцпaтpик (Sheila
Еitzpatriсk), лив.
ii стaттю: fuсгibing Class: The Coпstгuсtion of Soсial ldеntity in Soviet
Russiа,.,/oиrrаlof Modern HЬtory 65, NЬ 4 (DесemЬeг |993):745_770. B
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_ пpинaймнi нa пaпеpi _ висeлянськiй дepлсавi>,в якiй )|с|4Л|4
tlяткoBo po6iтники й кoлгoспники кaтегopiя <.шtaсy>BтpaTилa
'
свolo тaксoнoмivну BapтiстЬ. Haцioнальнiсть стaлa oдинoкиМ
yнiвepсaльним яpЛикoЬ{ дл,I клaсифiкацii й yпpaвлiння мaсa.
Ivrиpaдянських гpoмa.цянg.Toж tIе диBHo' щo нaцioнaльнoстi
пepесTаJIи BBDIсaTиpiвними: менIш вa:кливi втpaTиЛи TepиToбyли poзpiяльнi й кyльтypнi пpивiлеi, a тi, щo laJIИtIIИЛ|4cя,
poсiйським
нapoдoм> нa чoлi;
тarшoвaнiiеpapхiннo 3 <великим
з,ЯBv1ЛacЯнoвaкaтегopiя - <нapoд-вopoг>lo.Якщo y ДBадIUIтих
poкD( CPсP 6yв лepжaвoю piBниx нaцioнaпьнoстeй i нepiвниx
oсTarrньoмy peненнi вoнa ПoсиЛa€тЬся Ha стaнoBy системy 3a цapaтy l
..сoслoвнoсти'' тяrtсiлaHад кoнпpoпotly€ цiкaвy дyмкy: <мo)кЛиBo,тiнь
стpyЮBaнrrямяк нaцioнальнoi, тaк i сoцiяльнoi iдеtlтичtloсти в епoхy стaлiнiзмy>. Taке тлyмaнення <клaсy>Фiтцпaтpик yпеplllе oпpиЛIoдниЛa
1988 poкy в стaттi: Thе Bolshеvik's Dilеmmа: Clаss, Cultuге, and Politiсs
in thе Еaгlу Soviеt Years, SIаaiс Reuiеto47, Nb 4 (Wintег 1988):599-613;
кpитиvнi кoментapi дo стaттi Poнaлдa fpiropa Cунi тa.Цaнiеля Opлoвськи вмiщенo нa стopiнкaх 614_623.У свoiй пiзнiIцiй пpaui Cyнi oписy€
тoй сaмий IIpoцес,aлe BикopисToBy€ кЛaсoвийaнaлiз як aнaлiтичний зaсi6 i пiдкpeслю€ poль мaс як твopця iстopii. Упpo.uoвlк двадцЯтих i тpидцятих poкiв <tllтyчнaмaнiпyляuiя кaтегopiями кЛaсy тa oфiшiйними o6ме)I(eннямиaвтoнoмнoi клaсoвoi дiялЬtloсти пiдвaэlсилиiлентифiкaцiю з
кЛaсoм i лoяльнiсть дo tlЬoгo>..Цaлi вiн BисHoBy€, щo <3пoявoto apтикyлЬoBaнoгoгpoмaдянсЬкoгo сyспiльства в PaДянськoмy Coюзi y пiслястaлiнськi poки iдeнтифiкauiя з нaцioнaльнiстю для 6iльuroсти не-poсiян
6улa кули вi.Цнщнiшим кpитеpiсм, aнiж oслa6ленa лoяльнiсть сoцiяль}Ioмyклaсoвi>(Suny, The Rroengеofthе Pаst' |20_|2|).
9Фpaнсин Гipш пpoдемotlстpyв:rлa'щo для кepyBaHrrябaгатoнaцioнaль.
нoю деp)кaBoюpадянсЬкa вЛадaзaBжди зaсToсoByBaлaкoлoнiяльнi технoлoгii _ пoлiтичнi й кyльтypнi ax дo етнiчнoi клaсифiкaцii (Hiгsсh,
Thе Soviеt Union as a Woгk-in-Pгogгеss тa Towaгd аn Еmpiгe of Nations:
Boгdег-Making and thе Foгmation of Soviеt National ldеntitiеs, Russiаn
Reuieu 59, N9 2 [Apгil2000]:20|-226). Менe цiкaвить вiдмiннiсть мiх
ДBoмaпpo€ к тaми' щo в tlих викopистoByBaЛИcЯцi кoлoнiяльнi теxнoлoгii, нeчiткa меlсa мiж якими IIpoJшгa€ десЬ y сеpединi тpидцятих poкiв.
yяBи тa винaйдення <нapo.пiв'o Пpo етнiзaцiю сталiнськoi сoцiяльнoi
вopoгiв>див.: Amiг Wеinег, Natuге' Nuгtuгe, and Mеmory in a Soсialist
Utopia: Delinеating the Soviеt Soсio-Еthniс Body in the Agе of Soсialism,
Аmеicаn HЬtoicаl Rеaiеtll104,Ns 4 (oсtoЬег 1999); 1114-1155;Teгry
Мartin, Modегnization or Nеo-Tгaditionalism? AsсriЬеd Nationality and
Soviеt Pгimoгdialism, in Shеila Fitzpatгiсk, ed', Stаlinign: Nеu Directions
(New Yoгk, 2000)' p. 348-367.
2'
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кЛaсiB, тo в кiнцi TpиДцятих вiн пepeтвopився нa дepхaвy piвних клaсiв i нepiвних нaцioнaльнoстeй, дe IIeHтpдeдaлi 6iльrцe
oтoтo)кнювaBсяз poсiйськoю нaцiею.
Питaння пpo Те' ни був сPсP зa стaлiнських чaсiв i пiзнirпе iмпepiсю, виклик:lЛo BeЛикi дe6aти, Бiльlпiсть нayкoBцiв схoдилИcЯ Нa тoмy' щo Paдянський Coюз склaдaвся з piзних eлeМентiв'a цeнтp дoмiнyвaв нaд 6aгaтьМaoкpeМиМи eтнiчними спiльнoтaми, i щo вi.цнoсини кoнтpoЛю, неpiвнiсть
тa iеpapхiя мiэк центpoм i пepифepiеlo дoзвoЛяЮтЬ нaзиBaти
сPсP iмпepiсlo. Хoчa Paдянський Coюз нiкoли не 6yв eтнiчнoю <.poсiйсЬкoЮ
iмпеpiеto>,вiн викopисToByвaвсxoэкi нa iмпepськi стpaтегii упpaвлiння i пpoявляв yпiзнaвaнi iмпepськi
нaстaнoвиll. flискусii Пpo Te' ни 6ув сPсP TипoBoIoмoДepнoЮ кoЛoнiяльнoto iмпepiею, ще Tpивaють, аЛe нaйнoвirцi дoслiДжeння бiльrпe пеpeймaютЬcЯ TvI|rI|
щo нoвoгo мoхyть дilНaTИсЯ iстopики, пopiвнююvи Paдянський Coюз з iнrшими
МoдepниМи iмпepiями, i якi зaсaдниvi хapaктеp|4cTуIКИ
Paдянськoi систeМи Мo)кнa BИЯBИ.ГиI'
зiстaвляюч и cлoco6и, 3a .цoПoМoгoЮяких CPCP тa iншi iмпеpii нaмaгaлися <.цивiлiзувaти>
свoi дoмiнioни12. Taкиil пiдхiд дoЛа€ пpoтиpiнvя мiэк тpa.Ци'' Див. нaйсвixirui пy6лiкauii:Jorg BaЬегowski,Stаlinismusals impегials
Phlnomеn: Die islamisсhеnRegionen dег Sowjеtunion, 1920-1941, in
Stefan Plаggenboгg, ed., Stаlinismus: Neue Forsсhungen und Konzepte
(Berlin, 1998)' p. 113_150; Dominiс Lievеn, Тhе Russian Еmpiгe and
thе Soviеt Union as Impегial Politiеs, Journаl ol ContеmporaryHЬtory
30' }lb 4 (oсtobeг 1995):607_635; Aleхander J. Мotyl, Fгom Impегial
Deсay to Impегial Collapse:The Fаll of the Soviеt Еmpiгe in Compaгative
Peгspeсtivе,in Riсhaгd L. Rudolph and David F. Good, ed.,Nаtionаli,уn
and Empire: The Hаbsburg Empirе аnd the Sooiet IInion (New Yoгk, 1992),
p. 15_43;Ronald Grigoг Suny, AmЬiguous Catеgoгiеs:Statеs,Еmpiгes and
Nations, Pos/-SooiеtАffаirs 11,}Ф 2 (Apгil-June 1995):185_ 196;tdem,The
Reoеngeof the Post; Roman Szpoгluk, Thе Fall of thе Тsaгist Еmpiге and
thе USSR: Thе Russian фestion and Impегial Ovегехtеnsion,in Rиsлa,
Ukrаine, аnd the Breаhup of thе Sooiet IJnion (Stanfoгd, 2000), p. 395_430.
12
{ив. Дискyсiюнa цю Tему:D. L. H[offman],The Soviet Еmpire:Colonial
Pгaсtiсes and Soсialist Idеology, RussiаnReoiеu 59, Nъ 2 (April 2000): viviii; Paula A. Miсhaels, Меdiсal Pгopagandаand Cultuгal Revolution in
Soviеt Kаzakhstan, |928-41, iЬid.: 159- 178;Douglas Noгthгop, I-anguagеs
of Loyaltу: Gendег, Politiсs, and Paгty Supегvision in UzЬekistan, |927_
41, iЬid.:|79-200; Hirsсh, Towaгd an Еmpiгe of Nations;тaYuгi Slezkinе,
Impeгialismas the Highеst Stagеof Soсialism,IЬid.:227-2З4.

Iмnepiяmаfruацii

21

цiйним пoгЛя.цoмlra сPCP як нa Дep)кaвy'щo Bi.цпoBiдaeпeвIroМyo6'€ к тиBнoМy BизнaчeHнюiмпepii, Ta нoвilllиМи кoнцeпцiями, у яких спeцiяЛiсТи-pa'цянoЛoги Bикopистoвytoть <.iмЛiтеpaтуpoпepiю> як сy6'€ к тиBнy aнaЛiтиннy I(aTегopiЮl3.
зHaBцi Мapкo Пaвлиrпин i Миpoслaв ШкaндpiЙ виcлoвlцли
схo)кi apryМeнTи, iнтepпpeтyючи poсiйськo-yкpaiнськy кyлЬтуpнy B3a€ м o.цiЮ. Без oглядy нa Tе' ЧИ 6УЛa Укpaiнa кoЛинe6уlь кЛaсичнoю кoлotli€ Ю Poсii в eкoнoмiчнoМy й пoЛiтичнoМy сeнсi' BoHи пoкaзуIoTь' щo стoсyнки мiх дBoМa ЛiTepaтypaми нaйкpaщe aнaлi3yBaти з iнстpyМeнTapi€ М пoсткoЛoнiялЬtloi лiтepaтуpнoi кpитики la.
Пpoпoнoвaнe .цoсЛi.цженнясTаЛiнськoi пoлiтики пaм'ятi
poзвиBa€ цIo Дискyсiю, зaстoсoByЮчи 3Дo6yтки пoсTкoлoнiяЛьнoi Tеopii .цляiнтepПpeтaцii paдянськoi HaцiotltlлЬ}Ioiiдeo.
лoгii як iмпepськoгo.цискypсy Ta Д,ЛЯaнaЛiзy склa.цнoiBзa€ м oлii Кpeмля, мiсцевих чинoBникiB, Hepoсiйських iнтелeктyaлiв
i iхньoi aв.циTopiiy фopмувaннi сталiнськoi iстopиvнoi уяви.
Hoвi пpaui пpo iмпepii i нaцioнaлiзм .цoвoДятЬ,щo iМпеpii ДaЛeкi вiд aсимiЛятopських пpo€ к Tiв i ДoзвoляютЬ apтикyЛювaTи етHiчtli вiДмiннoстi. Бa 6iльrшe'Д\Ляiмпepськoгo пpaвЛiння l{eo6хiдний poзвиToк гoМoгeнiзyюvих i есeнцiЧи <.Укpaiнa>.Boни вигi.цялiзyюЧих схеМ' тaких як <.Iн.цiя>
нi й сaмiй iмпepii, щo6 Bизнaчити тe' ЧиМ вoнa упpaвля€ , i
мiсцeвим eлiтaм, Якi зaB.цякисBoiМ кyЛЬTypним 3нaнняМ Мo)кyть ПpеTeн.цyвaтинa кеpiBHy poль нa Мiсцg;t5.Toмy Укpaiнa й iнrцi нepoсiйськi peспy6лiкуIlaJIИLIlvIЛисяBиpaз}Io вiДсeстpaМи>' B pa.
мiнними, хoчa й безпepevнo <<Мoлo.цlllиМи
ДяI{ськiйсiм'i нapoдiв. Paдянськi yкpaiнськi i.цеoлoгий iнтelз Mark Bеissingег, NаtionаlЬt Mobilization аnd thе Сollаpse of thе Sotliet
Srсre (New Yoгk, 2002); Tегry Maгtin, The Soviеt Union as Еmpiгe:
Salvаginga DuЬious Analytiсal Catеgoгy,Аb Impeio, М 2 (2002):91-105.
l{.I[ив.:Мapкo Пaвлиrцин. Кoзaки в Ямaйцi: пoсткoлoнiяльнi pиси в сy(Киiв, 1997)'
vaснiй yкpaiнськiй кyльтypi, y йoгo кн. Kанoнma ircoнoсmаc
c.22З-236; Миpoслaв Шкaндpiй. B o6iЙ"ltахbпepii: Pociйcька i укpаiн.
cъка лimсpamуpa нoвimнъoiОo6u.Пep. Пeтpo Tapaшук (Киiв, 2004).
15Anп Lаuгa Stolеr and Fгedеriсk Coopeг, Bеtwеen Меtгopolе and Colony:
Rethinking a Rеseaгсh Agеnda, in Coopег and Stolег, eds., Tсnsions of
Empire: Colonial Culturеsin а BourgeoЬ World (Berkelеy, 1997), p. ||-I2;
Paгtha Chatteгjeе, The Nation and Its Fragments: Coloniаl аnd Postсolonial
HЬtoriеs(Pгinсeton, 1993).
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Лeктy;rли o.цIIoчaсHo6opoнили Bлaснy iстopиvнy мiфoлoгilo
i пiдтpимyBaли мeTaнapaтиBpoсiйськoгo кеpМувaння. IнaкшIeкaхyчи' тpaктуЮчи сталiнську iстopиннy пaм'ять як пiДвид iмпepсЬкoгo.цискypсy, ми l,lo)кeМoз6aгнyти iеpapxiю нaцioнaльних минyлих.
Кpiм тoгo, тaкий пiдхiд пo-нoвoМy висвiтлюе poль дiянiв
y кyльтypнiй пpoлyкшii чaсiв стaлiнiзму. Пoпpи TBеpд)l(еtI}Iя
B пoсTpa.цянськiй yкpaiнськiй iстopioгpaфiil 6,стaлiнс ький вapiянт укpaiнськoi культypи нe бyв pffiyЛьтaтoМ мoскoBськo.
гo диктaTy тa пpиДylIIеHHя<<пpиpoдних>
нaцioнaльних пoчyT.
тiв мiсцевoi iнтелiгенuii. Peспy6лiкaнськi 6юpoкpaти й iнтеЛeктyaЛи' якi iнтepпpeтyBaЛи тумaннi, зaTe Пoтyжнi сиrнaли
з Кpeмля, пoстaЮть як пpoвiднi гpaвцi y фopмyвaннi стaлiнськoi iстopичнoi УЯB|4.Caмe iхня взaемoдiя з Мoсквoю' a Hе
пpoстo тoтaлiзaтopськi зaлyми цeнTpy' тBopиЛa oфiцiйнy лi.
нiю щoдo нepoсiйських iДeнтичнoстeй тa нaцioнaльних спaДщин. Бa 6iльrшe,мiсцевi i.цeoлoги й iнтeлireнцiя зaймaли не.
o.цнoзнaчHyпoзицilo пoсеpeДникiв мiэк Кpeмлем i йoгo нepoсiйськими пiДдaнцями, iхне ви)киBaHня Й ю6po6ут зaлe)кaли вiд тBopеIItIясoцiялiстичнoi <.нaцioнaльнoiiдeoлoгii> для
свori peспy6лiки|7. Cклaднi вi,цнoсини цiri сoцiяльнoi гpyпи з
цeнтpoм i влaсlroю aвдитopieю' a тaкo)к кiнцевий кyльтypний
IlpoДyкт стaBЛять пiд сумнiв пoяснeння' rpyнToвaнi лиrпe нa
вiДoмих мo.ц,eЛяхтoтaлiтapнoгo кotlтpoЛю чи 3в'я3кy пaтpoн_
'. Див., нaпpикЛaд:B. I. Юp.ryк, Kульmуpнe псummяв Кueвi у noвoeннi
polсu:Свimлoi lniнi (Ки\в, 1995);o. B. 3aмлинськa, Iдеoлoгiчний тepop
тa pепpесiillpoти твopvoi iнтелiгенцiiy пepruiпoвoеннi poки ( 1945_1947
pp.), Кuiвcькa cmapoвuнa' N! 2 ( 1993): 73-80; Л. А. [IIeвченкo, Кyльrypa
Укpaiни B yмoвax стaлiнськoгo тoтaлiтapизмy (Дpyгa пoлoвинa 40-х _
пoчатoк 50-х poкiв), у кll.: B. M. flaнилеllкo' peД.,Укpaiна XX on.: Кульmуpа, iОeoлoziя,noлimuкa ( Kиiв, 1993), тoм. 1: 119_ 130.
Деp)rcш y <нaЦioнальнiй iдеoлoгii>
', Пpo пoтpе6y сoцiялiстичних
.fi
тa poлЬ iнтелeктyaлiв y
твopеннi Див.: Kathегinе Vегdery, National
Idеologу undеr Sociаli'sm: Identitу and Culturаl Politiсs in Cеащescu,s
Romaniа (Bегkеley, 1991). Aвтopкa пpoниклIlBo вкa:!y€ ' щo такa <нaцioнaльнa i.цеoлoгiя>фактиннo <пiдpивала маpксисTсЬкий .цискypс>
(с. 4). Пpo iнтeлектyалiв тa нацioналiзм y Cхiлнiй Евpoпi зaгалoм див.:
Мiсhaеl D. Kеnnedy and Ronald Gгфг Sunу, Intгoduсtion, in Kеnnedy
and Suny, eds.,IntellectuаЬ and the Аrticalation ol the Nаtion (Ann AгЬoг,
1 999),p. 1- 51.
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клiснт. 3лo6yтки lloсткoлottiяльнoi тeopii oсo6ливo .цoпoмaгaЮтЬ зpoзумiти o6мeжeння й мoлсливoстi poзвиткy rrеpoсiйськoi iстopичнoi пaм'ятi зa Cтaлiнa.
Hoвi apхiвнi дaIli Iloкa:iyloтЬ,щo BBa)кaтивiдпoвiд:lЛЬнoю
зa i.цeoлoгiннi ситyaЦii в Укpaiнi тiльки мoскoBськy пapтiйнy вepхiвкy 6улo 6 нaлмiplrиМ спpoII(eHням' а.r()кepеспy6лiкaнськi ЧиHoBHики й iнтeлeктуaJlИГpaJI|4aктиBнy poЛЬ y poзBиткy i змiнaх oфiшiйнoi пoлiтики пaм'ятi. Аpхiвlti мaтepiяpe.
ли спpoстoByютЬ Taкo)к пpoтисTaBлeння мiсцеBих <<сЛyг
)I(иМy>i кyльтypних .цiячiв, якi нaчебтo сIIpияли нaцioнaльнiй спpaвi. Бaгaтo ХTo' нallpиклaд Микoлa Бalкaн, oлeксaндp
Кopнiйvук чи Пaвлo Tичинa, тo пoсiДали мiнiстepськi кpiслa,
тo зaймaлися твop.tiстЮ _ BoзBeЛичyBilли нaцioнальнy спaдщинy i зaсyлlкyвaЛи ii як нaцioнa.дiстичний yхиЛ. У 6aгaтьox
сенсaх тoгoчaснi yкpaillськi кyльтуpнi дiячi пoвoДуIЛ|4cЯЯк
клaсичнi мiсцевi елiти, кoтpi визнaЧaлИ свoю вiдмiннiсть i зaXvIЩaJIИ
сBoЮ куЛЬTуpнy сфepy' нe кидaЮчи викликiв iмпepii
(a нaспpaвлi o6гpунтoByючи сaм6 iмпepськe,цoмiнувaння).
Хoнa пapтiйнe кеpiвництBo пpaгнуЛo 6aчити в них тiльки rBиHтики стaлiнськoi iдеoЛoгiчнoi мaшини, 6iльtпiстЬ тoгoчaсHих yкpaiнських iнтелектyaлiв (зa виняткoм нещoзaхi.цних yкpaiнuiв) _ це пoкoлiння
.цaBHo<<Bo3з'€ . цнaних>
дBa.ццятих poкiв, для якoгo ПoбуДoBa сoцiялiзмy i твopeння yкpaiнськoi нaцii 6ули пoeднyBaниМи пporктaМи. Щo.цeнник Bидaтнoгo pе)кисepa oлeксaндpa floвэкeнкa' кoтporo t944 poкy зви}IyвaтиJIив укpaiнськoмy нaцioналiзмi, тa
пiзнirшi спoгa.ц'ипoeтa Boлoдимиpa Сoсюpи, Щo йoгo схo)кa
дoля спiткaлa 1951 poкy, зaсвiдvуютЬ Bo.цtloчaсщиpу вipy в
сoцiялiзм i великy вiддaнiсть УкpaiнilE. 3 poзpiзнених eпiзoдичних свi.цчeньпpo 6aгaтьoх iншlих, мeнЦI вiДoмих yкpaiнських iнтелeктyaлiв тoгo чaсy мo)кнa зpo6ити висtloвoк, щo
o.цнiз них iмiтувaли вi.цдaнiстькoмyнiстичним i.цeям,[Iaтoмiсть iнtцi зaсвoIoBaлИ стaлiнськy i.цeoлoгitol9.Пpoте Baжли18oлeксaндp .Ц'oвxенкo, ГocnoОu, noшJtuменi сtutu: Щodeннuк, кiнonoвiuni, onoвiОaння,фoльклopнi заnuсu, лuсmu, Оoкумeнmu(Хapкiв' t994);
Boлo.ЦимиpCoсюpa, Tpeтя poтa, Kиio, NЪ 1 (1988): 6З_|22; NЪ2 (1988):

69-r22.

19 Iз lrевними зaсTеpе)кerIHяN{ия пoдiдяю Tpaктyвaнrtя стaлiнськoгo
сy6'сктa (тo6тo свiтoгляДy pa.Цянськoi JIюдиHи сталiнськoгo vaсу), як
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Bo' щo тoДi нi вiд кoгo нe BиМaгaЛи ви6иpaти мiхс Укpaiнolo
й сoцiялiзмoм' a/()кев oфiцiйнoМy.цискypсi oднe не сyпepенилo iнtшoмy.

CпiльнoтиПaм'яTi
Cщaснi .цoслi.цники
нaцioналiзмypirпщe пpo-

тисToятЬ пoпepeДникaм, якi BBa2кaJIИ
нaцiю opгaнiнним yтBope}IняМз yнiкaльними o6'eктиBниМи хapaктepистикaми. Пiс.
ля Кapлa Дoйчa HaBpяд чи мoхнa aнaлiзyвaти нaцiетвopeння'
нe пpидiляIoчи yBaги Poлi дpyкoBaних 3МI. Iдei Еpикa Гo6.
c6aумaтa Бeнe.циктaAндеpсoнa, нi6и мoдepнi нaцii с <винaйxs6 <.yявлеIIиМи>'спepшIy BkIДaBaJIvIcя
peвiзioнiстде}Iими>>
ськими' аЛе пoстyпoвo здo6yли pirшщу пiдтpимкy ueхy20.Еpнeст Гeлнеp BислoBиB пoтyхнy iдeю: хova Bисoкa нaцioнальнa
кyльтypa _ цe Мoдepний винaxi.ц,нaцioналiсти зaвжди нaпo.
JIягaЮтьнa Ii пpедкoвivнoмy хapaктepi й нapoднoмy кopiннi2'.
Дoвeдeнe дo кpaйнoшiв poзyмiння нaцii як <<.цискypсиBнoгo
кoнстpyктy> iгнopуе iстopиvнo спeuифiuний хapaктep нauiейoгo впepurесфopмyлювaли Iгaль Гaлфiн (Igal Halfin) тa Йoxен Гелбeк (|oсhen HеllЬeсk) y свoiй peцeнзii: Rethinking thе Staliпist SuЬjесt:
Stеphen Kotkin's Magnеtiс Мountain and thе Stаtе of Soviеt Histoгiсаl
Studiеs,'IсЙrbticher filr Gesсhiсhte osteuropаs 44, NЬ 3 (1996): 456-463.
.Ц'ив.такoж: Hеllbeсk, Speaking out: lаnguagеs of Affiгmation аnd Dissеnt
in Stаlinist Russia, Kitihа 1, Js 1 (Winteг 2000): 7|-96; Anna Krylova,
Тhе Tеnaсious LiЬегal SuЬjeсt in Soviеt Studiеs, ibid.: ||9_|46. Moя гoлoвнa зayвaгa дo цiеi кoнцепцii пoлягa€ в тoмy, щo вoнa irнopyе нимa.
лий вiдсoтoк paдянсЬкиx гpoмaд,!н,якi дoсягнyли пoвнoлiття щe за чaсiв цapaтy (a6o - y випaдкy 3ахiднoi Укpaiни _ y.цoвo€ H t{iй Пoльщi) i
тaк нiкoли й не зaсвoiли pa.цянсЬкyiдeoлoгiю,a тaкo)кiхнix poдинiв тa
oднoлiткiв, нa якиx lr,loгЛиBпливaти iхнi нepaдянськi lroгля.ци.
20 !пв.: Kaгl W. Deutsсh, Nаtionalis.llt and Social Communicаtion:
Аn
Inquiry into thе Foundаtiols of Nаtionаlitу (CamЬгidge, МA, 1953; 1966);
Е. J. HoЬsЬawm, Nations and Nationalism sinсе 1780: Pгogгamme,Мyth,
Rеаlity (CamЬгidgе, UK, 1990);Еpик Гo6с6aум i Tеpeнс Pейн.цжеp,Pед.
BuнaЙОeнняmpаОuцiLПep. Микoлa Клим'lyк (Киiв: Hiкa-[ентp, 2005);
Бенедикт Aнлepсoн. Уявлeнi cniльнomu: Mip|{увaнIшщoОonoхoОлсeннлй
noшupен|lянaцioнaлiзлу. Пep. Biктop Mopoзoв ( Киiв : Кpитикa, 200 1).
2l Егnеst Gеllneг, Nаtions аnd Nationаlыn (oхfoгd, 19s3), p.
57. [Укp.
пеpeкЛaд: Еpнeст Гeллнеp. Haцii i нацioнаltiзlu. Пep. Геopгiй Касьянoв

(Киiв,2003)].
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твopення' a тaкoх пoтpe6y в iстopиvних мiфax, якi pе3otlуIoтЬ
iз суtaсними пoтpе6aми тa тpaдицiйними yяBлeнняМи пoтeнцiйних чЛeнiв нaцii22.
нaцii, мo€ .Ц,oслi.ц,)кeнHe зaпepevyючи <<.цискуpсивнiсть>
ня стaЛiнськoi iстopиннoi пaм'ятi нaмaгa€ т Ься,ц.oBeсти' Щo нaцii зaвжди yяBляються зa дoпoМoгoю кoHкpeTHих сoцiялЬHих i
кyльтypHих пpaктик вiдпoвiдних сyспiльств. flepxaви й iнте.
лel(TyaЛине мaють пoвHoi cBo6oДИдiй у питaннi винaxoду ни
мaнiпуляцii нaцioнaлЬними тpa'циЦiями i пaм'яттю, 6o iстopiя,
як 3ayBDкив 1981 poкy Apлэкyнa Aпaлypai, - цe не <<бffiмe)кний i слyхHЯtlvllilсимвoлiчний Pесypс>23.Пoстiйне Щe 3 хVII
стoЛiття BIIIaнуBaнняв Укpaiнi слaвнoгo кo3aцькoгo МинyЛoгo ЛицIe пiдтBеpджye, щo нaцiol{aлЬнi мiфи мoэкyть Maти гЛи6oкi iстopиvнi кopeнi i тpивaлy TpaДиЦiю кoЛeктиBнoi пaм'ятi
Пepeд тиМ' як iх мo6iлiзуЮть y мoДepнoмy пpoцeсi тBopeнHя
iдeнтиннoсти. oтлсe, iнтeлeктyaли ХIХ i ХХ стoлiть M:lли oбмeхeний кyлЬтypllий пpoстip.цля сoцiяльнoi iнэкенepii: вoни
B)киB:lли}IapaтиBи'o6'скти Ta o6paзИ,якi вэt(eaсoцiюBaЛися 3
пeвниМи }IaПеpeдзaдa}IиМипoняттяМи чи eмoцiями2a.
Haвiть мaючи пoBrry Boлю y мaнiпyляцiях iстopинниМи нapaтиBaми' мoдepнi твopui нaцiй (тa 6yлiвники iмпеpiй) зiткнyлиcя 6 iз тpулнoшaми y нaкидaннi свoiх iнтepпpетaцiй пoзa пy6лiчtloю сфеpoю. Пpaсeнджит .(yapa гoBopиTь'
emнo вua|tащo <нaцioнaлiзм piлкo 6у вaе нaцioнaл iз NloN|lсo|tlсp
нeнoi нацii, вiн paлшe пoзнaчa€ пpoстip, лe вiл6yвaються 6opoть6a й кoмпpoмiси мiхс piзними pепpфeнтaцiями нaцii>25.
22 ocolлvlвo лив.:J[ohn] H[aгtley]' ..Nation,''in Tim o'Sullivan and
othеrs, eds.,Keу Conceptsin Сommuniсationand CulturаlStudies,2ndеd.
(NewYoгk, 199a),p. 196-197;Homi K. BhaЬha,ed.,NаtionandNаrrаtion
(London,1990).
23A. Appaduгai,Thе Pаst asa SсaгсеRеsourсe,Man |6 (1981):20|_2|9.
2{Я пoд,iляю
apryментiв,щo iJ вислoвкpитикy<кoнстPyктивiстських>
лIoB:lЛиЕнтoнi Cмiт тa Pyлi Кorшep.,Цив.:Anthony Smith, TheEthnic
Оigins of Nаtions(oхfoгd, 1986);idеm,Thе Nation:Invеntеd,Imagined,
AdamJ.Lеrnег,еds.,Remembeing
in MагjorieRiпgгoseand
Rесonstгuсted?,
Transiеnt
thеNation(Bu сki ngham,1993)' p.9- 28; Rцdy Koshaг,Gerтnаnу,s
Pasts:hesenlation аnd NationаlМсmory in the TuentiethCсntury(Chapel
Hill, 1998),p. 8-10.
25PгasеnjitDuara,ResсaingHЬtoryfrcп thеNation:QuestioningNаrаtioes
of ModeтnСhinа(Сhicщo' 1995)'p.8.
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Cтa,чiltськi i,г(сo,rtlгиМoГ;-IИIliItOк)Bе,IlикиХ3}CИl'IЬуlridliкyrlaти
пyб.lriнIli рrIIpе:]ен.I'atlii,
a.lIсrle iхнi irlдивi.,tya,'lьнi't','lyмa.lеIIIIя.
Ha /loДaт<lкiх сгIан,гr,,tичyBiulaнев и3i laче}la, шliн;lи вa пpиpoдa
нaцiol laльноi iденти.l l IOсTи, Ill<lпoс.l.iйI Io tsзa€ М o/I'iя,raз iн lttиltи iдсrtтиtpiкaцiями i, як пoкaзaв flyapa у сlloiй пpar1i Пpo MOoднакol]tl пi;1pивaти ltaцiсlна.llьнy /lеpлepний Китaй, <<М()гЛa
)IсaBу,як i пiдтpимyвa.l'и ii>26.
I]aм'ять ].aк саМo Bartскo lliд.цaсr'ься сис.Гeмal.изaцii, вис Jlизa€ в i l t l Iе i . У сi н a l ti o l l a лi з ми tl Д е p ж имi ir I r .еpп pстaц iсю
МИII}l'I()Гo,i uе lliлoбpa)кaс хapaкTеp Мollеpнoi llal1iolla,rьнoi
i/lсllти.rнoсTи, ЯI(a :}aЛе)l(
иTЬ вi.ll устaнo l]ки нa <<
IIpиpo/ll Iy> тЯ t'"lliсть кojlекТиBt|oг() МиIIyЛOгo, TеПсpiшrllьol'o i мaй6yтньoГo Hapoдy. [Iю оitcpэкимiсть нaI(iolIaлiс.I'iв тiльки ПoсиЛI()с
тo й фaкт , l t цo ПaМ'Я т a I I н я - ц e p i .I i I I д и I l i д у :ш ьr I a:м ipкувaн нЯ, Чсpе:] якe деякi сyспi,'lьствoзttaвцi вI]a)IсaЮ,I'Ь
теpмilt <.кoЛекТиBнa IIaМ'яTь>t'lИЦICсумIriвнoкl меr.aфopoю27.Кoнстpук'l.ивlIirпсlю6улa iдcя Мopисa Гzutь(lваксa, rtlpaнt1yзькoгo сoцiOЛ()гa IIoчаТкy ХХ с.I.o;liття, кoтpиЙ сTвеpit)t(yBalt'щ() iн,,tивiДи нс М())I(уTЬзбеpir.aти й aктивiзytsaTи сyTO tlсo6истi сlloгaди, Якщ () i х н e скoн с т p у й o в a l l с t y l l с в н их с o ц iя l;lь llи х paМ кaХ
(як-r.сl сi М'Я , pе л i г i я i н a l ti я ) i н с I l i д т p и М у в a н o lI и I vI иГ pyп aми28. Haгсl,toс Гa"rь6вaксa нa сoцiяльt tiй кoI ITексTyfu'Iiзaltii irl дивiдуa,rьнoi l taм'ятi t]ПЛиHyB нa .I'aких aI]TopиTеl.ltих .ЦoCl'IiДникill сoцiя,rьltoi пaМ'яTi ХХ стttлir*Гя'яIt II'еp Hopa тa Йoсеф
€ p уlllaлмi.
Boltи o6oе сТBсpД,иЛи Гa,'lь6tlaкссlве po:зpiзltrIIFIЯ
к()JIскTИвl{oillaм'ятi та iсr.opii.
3a I.aльбвaксtlм, <.iст<lpiяяк Тal(a lI()чиHa€ - TЬся .l.i,,lьки.I.oдi,
кoли зaкillчyстЬся тpа"itицiя i сoцiяльнa IIaМ''lt'ь тьмянiе a6o p<l:lПaДaсT'ься>.Cс6тo iс.l.opиннa l IaМ'Ят.ЬIlpедсl'aвЛяс /tfuleкe МиIIyJIе' якс I])кене iсI tус яlс кoЛекTИtsIIaПaм'ЯTЬ i з я киlvty.I'paченo)Iсивий кoнтaкт. Кpiм TOГo' к()J'IектиtsIIa
пaМ'яTЬ скJIадaсl'Ься:] чис,'leIII{ихI'o.lltlсiв piзIrих lpуп, тo.,1iяк iс.l'opинний IIapa.I'ивмotto26I bid.,p. 9.
,, IIив...Noa Gсdi and Yigаl Еlam, Collссtivе Мспr<lгyWhаt Is It? in
IlЬtory аnd Memory 8, J're1 (Spгing/Summeг 1996):З0_50.
28Мauгiсе IlalЬr.r,aсhs,
Thе ColleсtioеМemory,trans. FгanсisJ Dittcг,Jг.,
and Vida Yazdi Dittег (Nсw Yoгk, 1980);idеm, Оn СollесtitleМеmorц'-eсJ.
Lewis A. Ctlstег(Chiсago' 1992).

Сniльнomunа,lr'яmi

27

.ltiтний29.3tlaменитa сеpiя книжoI( П'€ p a Htlpa <.MiсlIя Ilaм'ятi'>
в, мiс6y;Ia спpo6oЮ ol IисaTи p():]МaiTTяфpaнltyзьких I-IaМ'Я1'Hикi
rкивtllo
6yли
кoлись
IIaМ'яTi, якi
цсBoсТeй тa o6paliв Як <<МiсlIь>
кojlекТи lJнoIO,zL.IеBже .цaвHo Пеpе.I.BopиЛИс Я Ha iI tститyui oнa,ri зoвaнy iстtlpиннy ПaМ'яTь.Taк сaм<li € p уrпa.llмi пиIIlе пpo вTpa'Гy )киBoi кo.llсктивlIoi ПaМ'яТi Ili/( тискoм мo/tеpllих iстopинних
pепpвснTaцiй, зoкpемa Ilaук()tsoi iстopii Ta ДИскуpсy з6сpехсeltУ uiй iнтcpllpеTaltii сyчaснa кoЛекTИBнa IlaМ'яTЬ
нЯ Пaм''IT()к30.
- IlallIi :]IIaHняIlpo МиI{уЛе,ТaI( i
oхolIЛк)€ як iстopиннy I]aМ'я.I.Ь
соцiяльнy ПaМ'яTЬ пPo)киTOГo нaми /tосвilly, aЛе oсTaIIIlя ПpиpечеIIaзHикIlУTИ'a нa Ii мiсrti в lraсТyllHиx ПoкoЛiнHях ПoсTaнe нayкOBa iстopиuнa IIaМ'яTЬпpo llarшi vaси.
oДин i3 гo,тoвllих елементits, якOгo 6paкус у uiй схемi, МoМенT зaсBOсHня iстopиннoi IIalt{'яTi iн.цивi.цoм. IндивiдуaЛЬHа пpaктикa ПaМ'ятi, якa фopмyс пpивaтlIi сПoГa.I(иy paМкaх сyчaсHoг() IIубЛiчtIoгO знaнHя Пp() МинyJIe, - цe тaкO)к МoМeIIТви3IIaчeнIIЯсе6с сaмoгo, a/{)l(еyсвi71oмлення iстopii фopМу€ OсI{oBy Mo.цеpIIoi нaIlioнaЛЬнсli i/lентичнoсTи. HeЩo.цaBIIo вийшЛи двi rtiкaвi пPaцi, y яких ПOнOBJIсHOBa)кЛиву poЛь
Oсo6исToсTi в цьoму пpouесi. Еймoс Фaнкeнlптaйн зaпpoпtlнуIraB y)I(ивaTи теpмiн <.iстopичнa свiltoмiсть>>нa oзнaчеHня
6aжatlItя iндивiдiв зpо:зумiти свiй дoсвiд iстopиvнtl. Cью:rеll
Кpейн ItilrIлa IlIе Дa;li i пpипyстиЛa' lllo illДивi.ци Мo)куTЬ 3aсBoЮBaTи пу6лiннy iстоpинну IIaМ'яTь як BJIaснy кoЛек.гивнy
чepез пpoхситий дoсвiд BиBчeHня МИH}l'I()Гo3l.IlIaкrпе кaжyчи, ЛIOдинa Hе МyсиTь 6ути свi.IltсoмсЛaBеTtIиx yнинкiв свoiх пpeдкiв, BoHa Мo)ке пpoсTo IIpOчи.l'aTиiс.I.opинну кtlихску i
poзвиIIуTи сBoс вJIaсне (ни сlli,llьне 3 o.ц'IloЛiткaми) poзyмill29Мauгiсс IlalЬu,aсhs,Thе СolleсtitlеMemotу,50_87'hеге78.
:J0Piеггс N<lгa,ed.,Les liеuх dе mёmoirе(Paгis, 1986_1993)'7 vtll.;iсlеm'
Bеtweеn Histoгу and Меmoгy: Lеs I-iеuх dе М6moiгс, Rеprеsentаtions
26 (Spгing 1989): 7_25; Nanсу Wood, Мсmoгy Rеmains: Lеs liеuх dе
m6moiге,IlLstoryаnd Memoru 6, NЬ 1 (Spгing_Summeг1994): |23_|49;
Yosсf Yrгush a|ii, Zаhhor:Jetoish HЬtory and JеoЬh Меmory (Nеw Yoгk,
1989).
зl Amos F.unkеnstсin,Collесtivс Мemoгу аnd Histoгiсal Consсiousnеss,
Нistoryаnd Меmorll1,Nb 1 (Spгing/Summeг1989):5_26; Susan A. Cгane,
Wгiting thе lndividuаl Baсk into Collссtive Меmttгу,Аmе,icаn HLstoiсаl
Rеc,iеu102,N9 5 (DeсemЬег1997):1372_1385.
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ня.цaЛeкoгo
МинyЛoгo.Цe ii poзyмiнняне 06oв'язкoвoз6iгaтиМeтьсяз iнтepпpeтaцiеloкниxки' aле Читaчпpистpaснo3axиЩaTиМeйoгo нa пiдстaвi сBoгo oсoбистoгo.цoсBi.цy
пiзнaння iстopii.
Якщo для <.iстopичнoiсвi,цoмoсти>
суспiльствa нeo6хiдHa yчaсTЬiнливiлyaльнoiсвi.цoмoсTиy пpaктицi зaпaм'ятoвyBaнHяi зa6yття,тo стaлiнськийпpoeкт пaм'ятi вiд сaмoгo пoчaтку МaBтy HеBигoдy'щo деpжaвaнe МoгЛaкoнтpoлIoBaтиiндивiдyaльнiiнтepпpeтaцiiiстopичних нapaтивiв.Але цe 6yлa
I{eoдиHoкaпpоблeмa.Хoчa тepмiни <.iстopичнa
пalr{'ять>
тa
<.iстopиннa
свiдoмiсть>Лиlllе чaс вi.цнaсy з'являЛИcЯу пiсля.
вoеннiй paлянськiй нayкoвiй лiтepaтypi,Лeнiн, Стaлiн i 6eзлiч дpiбних iдеoлoгiв HeoДнopaзoвoзBepт:lлИcЯДo питaнHя
<.нaцioнальнoi
гopлoсти>Ta <<спaДЩиHи>
piзних pa,Д'я}Iськиx
нaцiй. IJ.е6улo нaслiдкoм Тoгo' Щo 3 poзвиткoМpaдянськo.
гo сoцiялiзмyoфiцiйнa iдeнтифiкaцiя3 пеBниМиiстopиuни.
Mи pухaМитa oсoбистoсTяMипoмiтнo змiнloвалaся,нaстoз6иBaючи3 пaнтeЛикyй iнтелекryaлiв,i пpoстих лloдей.Кoли в
Tpи.ццятихpoкaх стaлiнський сPсP стaв свi.цoмимспaдкo€ м цeм Poсiйськoi iмпepii, вiн мyсив iнкopпopувaтиy свiй нapaтив iстopiю цapськиx зaвoloвaнЬi тepитopiяЛьtlихзлo6yткiв, aлe тaк дo пyтTя й не узгoдив цe 3 ПoпеpeДнiмyявленням пpo <<клaсoBy
iстopiю>Чи 3 oкpeМимиiстopичнимимiтoлoгiями нepoсiйськихнapoДiв.Ha дoдaтoкpy.циментикoнтpпaм'ятi пpo лo6iльtцoвицькiнaцioнaлiстичнiiстopиннi HapaтуIBLгжу|ЛI4
в Укpaiнi щe д'oвгoпiсля flpyгoi свiтoвoiвiйни,якa
пpивeЛaв стaлiнськio6iйми зaхiднoyкpaiнцiв,кoтpi пepe6увaли пi.цyпЛиBoМнaцioнaлiстичнoiвepсii сBoгoМинyлoгoarlс.цo
1939 poкy. Hiмeцькa oкyпaцiя ще бiльrшепiлipвалaкoнтpoлЬ
pa.uянськoiBлaдинaД пyблiчнoю пaМ'яттю.Кpeмль нaМaгaBся нaки}rутий yнiфiкyBaти сoцiяльнy пaМ'ять,aлe внутpitшнi тepтя в стaлiнськoмyiстopиЧtlol{yнapaтивiтa йoгo нeз.цaтнiсть зaпpoBaд'ити
тiльки o.цHeМo)IqивепpoчитaннякyЛЬтypних пpoдyктiв пiдipвaли цi туcИIIЛЯ.Bлaдa нe змoглa зaфiксyвaтитaкий смисл минyлoгol3 якoгo pa.Цянськi
нaцii виснyвaли6 opiентauiiнa мaй6щнс. Bpеrштi-pешlт,
стaлiнськaiмпepiя пaм'ятi TpИМaJIacя
зaB.цякизалякyBaнHюз 6oку дepжaвиi
пoчaлa poзпaдaтися,щoйнo зaгpoзaпoлiтичнoгo нaсильстBa
3никлa.
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Cтaлiнoвi yкpaiнцi
Гpyнтoвaнaнa мaтepiялaхpaнiше зaсeкpeчениx
paдяHсЬкиxapхiвiв, Ця к}Iи)Iскa
дoслiдлсyестaлiнськy пoлiтикy пaм'ятi в Укpaiнськiй Paдянськiй Coцiялiстичнiй Pеспy6лiцi. Boнa poзглЯДaе'яК y l{ayкoBихПpaцях'пoлiтиuнихпpoМoBaх'poмaнaх,п'€ с aх, oпepaх,кapTинaх'пaм'ятникaхTaсBяTМиHyЛелpyгoi
кyвaнняхсталiнськихчaсiв 6yлo пpeлстaвЛеHe
_
зo6pалсyвaли
тoдi
як
a
oсo6ливo
3a веЛиЧинoюнaцii сPсP,
y
йдeтьсяпpo
книхui
poсiйськo-yкpaiнськiвi.цнoсини.Пoзaяк
ioлoвнi пoдii в iстopii Укpaiни дo 1917poкy, вoнa пoбyлoвaiнтeлeкry}IaHaпpипyЩeннi,шo ii гepoi _ сталiнськii.ц,eoлoги,
aли fl tшиpoкi vlacИ_ гIеМzUIи6eзпoсepeднiхoсo6исТих сПoгaлiв пpo Киiвськy Pyсь,кoзavЧиHyЧи TapaсaШевченкa(1814_
якi мoгли зyстpivaтисяз Лe1s61). 1945poкy Ще}IсиЛиЛЮIIИl
сeю Укpaiнкoю (f 1913)ни Микoлoю Лисенкoм (t1912), алe
свoi yявлeнняпpo цi клaсичнi
6iльrшiстьHaселeнHяBиBo.ц,иЛa
пoстaтi з пiзнitшихiстopиннихoпoвiдeй.IнцrимислoBaми'ця
кHихкa не пpoтисТaBля€iстopиннyпaМ'ятьrtсивiйкoлективнiй
пaм'ятi пpo tlе.цaвнiпoдii, a нaМaгa€ т Ься poзкpити мeхaнiзми
тa з6oi в iнститyuioнaлiзaцiioфiцiйнoi iстopиннoiпaм'ятi32.
.(oслiлэкyвaтиiмпеpське мiтoтвopення oсo6ливo дoбpe
rra Пpиклa.цiУкpaiни, 6o ii iстopiя тiснo пepeплeTeнaз poсiйсЬкoю. Укpaiнui й poсiяни _ схiднi слoв'яни _ MaIoтЬспiльHe пoхoд}кенняi зpoзумiлi oднa oднiй Мoви'poсiйськaй yкpaiнськa нaцioнaльнiiстopii пpeтеHдyloтьHa Киiвськy Pyсь як
rraпepшIедеp)кaвнeyтBopeннясBoгoнapoдy.3вiльнивtписвoi
землi вi.цпoльськoгo пaнyBaнняy ХVII стoлiттi, укpaiнськi
кoзaки пiд пpoвoдoмБoгдaнa ХмeльницЬкoгoневдoвзiзвepIryлисяпo дoпoМoryдo Мoскви. I хoчa iнтеpпpeтувaтиПеpeяслaBсЬкyyгoll} 1654 poкy мoжнa пo-piзнoмy,fi oстaтovним
Укpaiни дo скЛaдyPoсii (зi сyтpeзyЛьтaтoм6улo вхo.ц,)кeн}Iя
т€ в oю' хoчa й пoстiйнo o6мeлсyвaнoloaвтoнoмiеювпpo.ц'oB]rс
пepцIихдBoхсoтpoкiв). У тoй чaс як зaхiДнaчaстинaетнiчних
зz y цiй книrкцi тepмiн <нallioнaльнa пaIЧ'ЯTЬ>BикopистoBy€ т ься
TaнaBкoлo
якa
скoнцeнтpoвaHa
кo)к нa o3нaченtlЯ iстopиvнoi пaм'ятi,
нaцioнaльнoгo нapaтиBy. oднaк я не Мaю нa yвaзi, щo тaкy вiзiю iстopii
o6oв'язкoвo пoдiляe Bсe чи бiльrпiсть нaсеЛеt|llя.
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yкpaiнсЬких 3eМеЛЬ.цo 1939 poку зaЛиЦI:aJIacя
пiд Пo;lьщeю,
пoтiм Ili.,цAвстpo-Угopп1иltoю i зlloвy Пoльщею, схiдIri yкpaiнцi llеpeжИBaJIИпpoцес Мol{eplloгoнaцiствopeHHЯ B Poсiйськiй iмllсpii. Haйбiльrпий нaI(iotlaльlIийпoет Tapaс ШcвчеIlк() сTaB yтi.lIсltнямyкpaiнськoгo <.нaцioнaЛЬн()гo
вi/tpo/(женIIя>'як йoгo poзyмiлa тtlгoчaснa iнтe"llireнцiя.CлiдoМ 3a кopoTкиМ епiзoдoм I{eзaЛе)I(Hoi
/tеpлсaвнoстиy 1918_ 1920 poкaх
сxiднa чaстиHa 6yлa силoмiць Ilpиеднaнa дo 6iльtпoвиt1ькoi
бaгaтollaцioн:rльнoi/lep)кatsиу фopмi Укpaiнськoi PсP. 1939
poкy Paдянський Coюз oкyllyвaв схiднy Пoльшy i вoзз'еднaв
укpaiнuiв y Мe)кaхoднiеi peспyблiки.
У сeми нaсТyПних poздiлaх apryМенти кни)кки PoзBинyTo 3a ДoIIoмoгolохpoнoлoгiчнoгo Tа ПpедМеTнot.o
aнzuliзyllt.t.пiTичних pillеtIь, текстiв i oбpaзiв. У пеprпoмy й лpугoмy poздiлaх iдeться пpo iдеoлoгiчнi змitlи ltiд чaс вiйни, y тpeтьoмy й
чеTBеpToМypoздiлaх пpoaнa.lliзoвaltoпiсляBo€ н нy iдeo"тloгiннy
pеaкцiю. У тpьox нaстуПних poздiлaх p0:]гЛяHyтo,вiД'lloвiднo,
TBopeнняiстopиvllих тeкстiв, кoлифi кauiю llaцioнaльнoi спa.ц'щиtIи Ta тBoprllIIя МисTецьких peПpсзellтaцiйМинyЛoгo BIIpoкiнця 1940-х - пOчaTкy 1950-х poкiв. Епiлoг Пpo/loв)кy€
.ц'oвлс
po:зпoвiдь/lo сМсpТи Cтaлiнa й 7цa.пi,
llo po:]ПaдyсPсP, IlpoсTe)кyЮчиiстopiю paдянськoi iстopиvнoi IIaм'ятiДtl кiнця.
I{я книхскa lloкaзy€ ' щo в кiнIti 1930-х - IIaПoчaткy 1940-х
poкiв, кoли CPCР пepeйrшoввiД 6eзalIе.пяцiйнoгooсy/(y цapськoгo кoлoнiя"lliзМy дo дедaлi бi;Iьlltoгo oт()Tollсtlенняз poсiйсЬким iмпepським МинyЛиМ' стa;lillськe ПoBеpнeння <.нaцii,>
в poлi сyб'сктa iстopii BикЛикzLпopсa6i".Iiтauiкrяк iмпеpськoi
poсiйськoi, Taк i yкpaiнськoi нaцioнa"lьttoiспaДщини. BiдгyкyЮчись нa сиrltaЛи Згopи' oкpемi IIисЬМeItники,iстopики й
кiнtlмитlti з/tiйснили цю змiну в lty6лi.tIIoМyДискypсi, хoнa
й rre 6eз внyтpilпгliх дe6aтiв нaBкoJIoвi21ltoснoiBaги пoняTь
<<кJIaс>
i <<нaЦiя>>
в Ме)кaхнoвoi paдянськoi iстopинltoi пaм'ятi.
Пiд чaс вiйни нallpугa мiэк клaсoвим i нaцioIlaЛЬниМнapaТивaми poсiйськo-укpail{ських стoсyнкiв IIpиTЛyмЛЮBaJIacЯ'
ашIe
Bиниклo щe ollHе пpoтиpiння - мiэк IlaтpioтиvIIимиiстopiями
poсiйськoi й укpaiнськoi lraцiй. Hе встиг Кpeмль ви.цaтиякiсь
B caДиpeктиви 3 l(ЬoГo lIиTaItня' як iдеoлoги й ilIтeлeк.ГУiшIИ
мiй peспy6лiцi вlкc IIoчaЛи yзгoД)сyBaти укpaillськy iстopиннy мiтoлoгiю з poсiйськиМ МеTaнapaтиBoМy paмкaх <.дpyяс6и
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ltapoдiв'>,l(е lloMiHyвaлa Poсiя:t3.CпoстеpiгaIoчи зa pеaкl1iсю
Iцo Boнa
МOскви, ilIтe,rirеlltliяpcсIlyблiки lllBи.цк():зpсlзумi;la,
.гpa,'lиl1ii,>
Мo)l(е cЛaBИTИ<<tseJlикi
Укpaiни, дoПoки ui тpaлиl-t'ii/t<.lпсlвlIloloTЬ'
a ltс lliдвarкують,iстopiю pосiйськoгo iмпеpсЬкoГo МинyJIoI'o.
У rlcplIli ltoвoсннi poки Мoсквa пoмiтtlo пepеймaлaся
сTpиМyBaнняМ poсTy неpoсiйських нaцiolla.дьних iДеoлoгiй.
Пiсля Iloчa'].кol]ихBaгaнЬ _ пoBеpTaTИcЯДo кJIaсoBoгopoзyмiння чи змiцнкlвaти iмltеpську iсpapхiю нaцioнaЛЬIlихМинyЛих _ центpaЛьнa BЛa.цa,вpeштi-pelllт, BиlсopиcTaЛaПoвoсннi iДеoлoгiчнi кaмпarIii, щo6 зaсулити yкpaiнськi Iraцioнaльнi iнтepпpетaцii минyлoгo. Пpoтe мiсцевi елiти нeoхoчe
вiлгукyвiuIИcЯ Цa зaкJIик Кpeм;rя 3нoBy зpo6ити клaсoву бopoтьбу нapiэкllим кaменеМ iстopинних нapaтивiв. Haтoмiсть
BotIи lllBи.ЦкopoзBиIIy llи llpиЙнятнy вepсiю укpaiнськoгo нaцioнaльнoгoМинyЛoГo,якa пiдкpеслювaлaiстopичнi й eтнiчнi 3в'я3ки з Poсiсю. Пpaцююvи нa.ц'циМ' yкpaiнськi iнтелек^ГУaJIp|
дoBeЛи' щo Мo)кyтЬуспiшlнo BикopисToByBaтиoфiuiйнi фopмули, a6и lalИcTИ.ГИсeбе пiд чaс i.цeoлoгiчнихкaМпaнiй. Кiнeць кiнцeм, BиМyЦIeHийсимбioз iДeoлoгiвз iнтeлекTyaЛaми oпpияBIIиB бaгaтoкутник кoнтpoЛю' зaсy.ц}сенняi
Bи)t(иBaтиy.цесПoспiвпpaцi, який o6oм стopoHaМ .ц'o3BoЛяB
тичнiй aтмoсфepi oстaннiх poкiв стaлiнiзму i твopити <.iдеoлoгiчнсl витpимaнi> ItapaTиtsиpoсiйськo-yкpaiнських вi.цнoсин. I все-тaки o6идвi сToporrи гoсTpo yсвiдoмлюBaЛи сBoк)
неспpoМOхtнiсть змoдеJIIoBaTиyкpaiнську paдяllську iстopичнy пaМ'яTЬ,зoвсiм незaЛe)кнyвiД нaцioнaлiстиннoгo мiтy
ПpO пoхoд)кеIltIя.
тaк нiкoли пoвttiстю й не yзгo.
3pеrптoкl, pa.ц,яIIсЬкatsJla.Д,a
I хoчa yкpa.
Дилa нaцioнaльlli iстopii piзllих нapoдiв сPсP.
iнськi бюpoкpaти чaс вiil чaсy пpи/IylllуB:rЛи <.tlallioнaлiсTичнi yхили> в lIayui й кy"llьтypi aж.цo кiнця вiсiмДeсятих poкiв,
iхнi пoгляДИ Нa yкpairrськy нaIlioнaльнy пaм'ять бyли дyжe
нeo.цнoзнaчниМи. Етнiчнiсть зaJIиtшaЛaсягoЛoBtloЮ кaтегopi:}:]
IIеpruим tlapaдигМy <.Дpyrrсби
нapoДiв>пpoaнa;riзyвaв'yвiDкIrotlpoчитaвцIидoстylIнi тoлi poсiйськoмoвlli пy6лiкauii, Лoвел Tiлeт. ,Цив.:
Lowеll Tillсtt, Thе Great Fiеndship: Soоiet HЬtoiаns on the Non-Russiаn
Nаtionаlities( Chapel Hill' 1969).
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сЮ pa/IянсЬкolПoЛlтиЧнolTaксoнoМll' Toмy lсTopиЧнl нapaTиви ПoвoсHtloI'oltepioду IIoсyTi свoiй 6ули <.нaцioнaльнимиiстopiями>,зaМaскoBaнимиПoBсpхoBoЮкЛaсoBoЮpитopикoю i
CПJ'IaBЛCHИми
в iмпrpський мстaнapaтив.
I нa кiнeць: ця кни)I(кa не пpеTe}I.цyснa те, щo6 спoBнa
p():]кpиTиiстtlpиннy свi.цсlмiсть yкpaiнuiв у ст:lлiнськi чaси.
Кiлькa епi:loдичнихсвiднень,якi мaсмo пpo нapoднy iстopинIIу пaм'ять тсlгсlпеpioдy, не.цo3BoЛяIoTьBичepпнO peкo}IсTpyIoBaTисllpats)кHюкoлeкTиBtIy пaм'ять. A;Ie бaгaтo вiДoмoстeй
lIpo piзну peцelIцiю oфiuiйlroi iстopиvнoi Ilaм'ятi Bсе )к Taки
свiДчaть,щo кoЛeкTиBIIaпaМ'ять стaлiItських чaсiв - нa Пpикpiсть стa.пiItiстaм - зaJIуIIЦaJIacЯнeoд'tloзIlaЧнoЮ.Tвopeння oфiцiйнoГo llискуpсy .vиHyJIoГoне Ha/laв;UIoсяllo ToТ:UIЬнoi perлaмeнтallii: i,1eoлoгиpеспублiкaнсЬкoгo piвня пoстiй.
нo пpистoсoвyв:lЛикpемлiвськi вкaзiвки Дo мiсцeвих peaлiй,
iнтелeктyaли чaстo вi/Iхилялиcя вi,l визнaченoгo кypсy, a iхня
aвдитopiя МoгЛaпo-piзнoму BиTJIyМaЧитинaвiть нaйвитpимaнiший кyЛьTypний пpoлукт. 3вaэкaючи нa всеoхoПний хapaктеp стaлiнсЬкoгo ПpoскTy пaМ'Ятi, все iнIпе, кpiм мoнoлiтнoi
кoЛектиBнoi пaм'ятi, BигЛя.rlaЛo6 для Toгoчaсних iДеoлoгiв
нев.цaчеЮ.
A це й булa нeвдaчa:стaлiнський CPCP аж нiяк нe
бyв тaкoкl мtlнoлiтнoю спiльнoтoЮ пaм'ятi' a зzlпиrrlaвсякoнrЛoМеpaТoмнaIliй iз пoгaнo yзгo.ц)кeнимиi внyтpilllнЬo }Iестaбiльними нatlioнaльниМи ПaМ'ятями.
***
flэкеpелa цiсi книэкки _ мaтеpiЯЛI13Boсьми yкpaiнських
тa poсiйських apхiвiв3a.БiльllIiсть I(их ,'Ioкyмeнтiв сTaЛи .I{og Ha lIoзнaченняpoсiйських
i укpaiнських apхiвil]y)китoтaкi aбpевrятypи: PГACПИ (Pоссийский гoсуltapственньlй
apхиBсoItиaЛьнoйи пoлитическoй истopии), PгAIIИ (Pоссийский гoсуi'IapствеIтrтьlй
apхив
lIoвейtпейистopии), ГAPФ (Гoсулapствeнньtйapхив Poссийскoй Федepal1ии), PГAЛИ (Poссийский гoсуДapственньтйapхив ЛитеpaтypьI
(I{eнтpa-'lьнийдepжавний apхiв гpoмaдсЬких
и искyсства)' rЦAГo
oб'сДнaньУкрairrи),цдABoB (I{еIIтpir,rьlrий
дepжавIrийаpхiв вищих
yllpавлilIllя УкpailIи), lI/(AМЛМ (I]еtlopгaнiв влaДи i ДepжaвIIoгO
тpa,rьний дcpлсaвний apхiв-мyзeй ,riтepaтypи i мистeцтва Укpaiни) i
HAIIУ (Hayкoвий apхiв Iнститутy iстopii Укpaiни Haцioна.тьнoi AкaДемii нaук Укpaiни).
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тiльки Ha пOчaTкy .ц'ев'яHoстихpoкiв.
сТyпниMи .ц'oс,ri.гIникaм
зaхi7цнiнaукoвцi НalwlcaJIvI6aгar'o
<<ДoapхiвtIу
cpy>
Iltе
B
oднaк
пpOникЛиBихДoслiДlкеHьПpo стaлiнiзм в Укpaiнi:rsTа paдянськi сrIpo6и пcpеoзIIaнитиyкpaiнськy iстopiкl тaк, щo6 вoнa
вiдltoвi.ц:lлaoфiцiйIroмy 6aнeltню poсiйськo.укpaiнських вiднoсин36.
Кoли lla пoчaтку .rleв'яIloстих :]IIик iДеoлoгiчний кoнтpoль
нaД нayкoю й пoчa.пoся poзсeкpeчeння пapтiйних apхiвiв, зa.
хiднi дoслi ДНИкИ 3м()гЛи пpaцюtsaти в укpaiнських apхiвaх i
як нaс;liдoк 3'яBиЛoся кiлькa BIIJIиBoBих IIpaць, y яких пoлiTичне й сoltiяльне )киTTЯ в стirлillськi чaси дoслiдэкyвilЛoся IIa
yкpaiнськoмy мaтepiялi37. Mоi Bиснoвки Ilpo poЛЬ мiсцeвих
iнтeлeктуa.пiв i 6кlp<-tкpaтiв6лизькi дo iдeй Aмipa Baйrrepa,lцo
,'

Див., нaпpикJlaд: Hгyhoгу Kоstiuk, Stalinist Rulе in the Uhraine: А
Studу of thе Deсаde ol Маss Tеrтor (1929_39) (Nеw Yoгk' 1960) [Укp.
пеpeкЛaд:Гpигopiй Кoстюк. Сmалittiзмв Укpаilti, I-енезаi наслidкu,Оo1996)I; RoЬcгt
сучсlснuко(К,.. Cмсl.lt<-lскиII,
cлiОженttяi cnoсmepeэrceння
S. Sullivant, Sooiеt Politicsаnd the Ilhrаine, 1917-1957 (New Yoгk, 1962);
Borys Lewуtzkуj, Die Soфеtuhrainе 1944-1963 (Сo|ognе, 1964);Yaгoslav
Bilinsky, The Second Sooiеt Rеpubliс: The Uhrаinе аfter World lУсr 11(Nеw
Brunswiсk, 1964);БoгдaIt КpaвueItкo.Coцiалънiзltiltu i нaцioнolьна cвiОомiсmьв Укpаitti XX сm. Пеp. B. IвaIпкtt,B. КopIriснкo (Киiв' 1997);
Gеoгgе o. LiЬсг, Sotliеt Nаtionаlitу Policу, Urban Grototh, and Idеntitу
Chаnge in the I]hrаiniаn SSR, 1923-1934 (СamЬridgе, UK, 1992); David
R. Мaгplеs, Stаlinism in IJhrainein the 1940s ( London, 1992).
:]60сo6,rивo див.:
John Basaгab, Perеiаslао 1654:А HLstoiogrаphical Studу
(Еdmontoп, 1982), p. |62_20|; Roman Szpoгluk,Nationаl Histoгy as a
Politiсal Battlеgгound: The Case of Ukгaine and Bеloгussia in Мiсhaсl
S. Pap, cd,, Russiаn Empirе: Somе Аspeсts of TsаrЬt аnd Sotliet Сoloniаl
Praсtices(Clеveland, 1985),p. 131_150;idеm, Тhе Ukгаinс and Russia,
in RoЬсгt Conquеst, ed., The Lаst Еmpire: Nationаlitу аnd thе Soaiet Future
(Stanfoгd, 1986), p. |5|-|82; Stephеn Vеlусhсnko, Thc oгigins of thе
offiсial Soviсt Intегpгetationof Еastегn Slaviс Histoгy: A Casc Studу of
Poliсy Foгmu altioп, Forsсhungenzur ostеuropiiЬсhеn Geschiсhte46 (1992):
225-253; idcm, Shаping Identitу in Еastem Europе аnd Rшssiа:SoaiеtRusiаn аnd PolЬh Aсcounts ot IJhrаiniаnHЬtory, 1914-1991 (New Yoгk,
199З).
3?.(ив.: Гipoaкi Кypoмiя. Свo6oОai mepopу Д,oнбаci:Укpаiнo-poсiйcъке
npuкopОoшш,1870- 1990-ipoкu(К.: С)снoви,2002);Аmiг Weiner, Мсlhing
Sеnseo| War: Thе Second World Wоr оnd the Iаtе of the Bolshеоih Rеоolution
( Pгiпссton, 2001); Мaгtin, TheАffirтnatitleАсtion Еmpire;Gсorgе o. LiЬer,
Аleхаnder Doozhеrtho:A Li/е in Sоoiet Film (London, 2002,.
з . 8.79
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iх вiн BикЛaB y свoiй книlкцi <.Мaking Sensе of War>. Baйнеp
зoсepeДжy€ т ься нa вo€ г IнoМy дoсвiДi як HoBoМy oсepлi PaДянськoгo леriтиМiзaцiйнoгo мiтy, пpи цьoМy вiн пiдкpeслюс' щo
yкpaiнськi eлiти викopисТoByвaли вoсннi нapaтиви' Щoб apтикуЛюBaTи сBoю eтнiннy вiдмiннiсть. Укpaiнськi iстopики
те)к y3ялися BиBчaти стaлiнськy дoбy, oсo6лив0 )I(вi.цнoсини
мix стaлiнсЬкoю BладoIoй yкpaiнськolo iнтелireнцiею. BпpoдoB)к oстaHнЬoгo .цeсятилiття BoHи У:кЛaлИ.цвi нa.цзвичaйнo
кopиснi з6ipки дoкументiв3s,Bи.цaЛикiлькa кни)I(oктa oпy6лiкyBaли числeннi стaттi сToсoBtIoмoеi тeми39.Ha жaль, 6aгaтo з
цих цiнних .цoслiДxeнь peпpoДyкyЮть тpaдицiйний зaхiдний
пoгля.цнa стaлiнiзм як нa пеpeМo)кHyтoтaлiтapнy.циктaTyPy'
дe Деp)кaвa цiлкoвитo дoмiнyвaлa нaд сyспiльствoМ, тa зoсepeД)кyюТьсянa зЛoчинaх Cтaлiнa i йoгo oтoченttя' якi нaчe6тo
успituнo laJIякaJIИyкpaiнс ькy гpoмaдськiсть' змyсиBrпи i i слyxa.IуIcЯoфiuiйнoi пapтiйнoi лiнii.
I],я пpauя пpoпoнy€ iнaкrпий, скЛaднitший oбpaз сталiнськ-oiiдeoлoгii й кyльтypи y нaйвa:кливirшiйнеpoсiйськiй peспy6лiui Pa.цянськoгo Coюзy. Пpo6лeмaтизyЮчи'paл'uiйni
нapaтиBи пPo мoнoлiтний стaлiнiзм, Boнa Haмaгa€ т ься BуIяr,Ити тoнкi, лe.цьпoмiтнi спoсoби спiвпpaцi тa oПopy' з яких сплiTaJIacЯткaниHa кyльTypнoгo )киття зa дo6и стaлiнiзмy.

Poздiл п е pш и й
пaтpioти
нaцioнaльнi
Pa.цянськi
<Po6iтники He Мaють вiтчизни> _ пpoгoЛocуl.Jlv|B <Maнiфeстi кoмyнiстичнoi пapтii>
Мapкс i Енгeльс. oснoвoпoлo)кttики мapксизмy не irнopyвaли iснyвaння нaцioналь}Iих.цеp)кaBчи нaЦioнaлiзмy, пpoтe Bв:Dкали
iх явищeм Дpyгopядtlим i минyЩим. Лoгiкa
iстopii ЛIoдствaпoЛягaЛa' }Iaдyмкy Mapксa,
в евoлюцii piзних <спoсo6iв виpo6ництвa>,
якi визнaчaли фopми сyспiльнoi opгaнiзa.

цii: пepвiснy,Pa6oBлaсницЬкy'кaпiтaлiстичtlyTa кoмyнiстин.
нapaтивyХIХ стopiv.rяпpo стaнoвну. 3aмiсть тpa.цицiй}roгo
Мapкс зaпpoпoнyвaвiстopiю 6oлeHня нaцioнальних.цep)кaB
poть6и мilк експлyaтoBaHимиклaсaми й eксплyaTaTopaми.
<Iстopiявсiх сyспiлЬств'щo iснyвa.
3гiднo 3 <.MaнiфестoМ...>'
ЛI1Дo цьoгo нaсy,6yлaiстopiею6opoть6иклaсiв>l.
Пеprшipaлянськi i.цеoлoгивiдкидaли iстopиннi нapaтиBи
тa кoммеМopauiйнiпpaктики Poсiйськoi iмпepii. Бa 6iльшre,
пotlяття <нaцioнaльнoiiстopii>.HoсaI\{е
вoни зaпepечyB:lЛи
pexим
iщe
пitцoв
вий
дaлi, пpoгoлoсивrшиiстopiю нeпoтpi6.
paлянськиx
tцкiльниx пpoгpaмй увiвпrи
ii з
Hoю' BиЛyчиBIIIи
Бiльlпoтa <пoлiтГpaМoтy>.
нaтoмiсть<сyспiльстBoзнaBстBo>
се6eз peвoлrouiйHимиpyхaми всiх чaсiв
вики oтoтoltснювilли
i нapoлiв _ вiл Cпapтaкa й Пapизькoi кoп,ryнидo poсiйськиx
peвoлюuiй1905i 1917poкiв. Чiльний oфiuiйний iстopик тoгo
нaсy Мiхaiл Пoкpoвський (1868_1932)3 мapксистсЬкихПonapmii.Кu1в:
' Каpл Мapкс i Фpiлpiх Енгельс,Mанiфеаn rcoмунiстnuннoi
1979.с. 90 i 51.
Пoлiтвидaв,
3'
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3ицiй нaписaB кiлькa llapисiB iстopii Poсii, y яких poбив нaгoЛoс нa екoнoмiчних стpyкТypaх,кЛaсoвiй бopoть6i Тa pеaкцiйнiй кoлoнiяльrriй пoлiтицi uapськoi iмrrepii.oднaк нa.цеp)кaвнoму piвнi цю кoнцeпцiю 6yлo пpийнятo aэк 1928 poкy. Bлaдa
тoЛеpyBaЛa HeМapксистськi Дoслi.ц)кeнHя,якi 6уяли y ДoситЬ
вiльнiй культypнiй aтмoсфеpi Toгo чaсy. <.CoцiялiстичнийнaстyП> в iстopii пoчaвся o.цнoчaснoз iндyстpiялiзaЦiею, кoЛeктивiзaцiсю сiльськoгo гoсПoДapствa тa кyльTypнoю peBoЛЮuiсю. PезуЛЬТaтoМ йoгo сталa чисткa <<стapих
спeцiялiстiв> у
t928-t9З2 poкaх. Тi, хтo спoвiдyвaв кЛaсoBy iстopiro ПoкpoвсЬкoгo' тpiюмфувaл И| aJ|eненaДoвгo2.
Ha пoчaткy тpи.ццятих poкiв пpaгМaтичнa стaлiнськa
сoцiялiзмy B OllHiй кpaiнi> Bпeвнeнo 3aдoктpинa <<Пoбyдoви
кpiпилaся нa мiсцi пoпepeДньoiiдеi свiтoвoi pевoлюuii. У лютoмy 1931 poкy, BистyпaЮЧинa Кoнфepeнцii кepiвникiв пpoМисЛoвoстi, Cтaлi н Ilpилюднo пepегля}Iyв 3гa.цaнеTвеp.цэl(еtl
ня 3 <.Мaнiфeстyкoмyнiстиннoi пapтii>: <.Bминyлoму у нaс
нe бyлo i не мoглo 6ути 6aтькiвЩини. Aле тепep' кoЛи Ми
скинyли кaпiтaлiзм, a Bлa.цaHaЛe)кить po6iтникaм' _ y нaс r
6aтькiвщинa i ми бyлeмo зaхищaти ii незaлeэкнiсть>3.Paдянськi iдеoлoги дaлi peaбiлiтoвyв:lЛи пoняття <.пaтpioтизм>.I
хoчa пeplпi paдянськi eнциклoпе.цii визнaчaли йoгo як <<Peaкuiйнy iДeoлoгiкl>,якa сЛy)кить iнтеpeсaм iмпеpiялiстiв, гaзeTи B тpиДцяTих poкaх вiтaли й пiлтpимуB:lли <.лю6oв.цo
Бaтькiвщини>a.
Hoвий пaтpioтизм 6yв eлемeнтoм стaлiнськoгo <<вeликoгo вiдстyпу>Дo тpa,цицiйнихсyспiльних i кyльтypних цiннoстeй, i вiн вiДнoвлloвaBy paДяIlськiйiстopичнiй пaм'ятi пoняття дep)кaвнoсти й нaцii. 1931 poкy Дo rшкiльнoi пpoгpaми пoвepllyЛи iстopiю. 1934 poку пapтiйне кepiвництвo Bкaзaлo'щo
вчителi пoвиннi нaBчaтитpaлиuiйнiй пoлiтичlIiй iстopii 3 <(дoтpимaнняМ iстopикo-хpoнoлoгiннoi пoслiдoвlloстi y BикЛaДi пoлiтичних Iro.цiйз o6oв'язкoвим зaкpiпЛенняМ y пaм'ятi
, Див...
John BaгЬeг' Sooiet Histoiаns in Сrisis, 1928_1932 (Nеw Yoгk,
1981).
3 И. B. Cтaлин, o зaдaчaххoзяйствelllIикoв Bonpocылeнuнuзла (Мo.
//
с кв a,1 934),c. 445.
{ Кiлькa rrpoмoвистихпpиклаДiв€
у кн.: Егwin oЬerlindег, еd.,SoajеtpаtiotLsmusund Gеsсhichte:Dohumentаlloz(Colоgne, 1967),p. 56_62'
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y.rнiв B:DкЛиBихiстopинних яBиЩ, iстopинних Дiячiв, хpoнoлoгiчних дaT>s.Biд 1936 poкy oфiцiйнa пpeсa пoЧaЛaзaсy.ц)кyвaти ПoкpoBсЬкoгo тa йoгo yннiв зa нaдмipнe зaxol]Лeння<,a6.
сTpaкTниМ сoцioлoгiзмoм>. Bлa.ц,aпoнoвилa нa пoсa.цaх тих
<<сТapих
спeцiялiстiв>, кoмy B.Ц:rЛoсяBи)I(ити, a нa iстopиuних фaкyльTeTaх в yн iвеpситетax ПoвеptIУЛуIcядoтpaдицiй нoi
стpyктypи й пpoгpaми.
Пiдтpимaнa .цеpxсaвoюpеa6iлiтaцiя poсiйськoгo пaтpioти3Мy' нaцioнaльнoi гop.Цoститa геpoiв цapсЬких чaсiB стaЛa,
мa6yть, нaйпoмiтнirшим aспектoм стaлiнськoгo <.вeликoгoвiдстyпy>. Biд 1937 poкy oфiuiйнa пpoпaraн.ц'aвo3BелиЧyBaлapoсiян як <.вeликийpoсiйський нapoд>.Poсiйськa клaсичнa Myuи <.6ypзикa й лiтepaтypa' дoти зaсy.ц)кyвaц!gц <<!BopяHсЬкi>
пиtшpe)кимy.
Heбaченo
пiдтpимку
тaк
сaМo
rкyaзнi>,
Дicтaли
(
сиМBo1937)
Пyrшкiнa
poкoBин
смеpти
нe вi.цзнaчeннясoTих
лiзyвaлo те' Щo BЛaдa пpиf,tнялapoсiйськy нaцioнaльнy кyЛьтуpy. Пеpepo6кa х кaнoнiчнoi пpoмoнapхi.rнoi oпеpи Miхaiлa Глiнки <.Жи3ньзa цaPя> нa пaтpioтичнoГo <.IвaнaCyсaнiнa> тa ii вистaвa 1939 poкy пepeтBopиЛуlcя Нa тpiюмф poсiйськoi нaцioнaльнoi гopдoсти. Poсiйськi писЬМеHtIики, кi}loмитцi й iстopики - нepiдкo зa вкaзiвкaми Пoлiт6юpa _ пoBеp}Iyли poль нaцioнaЛьних гepoiв к}Iя3ЮAлсксaндpy Hсв.
ськoМy' uapю Iвaну Гpoзнoмy тa iмпеpaтopy Пстpy Bслiкoму.
Князiв, цapiB i гeнepaлiв' кoтpих paнirпе зaсy.ЩкyBaЛив пpeсi
як зaхисttикiв iнтеpесiв влaснoгo кЛaсy й експлyaтaтopiв пpoстoгo нapo.цy,пoчaЛи усЛaBЛЮBaтияк ви.цaтних.цep)кaBних.цiя.riв, пaтpioтiв i пoлкoвo.ццiв6.
У стaлiнськy Дo6y вiлбувся пoступoвий пepeхiд вiд peвoлюцiйнoгo уявЛeнHя пpo чaс' якe пеpeд6aчaЛo pa.Цикaльний
poзpиB iз минулим, лo oфiuiйнoi iстopиннoi пaм'ятi, для якoi
цiннiстlo 6yлa тяглiстЬ BeЛикo.цepжaвницЬкихTpa.цицiй.B iстopиЧHих нapaТиBaх у poлi сy6'сктiв iстopii дедaлi чaстirпе ви.
стyпaють нe класи' a.цepжaBa й нaцii. Пpoтe нaукoвцi, якi дoслiджyвaли <.великий вiдстyп> y стaлiнськiй iдеoлoгii, зaгa5ПpавОа,16тpaвня1934,с. 1.
6 .Ц'ив.:Bгandеnbегger,Nаtional BoЬheoisтn,Poзд. 3 i 5; Kaгеn Petгone,
Lifе Hаs Become MorеJoуous, Comrаdes: Сelebrаtions in thе Time of Stаlin
(Bloomington'2000)' Poзд. 5.
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ЛoМ Hе зB:Dкaлинa daгaтoнaцioнaЛЬнy
стpуктypy uiеi тpaнсyкpaiнцiв
Aджe
pa,цянсЬIсих
тa
iнrпих
нaцioлля
фopмauii.
нaльнoстейвiднoвлeннянaцii як сy6'сктa iстopii викликаЛo
зatlитallня:a якoi сaменaцii?

Мiж клaсoмi нaцiею
Упpoдoвэlс пepШIихpoкiв paдянсЬких iдeoлoгi.lних мyтaцiй yкpaiнськi iдeoлoги, iстopики й письмеtl}lики
6ули з6итi 3 пaнтeликy. Чи вiдхiд вiд клaсoвoгo aналiзy _ l1е
нoвa oфiuiйнa лiнiя? Якщo тaк' тo Чи.ц'oЛJrчаTИcЯ
Дo мoсквичiв
i спiвaти Пеaни poсiйськoмy <<стapЦIoмy
бpaтoвi>,чи пpoсЛaBлЯтИ г,ЛaсlliнaЦioнaльнi тpaлиuii й нaцioнaльних гepoiв? MoскBa Мaлa зМory po6ити oфiuiйнi laЯг,уIлишIe з гoлoвних iдeoлoгiчних питaньt якi виникали в peспy6лiкaх. Мaлo тoгo' B
i нтeлeктyaльнe )киття Pa.цянськoi Укpaiн и дoхoдиЛи сyпepeч.
ливicиtнallи зГopи: нaпpикiнцi двaДцятих poкiв 6улo зaсyаэкeнo i стapiйшIиHy yкpaiнськoi ..6ypэкyaзнo-нaцioналiстичнoi>
iстopioгpaфii Mихaйлa Гpyшeвськoгo, i нiльнoгo peспy6лiкaнськoгo iстopикa-мapксистa Мaтвiя Явopськoгo.
Явopський' BисoкoПoстaвлeний нayкoBeцЬ-чинoB}Iик'
який oзвyrувaв пapтiйнy лiнiю B питaннях iстopii, в УPCP
6ув нi6и мiсцeвим Пoкpoвським. Biн нaписaв кiлькa мapксисTських дoслi.цлсeньyкpaiнськoi iстopii, y яких зoсеpeд)кyвaвся нa eкoнoмiчних пpoцeсaх тa клaсoвiй 6opoть6i. Як Пoкpoвський Ha BсесotoзtloМy piвнi, Явopський HaпадaBся нa
<.6ypхсyaзнихiстopикiв>, щo iх y випaдку Укpaiни peПpвеHтyBaB ltaсaМпepе.цкoлиrпнi й пpeзидeнт <<
кotlTppeвoлюцi й нoi >
Укpaiнськoi Hapoднoi Pеспy6лiки Михaйлo Гpyrпeвський,
якиЙ t924 poкy пoBepнyBся з eмirpartii.
У двaдцятих poкaх в УPCP, як i в ilrrпих peспy6лiкaх
Pa.цянськoгo Coюзy, aкTивtlo poзвивaЛися iстopиvнi дoслi.ц)кeнHя.Cлiдoм зa ГpyrпeвськиМ тoгoчaснi пoзaпapтiйнi iсTopики пiдтpимyвaли iдеlо пoслi.цoвнocти il Тяглoсти укpaiнськoi iстopii, пpaцюючи B paмкaх yкpaiнськoгo нaцio}Iaльнoгo iстopиннoгo МeтaнapaTивy. Boни ствopиЛи числе[Iнi цiннi
пpaui з iстopii Киiвськoi Pyсi, кoзavчини тa Укpaiни ХIХ стopiння. Бiльtпiсть цих нaукoBцiв виpaэкaли симпaтii <<експЛyaToвaним l\,taсaМ>'
а.I()кr'вperптi.perпт, цeй TpoП нe бyв мapк-
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сисTськиМ Bинaхoдoм - вill 6ув vaстинolo дopеBoлюцiйнoi
yкpaiнськoi нapoдницькoi тpa.пиuii.
Tим чaсoм Явopський тa iнrпi пapтiйнi iстopики poзpo.
6ляли нoвий oфiuiйний HapaТиBпpo yкpaiнсЬкe миHyЛе,сфoкyсoвaний нaвкoЛo клaсoвoi 6opoть6и. У пoпуляpнoму пiдpyчнику <.Кopoткa iстopiя Укpaiни> Явopський нед,Boз}Iaчнo пpoгoлoсив: <.Haмнeмa дiлa дo Toгo, щo 3a князi в нaс кoлиcь 6ули, lllo 3a геTьМaни 6opoлиcя з Пoльrцeю. Haм тpебa
зIlaти' як жиB i пpaIцювaвнaпr нapiд, як вiн бopoвся зo свoiми й vyжиМи пaByкaми-пaнaМи>i'I хoчa в iстopиvнoмy aнaнaцioнaльнi paмкуI' Уce хс вiн piзкo
лiзi Явopський вi.цкиД.aв
нeraтиBHooцiнювaв дoсвiд yкpaiнuiв y Poсiйськiй iмпеpii. У
сеpeлинi ХVII ст. <.yкpaiнськaтpyДяЩaлюднiсть> Щe не 3нaлa' <<якaДoЛЯ|гiprшa3a шIЛяхeтськy,}qцeiх у мaй6yтньoмy пiд
pyкoю МoскoBсЬкиХ дBopяtl>,aлe y сеЛя}IlшBи.цкoвиpo6илacя
..BизBoЛитeЛя''>
Бoг.ц,aнaХмельстiйкa <<ненaBисTь
дo сBoгo
}lицькoгo' кoтpий пpивiв Укpaiнy пiд влaдy uapiв. Явopський
y нейтpaльних тoнaх oПисy€ спpo6y ГeтЬМaнaIвaнa Мaзепи
вiдoкpемитиcя вiД,Poсii, aЛe зaсyдх{yс йoгo 3a вПpoвa.ц,)кeння
ПaHщиtIи.Biн нe схBaЛIo€ нaцioнaлiсТичне oбoжнeння Tapaсa
кyМиpa> i нaтoмiсть 3мaЛьoвy€
LЦевченкaяк <.нaцioн:lлЬнoгo
мaй6yтньoi сoцiяльнoi pевoлюuii>E.
йoгo як <(ПpoBiсникa
Bиклa.цeнaB пotIяТTях клaсoвoi 6opoтьби iстopiя Укpaiни
Явopськoгo зaЛишIaстЬся,ПoПpи те, oсiбним iстopинним пpoцeсoм. Haвiть peвoлюцiя 1917 poкy пoка:taнapaДикaльнo вi.Цмiннoto вiд пoдiй y Poсii, 6o в yкpaiнськoМy pевoлюЦiйнoмy
селяHстBo. Taкий пiдxiд
pyсi пеpeвDкaЛo <.дpiбнoбyp)куa:}не>
лo iстopii Укpaiни зpo6ив Явopськoгo oДнiею з гoлoвних мiв кiнцi двaдцяшенeй у poзпpaвi з <.нaцioнaл-кoмyнiстaми)>
TpиBaЛaдo
тих poкiвg. Пoтyжнa кaмпaнiя пpoти <<яBopщини>
1931 poкy i йrшлaплiч-o-плiч iз чисткoю пoзaпapтiйних уIсpaiнських iстopикiв. Кaмпaнiro пpoTи пoзaпapтiйникiв poзпoЧaB
7 M. l. Явopськиtl, Кopomка icmopiя Укpаiнu' видalt}tя5 (Хapкiв' 1927)'
с. 13.
8 Явopський, Icmopiя Укpaiнu cmuслoJ||у
наpuci (Хapкiв, 1928)' с. 55
у
( Х мeл ьн и uь кllЙ)' | 4 | ( IIIевненкo ) ; Кop omка iсmopiя У кpa|lш, 63 ( М aзе.
пa) i 75 ( Шrвvенкo) i Hаpucu з iсmopiipeвoлюцiЙнoi6opomъ6uна Укpaiнi
(Хapкiв, t927) |: 179 ([IIевненкo).
9 Масе. Сommunisтnаnd thе Dilеmmаs...,253_259.
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1928 poкy сaМ ЯBopський, закинувrпи ГpyшеBсЬкoМyillтеpпpетaI{iюyкpaiнськoГo iстopичнoI'o Пpoцесy як 6eзк.llaсoBoгoTa пеpсHaГoЛOlПенняllaцioнaЛЬнoгoчиIIHикa кoшIToМсoцiяльнoгo.
Cepeл llaсTyпttиx нalIiЦllикiв 6y.,rисекpетap IJ.К КП(б)У Aнлpiй Хвиля Ta МoJlollий iстopик Михaйлo Py6au, якi вiдкpиTo 3BинyBaти,rи ГpуIllевськOгo в <.
бypжyaзнtlмy нal1ioнaлiзмi>.
Якpaз тoдi ГpуlIleвський oпy6лiкyвaB ПepпIyчaсTинy Дeв'ятoгo
тoмy свoеi daгaтoтoмlloi iстopii Укpaillи, де йrплoся llpo ХмeльIIиччинy. I хoчa вiн як iстopик нapo.цниItЬкoгol{aпpямкy нe пiдкpесЛЮBaBвarкливiсть ltiеi вiйни для yкpairrсЬкoгo .ц'еp)кaBoTBoPення' йoмy iIlкpимiнyвaли, Iri6и вiн хoтiв пpимеtII,lIитизHaчeння <<сеJlЯtlсЬкoi
pевoлюцii> ХVII ст. Bэкe нa пoчaTкy тPиДlIятих poкiв oфiuiйrri iстopики хapaкTеp:rlвуBaJIИ
йoгo пoгляДи
як <.lIaцiонaл-фaшистськi'>.
1930 poкy BЛaдaПеpeBeЛaГpyrпeвсЬкoгo дo Poсii, Дe вiн i пoмеp 3a чoтиpи poки. Бaгaтьoх йoгo
yvlliв зaapе[IтуBaЛи3a )rчaстЬв Укpaiнськoму нaцioнaЛЬнoМy
l1eнтpi _ вигaДaнiй пiдпiльнiй opгaнiзaцii, яку вiн нaчe6тo o.loЛЮBaB'i вoни зaгиIIyJIив тaбopaхl0.
oфiцiйнo зaтaвpyвaЛи i Явopськoгo: йoгo зaapе[ITyвurЛи
1933 poку 3a yчaсTЬ y кoнтppeBoлюцiйнiй Укpaiнськiй вiйськoвiй opгaнiзaцii11.Aле в укpaittськiй iстopioгpaфii й нaдалi
дoмitlували кЛaсoвa iстtlpiя Ta зaсyД)кeнняpoсiйськoгo кoЛoнiялiзмy. 1932 poку Укpaiнськa aсoцiяцiя Мapксo-Л€ н iнськиx
нayкoвo-.цoслiдн и х i нститyтi в BИ ItaJIaкoЛектиBHу п paцю <.I стopiя Укpaiни. Пepeдкaпiтaлiстичнa .цo6a>,якa мaЛa пoкiнчиTи 3 нaцioнa.lliсTичниМитеopiями i Гpyrшeвськoгo,iЯвopськoгo. oДllaк i тaм тpaктyBaння пoдiй Дo зapoД)кeння peвoлюцiйнoгo pyху в Укpaiнi зaЛи[IaJIoсЯTaкиМ сaМиМ' як y
Явopськoгol2.
oфiuiйне шIеЛЬМyBaHня<.нaцioнa.пiзмy>
в iстopioгpaфii
Тaк ПpигoJloМlllиЛo pеспy6лiкaнських iнтелeктуaлiв, щo вoни
l0 Кiлькa yкpaiнських ltaукoвцiв y своiх
.цoсlIiДжснllяхкaмпaнii llpoти
ГpyIIleвськoгoвикopистaЛи вi.цнc.цaвнa,loступнiаpхiвнi мaтеpiяли:
P. Я. Пиpiг, Eummя МuхаliLtа Гpуuleвcькozo: ocmaннe Decяmшtimm^я
(1924_1934) (Klliв' 1993)' poзп. 4-7; Boл<rдимиpПpистaйкo i Юpiй
ШalIoвaл, Muхайлo Гpuшeвcъкuй i ГПУ_HКB!: TpаziuttеОeсяmuлimmя:
1924_1934(K и i в , 199 6 ) 'с .7 9 - 1 0 5 .
'' Hгyhoгy Kostiuk, Stаlinьt Rulе in the Ukrоinе,9З'
|2Icmopiя Уrcpоiнu.Тoм 1: Пеpelкaпiталiстичнa
лo6a (Хapкiв, 1932).
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нe ПoспitПiUIиpеa6iЛiToByBaTи.цеp)кaBницькiй вiйськoвi тpaдицii Киiвськoi Pyсi чи кoзaцтBa.A IloДilo,якa МoГЛaпo€ д HaTи yкpaiнськy й poсiйськy нaцioн:rльнiмiтoлoгii - вiйну кoзaкiв пpoти Пo;lьщi у ХVII ст.' щo зaкiнчилaсЯ сoloзoм iз Мo.
скBoIo' _ Й дaлi iнтеpIrpeтyвzlЛиB Дyсi кЛaсoвoi iстopii. 1930
poку iстopик Микoлa Пeтpoвський, кoтpий пoсTyПotsoсTaB
нa ПpoтиBa.
гoлoBниМ aBтopиTеToМ3 Ilьoгo ltepioдy, .цoBo.циB:
yкpaiнський llapoд не
гy скa:]aнoмy в <.Лiтoписi CaмoвИ]1IIя>>,
мiг paдiти звiстцi lIpo цeй сolo3.У poмaнi oлeксaндpa CoкoлoBськoгo <.Бoryн>( 1931) Хмe.пьницький зoбpaлсеlIийтипoвим
нa вi.ц,мiнувiд peuникa мaс пoЛкoBHифeoдaлoм-ПoЛкotsollцем,
кa Бoгунa. 3poзyмiлo' щo сoЮ3iз 6oяpськoю i кpiпoсницькoю
Poсiею нe Пaсyвaв Бoгyнoвi Coкoлoвськoгo - вiн вистyпaв зa
сили>llj.Aвтopитeтнa
тe, щo6 Укpaiнa пoкЛaдaЛaся нa <<BЛaснi
<.БoльшlaЯсoBeTск:Ц эtlцикЛoПе,ция>сTBеp.ц)кyBaЛaцЮ дуМкy - Пo сyтi, дyмкy Пoкpoвськoгo - щe 1935 poкy i хapaктepизyB:rЛaХмельницькoгo Taк: ..3paдник i лloтий Bopoг пoBсTaлoгo укpaiнськoгo сеЛяtIстBa.Х[мeльницький] бyв пpeдстaвникoМ веpхiвки yкpaiнськoi фeoлaльнo-кoзaцЬкoiстaprшини,
якa 6aэкaлaзpiвнятися B Пpaвaх iз фeoлaлaми Пoльщi - пoльськoЮ lllЛяxToю>.A Пepеяслaвський дoгoвip 1654 poку <.знaМенyвaB сo6oю сoIoз укpaiнських фeo.laлiв iз poсiйськими i,
пo сyтi, юpи.цичнooфopмив пoчaToк кoлoнiяльнoГo Пaнyвaння Poсii нaд Укpaiнoю>14.
Toэк нeдиBнo' щo B сepе.цинiтpидцятих poкiв paдянськa
пaм'яTник ХмeльницЬкoМy (1888) lla CoфiiвBЛaД'aBBzDк;LПa
ськiй плoщi нeзpyнним. Пiд чaс мaсoBoгo вi.цзнaчaнняpa.цянсЬкиx сBяT пaМ'ятник зaбивaЛи дoIIIкaми,a мiсцeвi }IaчaЛЬl3 Микoлa Петpoвський' Hаpuсu iсmopii Укpаiнu XVII_noчаmкц XVIII
cmoлimъ,тoм 1: !'oслi.lи нaд ЛiтoItисoм Caмoвидuя (Хapкiв, 1930)' с.
|29; o, Coкoлoвський, Бozун: Icmopuaнuйpol|aн з цaсiв Xмeльнuцuнu
(Мюнхeн, 1957);Katгin Bегtгаm,(Rе-)Wгiting Histoгy:olеksandг Sokolovs'kуi аnd thе Ukгainian Soviet Histoгiсal Novсl, Ilaruаrd Uhrainian Studies2l,N 1-2 (199 7 ):1 6 l- 1 7 2 .
taB. K[pуть],Хмельницкий,БoгДaн3инoвий Михaй;Ioвич, БoльutаяcoвemcксtяэнцuклoneОuя,1-е изд. (Moсквa, 1935), тoм 59: 816 i 818. цЯ
eнцикЛoпедичнaстaття в)t(едaвнo пPиBеpтa€ yвary ДoсЛlддиtsotsи)I(нa
rtикiв, див., нaIlp.,Lowеll Tillett, Grеаt Fiеndship тa JoЬл BasaraЬ' Pereiаslаo 1954'164-165.
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ники Ilaвiть пo/IуМyвaЛивзaгa.iliйoгo зpуйlryBaTи. 1936 poкy
pесIryблiкaнськiiдeoл()ГиHaкaзаЛиукpaТнськиMМy3еяМПРиПИ||И.ГИ
<.iДе:lлiзaItiЮ
кO:]aцЬкoiiстopii>. 1937 ptlкy вo}Iизaсy<,Лloцoлoвiв,>
3illaiди
Tулyб як <.rпкiдницькийpoМall>.
дили
Цей сlliчний твip Ilpo укpaiнськi землi у 1610-х poкaх нaчe6тo бoгoтвopив кoзaкiв, irнopyвaв гlItl(lлення.ГpyдOвoгoсеJIяtlсTBa Ta сTBеp.ц)кyBaв
вищiстl, IloЛЬсЬкoi ку.пьтуpи. Hсвдoвзi
Tулу6 мaйrке нa дBа Десятилiт.гЯIloTpaпиJlaв тaбopиt.'.
Сиfнaли, якi нaдхoДиJIи згopи, i дa,ri спatITeJ'IичyBaJIи.
Toгo сaмoгo poкy' кoЛи вЛa.цaнaкиrIyJIaсянa Ty;rу6:]a не3/lopoBе 3aхoIIJIetII{я
кo3aIlЬкиММинyJIиМ'Гa:]еTи
poзкpиTикyBaЛи
киiвськy I]исTaByклaсичнoi oпеpи Mикoли ЛисelIкa <.Tapaс
Бyльбa> (1890) зa спpo6y IIpиМенIIIитигepoiннiсть yкpаiнськoi iстopii. Пiсля смеpTи кoМПo3итopa1912 poкy цЮ ПeplПy
нaцioнaльнy ollepy' якa зaкiнчуBaЛacЯ кoзaцькиМ lllTypмoМ
rIoльськoi фopтeui flу6нo, rre пеpеpo6ЛЯЛИ.Алe 1937 poкy pelltисеp виpitl.tивTpиМaTисясIoжeту Гoгoля й зaвсplllиB oпеpy
сцe]IoIo'кoЛи пoJIЯки )киBIIем сIIaЛК)ЮTькoзaцькoгo ПoЛкoвникa Бyльбу. Caмe це тpaгiннe зaкiнчення <.TapaсaБyль6и>
<.П paв.ца> BикopисTirЛa,lцoб lacУ ДИTvIв исTaBy я к <<aнTинapoД'Irий спектaкль>,вiд якoгo вiе <.пopaжеI{ськиМ
зaдумoм>l6.
Пpoфесiйнi iстopики тaк сaМo не МaЛи чiткoгo yяBЛeння
пpo o6pиси нoвoi oфiцiйнoi пoлiтики llaм'ятi. B paмкaх всесoIoзнoipефopми укpaiнськi вJIaДникизлiквiдувaли пpoTЯГoМ
1936-1937 poкiв Укpaiнськy aсoцiяцiю Мapксo-Л€ п ilrськиx
нayкoвo-.цoслiДнихiнстиr.уr'iвr'a Iнститyr. неpвt.lн<li
пpoфeсypи, зoсepe.циBlllиI]иBчeнняiстopii Укpaiни в IItститутi iстopii Укpaiни Aкaдeмii нayк УPCPI7. Пpoте й пiсля тaкoi цен1 5IlЛ.AГ o, t p. 1, ol r . 70,с пp .7 5 7 ,a p к .9 6( пa м' я т н и к ) ;К paвн ен кo Б.,
Сo цiальнi змiнu i нацioltалънсlсвiОoмiсmьв Укpаiнi XX cmoлimmя (Киiв,
1997)'с. 184 (мyзеi); М. Copoкa, 3iнaiда -tулуб,у кн.: O. Г. Мусiсllкo,
pел.' 3 nopozа смepmi: Пuсьлtенttuкu Укpаiнu _ Jrеpmвu сmалiнcькuх
penpеciй(Kиiв, 1991)'с. 426_429(Tулу6).
|6ПpавОа,24х<oвтня1937,с. 6; Ю. o. CтaнiIшeвськиЙ,
Укpаiнcькuйpаdянськuй мцзuчнuй mеamp: ltа.puсuiсmopii (1917_1967) (Kиiв, 1970),
с .160_162.
1 7II'цA Гo,
ф . 1, ol r . 6, с п p .4 0 9 , a p к .2 4 ; А .B , С a н ц еви чи H . B. К o м apeнкo, Pа:lвumuеuсmopuцесltoйнaукu в АкаОeмuu ноук Укpаuttcкou ССP:
(Kиeв,1986),с. 3zr.
1936_1986z.z..
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TpaЛiзaцii Пo-сПpaв)кнЬoМу6iльtпoвицьких дoслiiтlжeньyкpaiнськoi iстopii, яких нaГiLIIьнoBиМaгaЛa ПapTiя' I]сe oДнo не
3'ЯBИЛocЯ.Haлякaнi нeсTpиМнOю хBиJIеIOpепpeсiй iстopики
нeсПpoМo)I(нiбyли pearуBaти нa сyПepечЛиBiсиrнaJIи згopи.
якe /{o нaс нe ,liйrшлo,
Iнститyт пoчaB гoTyBaTи дoсЛl.Щкен}Iя,
zlЛl, схoжe, вiДпoвiДaлoлiIrii Явopськoгo, IlpиIIaйМнiв тpaктyвaннi Хмeльниччини тa цapськoi кoлoнiяльнoi пoлiтики в
Укpailrit8.
зpуlшиЛa 3
Ще дo тoгo як po6oTa нaД циМ Д,oслiД,хсенHяМ
мiсця, BеЛикa чисTкa 1937 poкy 6oляче BДapиЛaПo iнстиTуту. Йoгo пeptrloгo .циpекTopa,Пpoфесopa Apтaurесa Хapa.ц)кeBa' 3aсTyпHикa диpeктopa Гpигopiя СлюсaPeHкa' нaукoBих
пpauiвнйкiв Кoстя Гpe6eнкiIra, BacилЯ Гypистpим6у, Tpoхймa Cку6ицькoгo й Mикoлy Tpигy6eнкa 6улo зaapell|тoвaнo i poзсTpiлянo. [м iнкpимiнyB:lЛи тpoцЬкiзМ, пpaвий УхИЛ,
yкpaiнсЬкий нaцioналiзм тa пiдгoтoвкy Tеpopистичних aкТеpopистиЧтiв, a ltoнaД yсe _ гIасTЬ y <<кoнтppeвoлroцiйrriй
..пpaвo-лiвaцькiй''opгaнiзauii, щo'Ii oчoЛIo€ yкpaiн3B.
нiй т.
ський центp...у 6лoui з тpoЦькiстськoЮтеpopисTичнoю opгaнiзaцiею i укpaiнськими нaцioнaлiстaми>19.3винувaченi зilНaJlplcЯ'ЦIo нa пpaктиЦi iхня пiдpивнa po6oтa пoлягaлa в iД'eaлiзaцii нaцioнaльнoгo минyЛoгo в пiдpyчнику iстopii Укpaгypиiни, який Boни гoTуBaли.Apeштoвaний <.нaцioнaлigт,>
Taк:
oписyBaB
стpим6a сBoIoкoнтppевoлrouiйнyлiяльнiсTь
Якoсь в oднiй iз poзмoвy vеpвlriмiсяцi 1935p. Гpе6еlrкiн
пиТaння Пpo Tе, щo iнiцiятипpяIt4oIIoсTaBиBПеpeдo It{t{oЮ
By UIoдo peд'aryBaнIrя<.IстopiiУкpaiни> тpeбa взяти дo pyк
гpyпi yкpaiнцiв - пpauiвникiв iнститутy, якi, нa йoгo дyмкy, зpo6лять цей пiдpyvник спpaв.u'iдoкyit{еtlтoмiстоpii, шo
Я oхoче
вiдodpaxaс BеЛичttеМиHyЛе yкpaiнськoгo Ilapo.ц,y.
ПoгoдиBся i спитaв йoгtr,як )ке це ПpaкTиvlroзpoбити...У
1935 p., 6уlуuи в Хapкoвi y спpaвaх пapтiйlro-iстopичHoгo
apхiву, я зyстpiвся з [Caвою] € с ипенкo. У poзмoвi я ска-

АII УPCP: 19З6-1941(Киiв,2001).
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зaв йoмy, щo Ir{и'гpyпа yкpaiнсЬких нayкoвцiв Iнститyтy iстopii, пovaли Tепep пpaцЮBaTинaд стBopеHням пi.Цpyvникa
<Iстopiя Укpaiни'>, пoтpi6нi ще Люди д'IIЯцЬoгo' пpичoмy
я
пiдкpeслив, Щo зав.цaнHяHaIIIе_ зpo6ити пiдpyчник.npiuДi дoстyпним, зpoзyмiлИ|"1/.:llяyкpaiнських мaс. Haм тpе6a
вiдo6paзити в Hьoмy всe гepoiннe lllиHyЛe yкpaiнськoгo нapoдy, йoгo бopoть6y зa нeзaлeжнiсть, йoгo кoлoсальнi твopvi сили, пoкaзаTи' щo yкpaiнцi завжди Пpaг}IуЛи
дo сaмoстiйнoсти, тo6тo.цaв йoмy зpoзумiти, щo ми виpitпили
цeй
пiдpгlник HaПИcaTИв плaнi iдeaлiзyвaння Укpaiни. € с ипeнкo пoгoдився бpaти рaсть y po6oтi нaД'цигt,lпiдpгrникoм 3а BикЛa.цеtlиммHoЮ планoм20.

в гlpuloмy

_-lx зМylllyвilли

всiх без poз6opy.

зaМoвкнyTи peпpeсii, якi зaчiпали

ПpигaдyвaнняlraЦii

Пpuzаdувaннянацii
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ськi iдeoлoгий iнтелeктyaЛипpистaвалинa ви.цoзмiнeнyBepсiю нaцioнaльнoiПaМ'ятi,якy стBopилaнaцioнaлiстичнaiнтeлiгeнцiяв кiнцi ХIХ стopiння.
Pea6iлiтaцiянaцioнaльнихгеpoiввiл6yвaлaсянe ЧepeзпoстaнoBи'a 3усилляМиoкPeмих укpaiнських iстopикiв i пись.
Мeнникiв,якi тoнкo вiдvyвaлинoвi iдeoлoгiчнiвiяння. Iхнi вi.
Cпepшyдискyзii6yли вiдкpитiдля пy6лiннoгoo6гoвopeння2t.
нaвкoЛoпpoтиpivvя мiж мapксистськиМ
сii зoсеpел)кyвалися
кpипpиHципoМклaсoвoгoaнaлiзyтa eтнiчнo-пaтpioтичHиМи
яких ви6иpaлинoBих BeЛикихпpeДкiв.
тepiями,вi.цпoвiднo.Цo
IдеoлoгiчнийпoвopoтпoчaBсяз БoгданaХмeльницькoгo'кoyкpaзaцькoгoBaтa)ккa'який ствopиBПеplпypaнгIьoМo.цepнy
_
_
iнiцi.
гoлoBниI\,l
6У"
i
oсo6ливo
зpуrrro
iнськy Дep}сaBy щo
poкy.
poлi
<.збиpava
зeМeлЬ
У
ятopoМсoюзy 3 Мoсквoю 1654
pyських> гетьмaн нaлe)кaBi дo стapoгo цapськoгo пa}Iтeoнy
Bи.цaтHих
iстopинниxдiячiв, a як зaсHoBниккoзaцькoiдepэкaви вiн 6yв гepЬемщe й yкpaiнсЬкихнaцioнaлiстiв.Йoгo фiry.
pa, нeoднoз}IaчHa
в нapaтиBaхпpo тBopeннянaцii, бyлa, пpopoкaх клaсoBoте' нepелeBaнтнoю
.цляпaнiвнoгoу .цвaДцятих
як Beликoгoфeoгo пi.цхoдyлo iстopii. Toдi йoгo зaсy.ц)IсyвaЛи
д:rлa'кoтpий пpoлaвукpaiнськеселя[Iствopoсiйськoмy цape.
вi й зeмлевЛaсникalr{.
Упеpшrе Мoсквa }Iaтякнyлa нa мo)кливу pea6iлiтaцiю
ХмельницЬкoгo в oфiuiйнiй пoстaнoвi хypi ypялoвoi кoмiсii пo кoнкypсy нa пiлpунник з iстopii CPсP (сepпень 1937
poкy).oсь якy гoЛoвtlyBa.цyBиявилaкoмiсiя в pyкoписaх'пo.
.цaHихнa кoHкypс:
Aвтopине 6aчатьжoДнoiпoзитивнoipoлi в дiях Хмельy ХVII стoлiттi,в йoгo6opoть6iпpoтиoкyпauii
HицЬкoгo
Tуpevuинoю.
Пoльщeюi сyлтaнськoю
УкpaiнипaнсЬкoЮ
скa:кiмo,Гpyзiiв кiнцi хVIII стoлiттяпi.ц
Фaкт пеpeхoдy,
пpoтeкTopaT Poсii, тaк сaмo як фaкт пеpехoлy Укpaiни пiл
владy Poсii, aBтopи poзгЛядaють як a6сoлютнe зЛo, пoзa

стaBЛяти цpoМaдян pеспy6лiки oтoToх}Iювaти сe6e 3 Bидaтни.
Ми пpeдкaми: ки€ B opyсЬкими вoiнaми, кoзaкaMи' нaцioнaльtlиIr{иДiячaми ХIХ стopivчя. У тaкий спoсiб yкpaiнськi paдяIr20У лещamах moпалimapuз"uу
1: 63_64.

2l Кевiн Плат i {ейвiл Бpaнлен6еprеp пoк;Ц}ilли,Щo poсiйськi iнте.
лекryrLпи pеa6iлiтyвaли lвaнa Гpoзнoгo зa тiею сalvroюмoлеллю (Kеviп М. F. Platt i David BгandеnЬегgеr,TеггiЬly Romantiс, TеггiЬly Pгogгessivе,oг TеггiЬlу Tгаgiс: RеhaЬilitatiпg Ivan IV undег I. V. Stalin, Rиs.
sian Rеuiеa 58' Nb 4 [oсtobeг 1999]:635_654).
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Poзdiлnеpшuй,PаОянсъrci
нацioнаllьttinаmpiomu
3в'я3кoмiз кoнкpетнимиiстopиvниI\,tи
yмoвal\.tи
Toгo чaсy.
Aвтopи нe 6aнaть, щo пеpед Гpyзiею стoялa тo.Цiaльтepнaтивa _ a6o6уи пoгЛинyтиМи цIaхськoЮПеpсiсю i сyлтaнськoюTypevvинoю,a6o пepeйтипiд пpoтектopaтPoсii;
тaк сaмo й пepедУкpaiнoю стoялaтoдi aльтepнaтивa_ a6o
6ути пoглинyтoю пaнсЬкoю Польщею i сyлтaнськoюTypeччинoю'a6o пеpейтипiд влaду Poсii. Boни нe 6aчaть,Iцo
.цpугaпеpспектиBa6улaвceя( тaки наймeншrимЛ|4xolul22.

Tyт yпepruе 6улo в)I(итoфopмyлу <<меHIIIoгo
Лихa>'якa нa.
дaлi кopистyBaTиметься пoпитoм в oфiuiйнoму ст:lлiнсЬкoмy
лискypсi МиHyЛoгo. 3a слoвaми тoгoчaс}Ioгo pa.цяHськoгoiсTopикa Miлiци Hснкiнoi, Cталiн, pеllaryloчи тeкст пoстaнoBи'
сaМ.цoдaвa6зaц пpo Укpaiнy i Гpyзiю23.ПapaдигМa <МeнцIoгo
лиxa> Демoнстpyвaлa кoМПpoмiс мiж Tpa.цицiйHим МapксистськиM 3aсyДкeн}rям poсiйсЬкoгo iIt{пеpсЬкoгoкoлoнiялiзМy тa
HoBим пiдкpeслeнням тягЛoсти .цep)I(aB}Iих
тpaдицiй мiж Poсiйськoю iмпеpieю i Paдянським Coюзoм. 3aявa 1937 poкy ще
нe BB:Dtс:l./Ia
iстopиннo пporpeсивнoю aнексilo Укpaiни й Гpyзii
iмпepieю, як Це 6yлe в пiзнitших pa.цяHсЬкихiдeoлoгiчllих дoкyмeнТaх.
Пiдpyчник з iстopii, який вигpaв кoнкypс, _ <Кpaткий
кypс истopии CCCP> зa pедaкцiсro Aндpея Шестaкoвa _ впpo.цoB)I(нaсTyПних.цBaДцяти poкiв 6yв стaндapтниМ для пoчaткoвoi rпкoли. o.цнaк poсiйськy iмпepськy тpa.цицiю вiн pea6iлiтoвувaв paДule oбepeэкнo.PoзпoвiДaючи пpo Хмeльницькoгo Ta Пpи€ . цнaння Укpaiни, aвтopи циTyвiUIи pевiзioнiстськy
лиxa>' aлe гoлoBним в iстopii для них зaфopмyлу <<мeнцIoгo
ЛуIlrIaBcЯкласoвий пiдxiд. ПpиеднaвшrисЬ д,o Poсii, yкpaiнський rrapoДзмiнив oДнy фopмy сoцiяльнoгo гнiту нa iнrшy. B
iнтepпpетaцii aвтopiв пiдpгlникa Хмельницький 6opoнив iнтepеси тiльки клaсy зeмЛeBлaсникiв, a те' щo вiн звepнyвся дo
22Пpaвdа,22 ceуlня |937 c. 2.
,
23М. B. Hevкинa, K итoгaм
o Пеpиoдизaциисoветскoй истoД|4cКУccи|у|
pин.ес-кoй
нaукvt,Иcmopuя СссP'}.lb 2 (1962):74; M. B. Hеvкинa, Boпpoс
o M. H. Пoкpoвскoм в пoстaнoвлeниях пapтии и пpaвитeльствa 1934_
1938 гг. o пpепo.цaBatИlI |4cTop|,||4
и истopичeскoй нayкe, 24|. Bуlcлiв
<мeнIцeлихo> з'явля€ T ься y внyтpitпнiх дoкytr.teнт.D(
пapтiйнoгo aПaPaтy тa Мiнiстеpствa oсвiти в гpyлнi 1936 (BгandепЬeгgеri DuЬrovsky, Йe
People Need а Tsаr,878 i 889, пpимiткп 46_47)'
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Poсii, 6yлo зумoвлeнeпoлiтичHoЮкoн'юнктypoю'a не eтнiчгIoIoчи peлiгiйнoю6лизькiстю мiэtсцими дBoМaнapодaми2a.
Пoстфaктyм мo)Iснaпo6auити,щo ця сepпнeBaПoстaнoвa 1937poкy.цaлaiстopикaм6iльшreпpoстopy лляpea6iлiтaцii
Хмeльницькoгo'6a нaвiтьдopiкaлaзa llе.цooцiнкyйoгo як пoлкoвo,ццяй пaтpioтa.Пpoте тaк сalvtoяк y випa.цкуз Петpoм Bеiстopикiв
лiким тa IвaнoмГpoзним,письМeнниI(иBипepе.ц,или
y Пoвepнeннiгeтьмaну poлi нaцioнaльнoгoгepoя. Moлoдий
укpaiнський лpaмaтypгoлексaн.цpКopнiйvyк, чиi п'€ с и Bже
лoяльнiстьдo пapтii, спitшнoзaвеptшивiспpo.цеМotlстpyBaJlи
Хмeльницький>.feтьмaн зoбparкений
TopичHyп'есy <.$61дaн
y нiй як виДaтниЙдepжaBeцЬ
i пoлкoвoДeцЬ'пo с5пi,як нaцioнaльнийгepoй,кoтpий звiльнив Укpaiнy вi.цпoльськoгoгнiry
i ствopив кoзaцькудep)кaBy(вaхливo, щo п'€ с a не нaгoлolllув:rлaнaстyпнy пoдiю _ сoЮ3iз Мoсквoю),'. Aле сaмeтoМy' щo
Bлa.цa
нaTякtlyЛaнa i.цеoлoгivнийпoвopoт'a нe пpяМoнaкиHyлa йoгo, Хмельницький Кopнiйчyкa Bикликaвдискyсilо.
1938 poкy, кoли пpeстижниfl мoскoвсЬкvlЙМaлиil теaтp
пpийняв п'есy i пoчaвIi peпeтиpyвaти,Кopнiйuyкa HeспoдiвaHo BикликaЛиДo МoскBи вiдпoвiстинa зaки.циy спoTвopeннi
iстopii.Peцензeнтп'€ с и, МoскoвсЬкийiстopик Bлaдiмip ПiчеTa26,
BBa}сaв'
щo в текстi фirypyють вигaДaнiпepсoнaлсiй пoдii,
2{A. B. Шестaкoв, peД'.,
КpamrcuЙкуpc uсmopuuССCP (Мocквa' 1937)' с.

50-52.

25Хoчa 6ioгpaфи Кopнiйнукa ствеp.ц)кyють,щo вiн пoчaB пpaцювaти
над п'€ с oю 1935 poкy i нaвiть якийсь vaс пpoвiв в apхiвaх (Е. Гop6yнoвa,,Ц,pшnmуpauяА. Кopнetiuука fNlocквa, |952|, с. 133)' oсoбистий ap.
xiв письменникa не пiлтвеpлжyс цьoгo.Пеpшa чеpнеткaдpaми 3 tt:Ц}вoЮ
<БoгД'aнХмельницький: Гepoiкa. Укpaiнa ХVII ст.> з6epеглaся сеpе.Ц
мaтepiялiв, дaтoваних 1938 poкoм. Aнi змiст п'еси, нi зaписники Кopнiй'lyкa нe свiдчaть пpo сepйoзнy пpaцю з iстopиvними.цжepелaми.Cекpет yспiхy п'€ с и пoлягaBPaдцIеB тoмy, щo вo}Iaпo-rroBoмyiнтеpпpеryвалa вiдoмi фaкти.,Цив.IЦAМЛМ, ф. 435,oп. 1, спp.33.
26Пiчeтa 6yв 6iлopyським iстopикoм сepбськoгo пoхoджeння. У кiнцi
1920-хpoкiв йогo зaсy.Цилияк <6iлopyськoгo6ypжyir:tнoгoнaцioнaлiстa>,
як <poсiйськoгo мoнapхiстa> з Мiнська
a нa пoчaткy тpи.ццятих BИcЛaJЦ4
дo Bятки. 1935poкy вiн пoвеpнyвся.цoМoскви й yспiurнoпpoдoв)кивтaм
свoЮaкадеМiннyкap'еpy..Цив.:Rаinег Lindnег, Nationalhistorikегim Stalinismus:Zum Pгofil dег akadеmisсhenIntеlligentzin WеiBruBland' |926|9 46'J аhrbilcherlйr G eschichtе Оsteuropаs 47' NЬ 4 ( 1999 ): 199 _ 20 1.
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aлe гoЛoBнaйoгo пpeтeн3iя_ aBTopнe 3o6paзивХмельницькoгo 3aхисникol*,r
клaсoBихiнтеpeсiв3еМЛeBЛaс}Iикiв.
06гoвopeння в'Иcтaв.УI
Мaлoгo Teaтpy 16 экoвтня1938poкy ПepeTвopилoся нa спpaв)кнюбaтaлiю .цoBкoЛaХмeльницькoгo.Кopнiйнyк зaхиIцaвсвiй нaгoлoснa нaцioнaЛьrrolvry
звiльненнi,a
нe нa Bнyтpirпнiйклaсoвiй6opoть6i,i 6opoнивсвoю po6oтyяк
yкpaiнськy pa.цянськyвiдпoвiдь пoльськiй iстopиvнiй мiтoлoгii. Biн нaгадaвaвдитopii пpo вiдoмий poмaн Генpикa Cсн(1883_t884),якиttхиBиB пoльськi
ксвiчa <.Boгнемi мeчем,>
стеpeoтипиЩo.цoyкpaiнських кoзaкiв: <.У [книхсцi]вивeлeнo ХмeльницЬкoгoяк п'яницЮi нaпiв6aндитa...
У цiй книжПoльщa
6улaхaзяЙкoюУкpaiни й щo вoнa
цi Дoвoдиться'Щo
мyсиTь BеpHyтисьзнoв, шцoбзaвoлoдiти Укpaiнoro...Hе випa.цкoвoпoльськi фaшисти зpo6или Цю книry o6oв'язкoвим
rпкiльним пiдpylникoм>. Iмoвipнiсть нoвoi вiilнpl з Пoльщeю тa/a6o Hiмeччинoю BипpaBДyBaЛaпiдтpимкy yкpaiнськoгo нaцioнальнoгoпaтpioтизМy.<.Якиxжe iдeй BaМще тpe6a? I якi iлei пoтpi6нi тeпep,кoли пoльськaшляхтa тa нiмецькi фaшистизHoвyзбиpaютьсяBДepTИcя
в Укpaiнy, кoли yкpaiнськoмy нapoдoвi,мo)кЛиBo'дoведетЬсяBстyпaтисязa свoЮ
нeзaлeяснiсть?>27
Кopнiйнyкпеpемiгoпoнентiв.Cпpoбaлiтepaтypнoгoкpитикa Bлaдiмipa Блюмa poзHeсти<.Бoг.цaнa
ХмeльницЬкoгo>
(вiн нaписaвCтaлiну,щo п'€ с a irнopуеклaсoвийпiдхiл) пpoBaлИЛacЯ.Biддiл пpoпaraнДий ariтaцii Цк BкП(б) лiйrшoв
BиснoBкy' щo Блюм неПpaвиЛьtlo BиTЛyмaчиB пotlяття pa.цяtl-

сЬкoгo пaтpioтизму28.
Haвеснi 1939 poкy вiлбyлaся пpем'еpa
в Малoмy тeaтpi тa кiлькoх пpoвiдних укpaiнських тeaтpaх.
Peспyблiкaнськi гaзeти пpoслaBляЛиBистaвy 3a тe' щo Boнa
BикликaЛay глядauiв <,глибoкyлю6oв i пoвary дo гepoivнoгo Минyлoгoнaшoгoнapo.цy>.
П'есa зaслy)IсиЛa
oфiшiйнeсхвaЛeння' i ii стaвили теaтpи y BсьoМy Pa.цянськoмyCoюзi, зoкpеМaмaйхсeкo)кeнтеaтp в Укpaiнi. 1941poкy aBтop <.Бoг.цa2?Пpoтoкoли дискусii нинi з6сpiгaЮтЬсяв apхiвaх мyзеIo Мaлoгo тeaтpy, ,цoстyr'y дo них я не мaB. I{ит. зa: Гopбyнoвa, Д,pамаmуpzuя' 135 i
137; Ю. Кo6илецькиtl, Кpuла кpeuеmа:)Itummя i mвopuicтnъoлeксaнdpа
Kopнiйuука (Kиiв, 1975)' с. |33-|34.
28PГAсП И,
Кapен
ф. 17, oп. |20' д. 348' лл. 6З-7 | o6 i 76_7 7. Я вД,ячнvlit
Петpoнe i Дейвiдy Бpaндeнdeprepу3a цЮ пpимiтку.
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нa Хмельницькoгo> 3лo6yв нaйвищу нaгopo.ц,y'якy мiг oTpимaти Митець y Paдянськoмy Coюзi, _ Cталiнськy пpeмiю пеpшloгo стyпеня29.
Iншli yкpaiнськi письмe}Iники пitшли слi.цaми Кopнiйнyкa.
1939 poкy Петpo Пaнн нaдpyкyBaBypиBки зi свoгo нoвoгo iстopичнoгo poмaнy <.3aпoporкцi>пpo 6opoть6y кoзaкiв ПpoTи
Пoльщi B нaстyП}Ieдесятиpivн я пicля пoBстaння ХмeльниЦькoгo. Якiв Кavуpa незa6apoм зaкiнчив poмaн <.IвaнБoгун>
(1940)' який пoвтopЮBaв сю)кeТ ТBopу Coкoлoвськoгo' aлe
}Ie ПpoтистaBляB пoлкoBникa i ХмeльницЬкoгo. Кoмпoзитop
Кoсть.(aнькeвин нaписaB Mузикy.цo п'€ с и Кopнiйuyкa i зaдyмaB нaписaTи oПepy, aле кepiвництвo киiвськoгo oпеpнoгo тeaтpу BпoЛювaлo бiльtшy знaменитiсть: нaвeснi 1939 poкy oгoЛocуIЛvl'щo oпepy <.Бoгд,aнХмeльницький> нa лi6peтo Кopнiйvyкa пoгo.циBсяHaПИcaTИfl мiтpiй llloстaкoвiч3o.
Iстopики пpиЙмaли нoвy пaтpioТич}Iy пapa.цигмy пoвiльнirше..ЦoкиBЧеHapaлa Iнститyту iстopii Укpaiни AH УPCP o6гoвoploBaлa нoвy oцiнку Хмeльницькoгo' кмiтливий Мoскoвський письIr{eнник
Oсiп Кyпсpмaн (псeвдoнiм _ К. Oсiпoв) виПеpе.цивiстopикiв i видaв пеpllly ПoзиTивнy dioгpaфiю гетЬIvtaнa. o.цнaк BoзBeличeння Хмeльницькoгo в йoгo книxui 6yлo
oбмеrкeним: oсiпoв пiдкpеслloBaB зеМлеBлaсницькi <.клaсoвi
iнтepeси> гетЬМaнai йoгo хopстoке стaBЛеtIня.цoyкpaiнсЬких
тpyдяЩих Мaс' a сoюз iз Poсiсю тpaкТуBaв як пpoфeсиBнy пoЛихa,>3!.
1940 poку yкpaiнський
.ц,iю,aлe пiд мapкoю <<МенIIIoгo
Петpoвський
oпy6лiкyBaв
пep[Iий нaукoвий
iстopик Микoлa
peвiзioнiстський oпис ПoBсTaння ХмeлЬницькoгo <.Bи3вoль29Bicmi,5 6еpезня1939,с. |,4; Кoмунicтn,1 квiтня 1939,с. 3; Кo6илеuькttЙ ,K puл a,149-151 .
30Микoлa CиРoтюк, УкpаiнcъкаicmopuчнсInpoзо
зa 40 poкiв (Kиiв' 1957)'
c.254_255,154 (Панн i Кaчуpa); М. Михaйлoв, Кoсmянmuн ФеОopoвuu
HаpoОнuй apmucm CPCP (Kиiв' 1964)' с. 15 (flaнькевиu);
,Ц,онькeвuн.
Cтaнiruевськltil, Укpаiнcькuй pаОянсъкuй музu,lнuй meamp: Hapucu
icmopii(1917_1967)(Киiв' 1970)'с. 177 (Шoстaкoвiv).
,' Пpo дoвoеннi Дe6aтуlв Iнститyтi iстopii Укpaiни див.: rЦAГo'
ф. 1'
oп. 70,спp. 753, apк.|2|;cпp. |2|,apк, |2. (Це пiзнiшi пoсиЛaннянa дис.
згaдoк). Книrкка
кусiю, Пpo Якy не з6еpеглoся)кoдниx дoкyш|eнтаЛЬних
К. oсiпoвa вийшлa в пpeстиlснiй сеpii <.Жизньзaмeчaтeльньlхлtoдей>
y кolvtсoмoЛьськoN,ry
виДaвництвi <.Мoлoдaя гвapдиЯ>:K. oсипoв, 6oeОан Xl+tельнuцкuй,
Жизнь зaмeчaтеЛЬ}lьIх л юдей ( Мoсквa, 1939 ).
4-&79
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нa вiйнa yкpaiнсЬкoгo IlapoДy пpoти Гtliту lllЛяхеTсЬкoi Пoльшi i пpиелнaння Укpaiни дo Poсii ( t648_I654)>. У цiй кни:кцi
нe aкцeнтoвallo Bнутpitпню кЛасol]y 6opoть6y, 6iльшe йдеться
пpo yкpaiнський llapoД зaгaJloМ' a ХмельlIицькoгo зo6paэкеlIo
пpoвiдникoм нaltii. Boднovaс Пeтpoвський yвaэкaвсoюз iз Poсiею тe,leoлoгiчним peзyЛьTaтoмyкpaiнськoi iстopii: <.Beсьiстopиvний пpoцeс, вся iстopiя Укpaiни 3 tIемиHyчoюлoгiчнolo
пoслiдoвнiстЮBеЛиДo визBoЛьнoiвiйни yкpaiнськoгo нapoДy'
BeЛи Дo пpи€ . цнaння Укpaiни дo Poсii, .цo o6'с.ц'нaнняз 6paтнiм poсiйськиМ нapo,Цoм>32.
Ha вiлмiнy вiл Кopнiйvyкa, Петpoвський налe)I(aBДo тaк зBaHих <<сTapих
спеЦiялiстiв>: тe,
щo нayкoBцям iз pa.zl.янськoЮ
oсвiтoю BИДaBaJIocЯpевiзioнiз.
мoM, дЛя Hьoгo 6yлo звиvaйнoю сyмirшшrIo
yкpaiнськtlгo нaцioнaлiзмy тa знaйoмих ДopеBoЛЮцiйнихiстopиvних схем.
Iз peтpoспeкTив}Ioгo ПoгЛядy ця сTpaTeгiя peadiлiтauii
yкpaiнськoi нaцioнaльнoi iстopii як чaстини lllиpllloгo iмпеpсЬкoгo .{lискypсy 3a дoПoМoГoю Пpи€ Д нaння ii дo poсiйськoгo Beликoгo наpaTивy пеpедyвaJtaпiзнirпiй paдянськiй дoгмi. Пpoтe чiльний iстopинний жypнtl/Iтoгo чaсy <.Истopикмapксист,> нaДpyкyBaB неraTиBHy pецензiю нa мoнoгpaфiю
Пeтpoвськoгo. Тi aвTop' A6paм Бapaбoй, кoтpий
'.*.,й"""ся iстopiсю Укpaiни, HeДBoзHaчнoзaJIBив:тeopiю Пeтpoвськoгo <<не
Мo)I(Ha
oхapaктеpизувaTияк МapксистсЬкy>.Biн сумнiвaвся в ToМy' нi6и кoзaцькa сTap[Iинa :] сaМoгo пoнaткy 6улa
вiддaнa сoюзoвi з Poсiсю i - кyли вaлсливirпе!_ ввaэкaв,щo
кни)ккa не зМoгЛa 3аПPoпoHyBaTи мapксистськoi кpитики
сTapцIини як кЛaсy. Ha дyмкy Бapa6oя, кЛaсoBa 6opoть6a6улa
<.внyтpirпньoю
Дiевoю прy)I(инoЮвсьoгo хoду всiх iстopиvних
пoдiй 1648-t654 poкiв>,тo/tiяк Пeтpoвський зaкpивaв oчi нa
<.клaсoвiIlpoтиpivня> мilс Хмeльницьким i Bo)кaкoм сeЛян-

ських мaс пoЛкoBникoм Кpивoнoсoм. Pецензiя зaкiннyвалaся
pекoМeн.цaцiсюпoвнiстю пеpеписaти книэrскy33.
Кoли пo6opниIси кЛaсoвoгo пiдхoду в iстopii Bистyп:lЛи
B }Iayкoвих )куpн:rлaх' пpихиЛьHики нaцioнальнoi iстopii тpiюмфyвaли y 3МI. У 1939_1940 poкaх pe)кисеpIгop Caвненкo
3}Iявнa Киiвськiй кiнoстyлii пoвнoМеTpaэкниilфiльм <.Бoг,ц'aн
Хмeльницький> зa П'€ с olo Кopнiйнyкa. B екpaнiзauii спiвпpaцIoBaЛи двoе вiдoмих aпoЛoгeтiв гeтьмaнa: Кopнiйvyк нaписaB сцeнapiй, a Пeтpoвський 6yв нaукoвиМ кoгIсyльтaгIтoм.
Caвченкo зaяBиB' щo йoгo гoЛoBHoIolvtетoЮбyлo <.oниcTИTI|
oбpaз Хмeльницькoгo вiд н:lЛЬoтy бpехнi, висвiтлити йoгo
o6paз як Bo)кдя нapoднoгo>3a.Фiльм, сю,{сетякoгo дy)кe нaгaдyвaв п'есу Кopнiйuукa, ствopиB спpaвдi пoтylсний oбpaз
Xмельницькoгo _ кepмaниЧa нaцii в бopoть6i 3 пoЛьсЬким
гнiтoм, a тeмa пo.ц'aЛьцIoгoсoюзy з Poсiеro laJlИlllИЛacя нepoзкpитoю. Кoли пpoвiднi paдянськi кiнoмитui зiбpaлиcя в 6epeзнi 1941 poку B Лснiнгpaлi, щo6 o6гoвopити зaBеplllе}Iyкap.
Tинy, мaйхe всi пiдкpeсЛювaЛи вaхливiсть цiеi тeми.цля iстopиннoi пaм'ятi paдянськoi Укpaiни. Леo ApнurTaМ зayBаJкиB'
щo <<сaBченкoпpoяBив ce6e спpaвхнiм yкpaiнЦeМ>, a Фpипaтpioтизмy, яке тeпep
лpих Еpмлrp пpиПyсTИB,Щo <<ПoчyтTя
y Haс y paдянськoмy суспiльствi висoкo пiднoситьсЯ,3aBДЯК|4
цЬoМy фiльмoвi сTaHе Пo-нoвoМy зpoзyмiлим>. Caм Caвчен<<ця
кo вiдкинyв дpi6нi кpитиннi пpиviпки, зaJIBивIlIи:
сTpiчкa
зpo6ленa в Укpaiнi i спpиймaеться [тaм] iнaкrпe>3s.
<.БoгдaнХмельницький> вийrпoв нa екpaни у квiтнi 1941
poку i сTaB гoЛoBнoю пoдieю yкpaiнськoгo кyЛьTypнoгo )киTтя. 3 пoчaткoм paДянськo-нiмeцькoiвiйни у vepвнi 1941 poкy
фiльм тех бyв <.мo6iлiзoвaний>як BDI(ЛивепpoпaraнДистське
вiдпpaвкiнo. Йoгo ПoкaзyBaJIивiйськaм 6eзпoсеpеднЬo Пepe.ц'

32М. H. Петpoвський, Btlзвoльнавiйно
укpаiнcblсo?oнapoОуnpomu zнi-

з A. Бapабoй, peu. нa кн.: М. H. Петpoвський, Bизвoльнa вiйнa
yкpaiнськoгo нapoдy пpoти гнiтy шrляхетськoiПoльrцi i rIpисДнaння
Укpаiни дo Poсii в Исmopuк-мapкcucm'J$ 7 ( 1940): |З7 -|40,
31PГAЛИ,
ф. 1992'oп. 1,дд. 75 i76 (листyвaннямiж Cавчeнкoм i Кopнiйнукoм тa вapiянтисuенapiю);IIДAМЛМ' ф.435' oп. 1,спp. 2|37,apк.
3 (Петpoвський); М. 3aк, Л. Пapфенoв и o. Якубoвllt-ЯcньtЙ' Иeopь
Сaвчeнкo(Мoсквa, 1959)' 252 (шитaтaCaвvенкa).
35TLцAГo,
ф. 1,oп. 70, спp. 66, apк.6-7 (виpo6ниuтвoфiльму);PГAЛИ'
ф. 1992'oп. 1,д.78, лл,8' 15 i 16 (пpoтoкoлилискусii).

огI. 1л, спp. 115 i B. А. Cмoлiй, peл',Bнeнi Iнсmumуmgiсmopii Укpaiнu:
Iiiобi6лiozpафiчнuЙ
ОoвiОнuк(Kиiв, 1998),с. 245-250.
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ЛеtItIяМнa фpoнт. (Caвнeнкo й Кopнiйvyк B.цaЛoзмaЛюB:lли
<.вopoгiв>нe тiльки як пoЛЬських зeмЛeBЛaсHикiB,a i як iхнiх нaймaнцiв _ нiмeцьких Дparyнiв.) I{iкaвo, Щo peueнзii нa
сotoз iз Мoсквoto, який 6yв pезулЬфiльм нe HaгoлoI.шУBaJIИ
тaтoМ тих пoдiй. Кpитики i, мa6уть, пy6лiкa взaгaлi poзyмiли <.БoгдaнaХмeльницькoгo> пеpедусiм як фiльм пpo <<геPoivнy бopoтьбу yкpaiнськoгo Hapo.цyпpoTи пoльськoi IIIЛяхти>,
який вихoBy€ y гляДaнa<.пaтpioтизм,лю6oв дo Бaтькiвщи}lи
й нeнaвисть дo вopoгiв>36.
Фiльм гли6oкo BплиHуB Ha Toгoчaснy кoлeкTиBнy пaм'ять.
М iл ьйoн и yкpaiнцiв 6eзлiч paзi в пеpeгл яHУIIvlцей .цoBo€ н ний
pa.цяHськиЙ6лoк6acтеp. Ha пoчaTкy 1950 poку, кoли o6гoвopЮBulЛиoпеpy .(aнькeвинa пpo гeтЬМaнa' нaвiть pеспy6лiкaнськi чинoвники й iнтeлектyали чaс вiд vaсу ПocуIЛaJIИcЯ
Ha
фiльм Caвчeнкa як нa пpaвдивий чи пpaBиЛьниil oпиc yкpaiнськoгo минyлoгo. 1952 poкy iстopик Baдим,Цядичeнкo пoяснюBaB пу6лilti, якa скЛaдaлaся 3 пapтiйниx функuioнepiв:
<.А'цrкеЛюДИy свoiй мaсi менrшечиTaють сoЦiaльнo.iстopиuнi
кtIиги i дyхe бaгaтo з ниx Пpo БoгДaнa Хмельницькoгo зHaють
зa вiдoмoю кiнoкapтинolo>37.
3мiнa пapa.цигМинeзadapoм зaчeпилa й iнtпих iстopиvних
дiячiв Ta eпoхи. У 6epeзнi t939 poкy paДянськa Укpaiнa вiдзгIaчиЛa |25-ту piнницю 3 дня нapo.цх{eнняTapaсa Шевчeнкa
у мaсrптa6aх'HечyBaних3 чaсy пytпкiнських сBяTкуBaнь 1937
poкy B Мoсквi. Peспy6лiкaнськa BЛaдa пpисвoiлa iм'я пoeтa Киiвськoмy унiвepситетoвi й Киiвськiй oпepi, BидaЛa пoвнe зi6paння йoгo твopiв тa спopy.цилa щoнaймeншIе тpи величнi пaм'ятtlики. Biдкpиття МoнyМeнтy в Кисвi сyпpoвoД)кyвaЛoся дBoхсoTTисячниM мiTинroь,l,Де ПpoМoви Bигoлoсили Хpyшoв тa iншi кepiвники з нaйвищиx ешeлoнiв BЛaДИ.
Пoпеpeлнiй paдянський кaнoн Пpeзe}IтyBaвLШевченкaв poлi
<<пoеTa
сеЛянськoгo 6yнтy>; пoчиHaloчи з 1939 poкy, oфiuiйнi
36PГAЛИ,
ф. 1992' oп. 1, д. 80 (кoлeкuiя гaзeтних виpiзoк Caвveнкa),
тyт лл. 1-3; Ю. Ф. Гoлинськиiл,Гepoiuна meilа a mвop'locmiI. A. Cавuенка (Kиiв' 1982)' с. 50 (викopистаIl}lяяк вo€ t ltlих пpoпara}rдисTських
фiльмiв).
37rU(A МЛ М'
ф . 435' o п . 1 , с пp . 1 9 5 9 ,a p к . 2 3 ,3 5 ( Д , я ди н eн кo );ф.661,
oп. 1,спp. 130,apк.4' 9; ЩlAГo, ф. 1,oп. 30, спp. 1875,аpк.72;cпp,2775,
apк. 58, 67.
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сиHa yкpaiнсьIсoгo Haтeксти пpoсЛaBлЯли йoгo як <<BeЛикoгo
нaцioнальнoi лiтеpaтypи тa 6aтьpoДy> _ oсHoBoПoJIo)|(}Iикa
кa нaцii38.Як6и лpи цЬoмy не нaгoлolIIУBNIИ <.peвoлюЦiйнoдеМoкpaтичнi> пoгляди Пoeтa'тaкy iнтepпpeтaцiю мoжнa 6yлo
спpийняти зa yкpaiнськy нaцioнaлiстиvнy пpoпaгaHдy. Микoлa Pyленкo, якlлЙ6yв тoлi loнaкoМ' згa'цy€ ' щo МoнyМeнтaльнi
пaм'ятtlики i вiДнoвлeний кyльт LЦeвченкa oсo6ливo BПЛинyЛИ fla йoгo стaнoBЛення як свi.ц.oмoгoукpaiнця39.
1940 poкy Iнститyт iстopii Укpaiни нapеrптi видaв 400стopiнкoвe кoлeктиBнe дoслiджeння <.IстopiяУкpaiни: Кopoткий кypс>. Ця пpaця, oпy6лiкoвaнa oднoчaснo укpaiнськoю й
poсiйськoю мoBaМи' зaпoчaTкyBaлa peadiЛiтaцiю нaцioнaль.
Hoгo нapaтиву. laнилo Гaлицький i Хмeльницький фiгypyЮтЬ y нiй як великi пaтpioти й пoлкoвo.ццi,хoчa автopи не зa6yли змaлювaти iх i як eксплyaтaтopiв. Hезвичним 6yлo пoвepнeння лo iстopиvних iнтepпpетauiй vасiв цapaтy: гетьмaнa
Мaзeпу зa oпip Пeтpy I зaтaвpoвaнo як зpaдникa. Iстopiю пeprшoi yкpaiнськoi пiдпiльнoi пoлiтичнoi opгaнiзauii, КиpилoMетoдiiвськoгo 6paтствa (1845_|847), пoдaнo скopoненo i
пiдпopядкoBaнo yсЛaBлеtlню oдtloгo з йoгo членiв _ вид,aтнoгo нaцioнaльнoгo спiвця Tapaсa Шевчeнкa. Aвтopи HaМaгaлиcя з6aлaнсyBaти нaцioнaльний нapaтив i клaсoвий aнaлiз,
aЛе oстaнHя чaстинa oстaннЬoгo poзлiлу утBep.ц)Iсу€в poлi iнтеpпpeTaTиBHих pal\iloккни)кки iстopiю yкpaiнськoгo нapo.цy.
вeликoгo yкpaiнськoУpoнистa poзпoвiдь пpo <<Boзз'€ , цHa}Iня
гo нapoДy в сдинiй yкpaiнськiй сoцiaлiстичнiй леpэкaвi>(пiсля paдяHськoi aнексii схiднoi Пoльщi 1939 poкy) тpaктyr цю
пoдiю як aпoгей yкpaiнськoi iстopiiaO.
зsBiсmi,66еpезня1939,с. 1_3;8 6еpeзня1939,с. |_2;9 6epезня1939,
с. 1;TapaсШевченкo,Пoвнезi6pанняmвopiв(Kиiв, 1939),5 тoмiв.
39Микoла Py.пенкo,
CnozаОu(Kиiв' 1998)'
Haй6iлъшeОuвo- Jtcumnrя:
с. 51.
{0с. M. Бслoyсoв,K. Г. Гyслистий,o. C. oглo6лiн' М. н. Петpoвський,
М. I. Cyпpуненкoi Ф. o. Ястpе6oв,pел.,IcmopiяУкpаiнu:Кopomкuй
куpс(Kиiв, 1940),с. 39-40, 52-54 (Дaнилo),90-92 (Хмельниuький),
yкpaiнських
113 (Мaзепa),146 (Шeвueнкo)i 388-394(вoзз'е.Ц,нaння
зeмeль).I{я книлскaвийrцлay гpyлнi 1940 poкy, aле бiльtцiстЬпpинaклaдy1941poкy з вiДпoмipникiв,якi з6еpеглися,- 3.цoДaткoвoгo
вiднoюдaтoЮнa титyльнiйстopiнui.
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Bеликийyкpaiнський
нapoд
Bтopгнeння CPCP у Пoльщy y вepeснi 1939
poкy ст.lлo вuDкЛивиМ
чиIIникoмy фopмyвaннi нoвoi Paдянськoi yкpaiнськoi iстopиvнoi пaм'ятi.Taк сaмo як iнrпi iмпеpськi зaхoплeння,це зaвoloвaннятiльки пoсилилooсi6нy eтнiuнy i.цeнтичнiстьмiсцeвoгo нaсеЛeнняi зaгaлoм змiцнилo
етнiчнiсть я к фyнлaмент:lл
Ь}lyкaтeгopiloстaлiнськoгoiдeoлo.
гiчнoгoдискypсyat.Pyх Чеpвoнoi Аpмii нa 3aхiд сyпpoвo.ЩкyвaЛaпpoпara}I,цистсЬкa
кaмпaнiя,opгaнiзoвaнapa,цшIe
Haвкoлo eтнiчних,aнiхсклaсoвихoзнaк.У paлioзвеpнeннi
17 вepесня 1939 poкy нapкoм зaкopдoннихспpaB Bячеслaв Moлoтoв
oбrpyнтyвaввтopгнeнHяяк зaхисT <<r.циHol(poвних
yкpaiнцiв
i 6iлopyсiв>y 3aхiднiй Укpaiнi тa 3aхiднiй Бiлopyсi з 6paтaми i сeстpaМинa Cхoдi. У пepeдoвицi<.Пpaв.ци>
зa 19 Bepесня
тeлсiurлoсяпpo o6opoнУ<.HaIпих
еДинoнaцioн:lЛьtlих
6paтiв>,
a мap[I:lлCeмен Tимorшeнкo,кoМaндувaчpaдянськихвiйськ,
щo пepeйшЛикopдotl' вИДaBлистiвкy, якa зaвеplпувaЛaся
3aкЛикoм <.Хaйхсивeвeдикий вiльний yкpaiнський нapoд!>a2.
У нoвoмy iмпepськoмyлискypсi oпpияBнилисяпpoтиpiнчя мix укpaiнськимi poсiйськиМнapaтивaминaцioнальнoiiстopii, aджe пpoтиpiнvямiх клaсoвим i нaцioнilлЬ}IиМ
rrapaтиBaми yкpaiнськoгo минyлoгo пpитЛyмлЮBaJIvIcЯ'
Ha .цo.цaтoк
.цoчислeнних гaзeТнихстaттей 1940 poку в Мoсквi й Киевi
виillлли.цBaнeвеЛи ких Дoслi.ц)кенняiстopii 3aхiднoi У кpaiн и.
II,i6poшуpи зaсвiд.ryюTЬ'щo pa.Цянськiiстopики в цeнтpi i в
стoлицiУкpaiни пo-piзнoмypoзyмiлинoвy пoлiтикyпaм'ятi,
{' Яpoслaв Бiлiltський тa Poмall lllпopлюк y)ке
давIto ствеpджyЮтЬ, щo
пpи€ , цtlaння нaскpiзь <нацioналiстичtlих> зaхiдних yкpaiнцiв фaктиvнo
лiДcуlлуlлl'l yкpaiнськy iдентичнiсть i нaцioнaльнy свiлoмiсть в Укpaiн-

ськiй PCP. .Цив.:Yагoslav Bilinsky, The Incotporаtion of Westеrn IJhrаine
аnd Iв Impасt on Politics and Societу in Sooiet Uhraine, y Roman Szpoгluk,
ed., The Influencе of Eаst Eulope аnd the Sooiet West on tЙe USSR (Nеw
Yoгk, 1975), c. |80-228 i Szpoгluk, Wеst Ukгainе and West Bеloгussiа:
Histoгiсаl Tгadition, Soсial Commцniсation, aпd Linguistiс Assimilation,
SoaiеtStudies31 no.1 ( 1979):76_98.
a2Кo.uунicm,18 'веpeсня 1939, с. |; ПpавОа, 19 вepесня 1939, с. 1. Biдoзвy Tимorшeнкaдив. y кн.: B. Пинeтa, ocнoвныeмolleнmьruсmopuчec'сozo pсllвumuя 3anаОнoЙ Уrcpаuныu 3anaОнoй Бeлopуссuu (Мoсквa, 1940),
c.128-129.
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тa пiдтвepдкyЮть' шo oфiuiйнi paлянськi деклapaцii зaлишaли пeвний пpoстip II,Ля
Д|4cКУciйнaвкoлo iнтеpпpетaцiй. Киiвськi нayкoвui Cepгiй Белoyсoв тa oлексaнлp 0глo6линви6усвoto iстopilo lla тезi пpo <<спoкoнвiчнiукpaiнськi зeмДУв;aJIуl
лi>,якa мaЛa нa yвaзi етнivнy еднiсть зaхi.ц'нихi схiдних yкpaiнцiв. Haтoмiсть МoскoBський iстopик Bлaлiмip Пiчeтa y пeplxoМy хс pеuеннi свoеi 6porшypи заJIBиB,щo 3aхiДнa Укpaiнa й
- C. € , ) зeмpoсiйсЬкi (<<pусскиe>.
Бiлopусь _ <<пpе.цкoвi.rнi
,.iмпepii
Пoпpи
oчeви.ц,PюpикoвинiB''>43.
лi, якi Bхo.циЛидo
нe, хoчa й дaлeке вiд нeпpимиpенtloгo' ПpoTистoяннямilк poсiйським iмпеpiялiзмoМ Ta укpaiнським нaцioнaльним пaтpioти3мol\,l,в o6ox 6porпypaх y)китo o3нaЧeння' яке нa тoй чaс
y2I(еlllиpoкo BикopисTOByBaJIив пpeсi, _ <<Bеликийyкpaiнський нapo.ц'>.
(е oзнavеннЯ' щo йoгo геть нe пoмiчали дoслi.цники стaлiнiзмy, стaЛo пpoМoBисTиlt,t
дoпoBHенням.цooДинoкoi нa тoДi
<.вeЛикoi>
нaцii Paдянськoгo Coюзу _ poсiяrr,яких Bo3BeЛив
цeй стaтyс 1937 poкуaa'oфiцiйний opгaн yкpaiнськoi кoмпapтii гaзетa <.Кoмyнiст>упеpшIeB)I(иЛaцeй вислiв 15 листoпa.цa
1939 poку в текстi ЛИcТaBepxoвнoi Paли peспyблiки дo Cтaлiнa: <(BiкaМиpoз'сднaний,вiкaми poздiлений шTyчtIиМикopдoнaМи' вeликиЙ yкpaiнський нapoл сьoгo.цнiнaвiки з'€ д нaBся B
единiil укpaiнськiй peспy6лiцi>. Taм-тaки бaтькiвщинy yкpa.
Мaтip'Ю,Bеликoю Укpaiнoю>. Tекст зaiнцiв нaзвaнo <<iхньoЮ
кoнy пpo Bхo.цження3aхiднoi Укpaiни дo УPсP тeж 6yв ryсMикoлa Пeтpoвський вiльтo всiяний епiтетoм <.BеЛикий,>a5.
нo oпepyвaBциМ oзнaчеHнямy свoiй poсiйськoмoвнiй бporuypi <.BoеннoeПpotxЛoeyкpaинскoгo }Iapo.цa>,
нaписaнiй нa 3aМoBЛеtltlяMiнiстеpствa oбopoни й видaнiй 1939 poкy B Мaсo.
вiй сеpii <.БиблиoтeкaкpaсHoapмeйцa>.Пoльських пaнiв i iх.
6или
нiх нiмeцьких нaймaнцiв, писaв ПeтpoвськИй, <<3д321дll'
{3с. M. Бrлoyсoв i o. C. 0глo6лиtl,3а.хidна Укpаiнa (Kиiв, 1940);Пичетa, ocнoвныe мoмeнmьt,3.
ooПpo oфiшiйне 3ведичен}lяpoсiян дo стaтyсy <<вeликoгo
rrapoдy>див.:
Gегhard Simon, Nationаlisтn and thе Policg touаrd thе Nаtionаlities in the
Sooiеt Union: From Totаlitаiаn Dictаtorship to Post-StаlinЬt Societу, лep.
Kaгеn Forstегi oswald Foгstег(Bouldег, 1991),с. 149-150 i Velyсhenko,
Shаping ldеntitу' 55.
a5Koлунicm, 15 листoпaдa 1939,с. 1; 16
"llистoпaдa1939' с. 1.
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IIaПIiГсp()iчнilIpедки. Cекpeт пеpсМOГ- y iхньoмy пaтpioти:lмi, у lltlvyr-[ЯхнезaJlехснoстiй свoбoди, якi :зaвжди6ули пpит ам altlli

H aIIIo^ vyB еJ l ик O Мy l l ap o д o вi >a6.

1940poку згaдoк пpo IrсЛикийукpaiнський нapoд в oфirtiй-

l IOму /lискypсi lltlмеl tш.titлo.
П poте l tiсля н i мецькo I'o BTopI'lIeI{IIя y Чеptsнi 1941 poку iх 3'ЯвиЛt)сЯ, llaне гpибiв Iliсля .Ц'otl1y,
i
ць()гo pa:]у HaДoвгo - зIIикJIи BOни llесь arк 1944 poку. Цeй цiкaвиit IIpикJIa/(ста.,lilIськoi сcмaн.гики вiдoбpaжaс спpo6y влaди Bикopиc^Гa.ГИ
укpаiнський llaтpioти3М для вtlсннoi мoбiлiзaцii. Aле lIaвiть пpи цЬoмy IIoсЛyгoBувaЛИcЯ нoBиМ iмпеpсI,киМ сJlotsникoм. У деpэкaвi, ,,1сдсlмiнyBiiЛa oДнa <<I]е,IIикa
HaIliЯ>' Пoсилити ltацioнaЛьну l'opДiс.гь IIaй6iльtпoгo llepoсiйськoгo }Iapoдy Мo)кIla 6у.rtсl,тiльки пiднeсrпи йoгo нa якиiicь
чaс ДO <.вс.llичi>сT'apшoI'o poсiйськ<lгo 6paтa.
У <<BoзЗ'€ д нaltiй> 3aхiднiй УкpaТlri paДяllська Bl'I2lI2T?К
сaмo пiдтpиМyвaJla й пoшиpюI;2r12 CTaJIiHську веpсilo нaцioна.ltьlIoiсIIaДЩиHи. B"llalta<.укpailli:.lуltaJlа>>
Львiвський yнiвеpс иTeтiм е н i Яr l a Кaзи ми p a , l te p е ймс l ty Ba l ] I Ц ий oгo н a ч eсть I вalla Фpaнкa. У Львoвi:]aснyBitЛи фi;lii Iнститyтiв iстсlpii, apхеoлoгii, лiтеpaтypи, .lliнtвiстики, фoльruIopy тa скoнtlмiки pеспуб"'liкaнськoi AкaДемii llaук. Кoли pa.itяIIсЬкa BЛaДa зaкpиJla
Hayкoве ToI]apисTI]oiменi ШевчеIIкa - мiсцевий ..бypжyaзнoIraI(iolIirлiстичний> еквiвaлelIт Aкaдемii нayк _ iдвa <.нaцioнaлiстичнi> вiйськoвo-пaтpioтиннi музеi, мaйэке всi визнaчнi зaхiднoукpaiнськi
iстopики oТpиМaJ|И llocaДИ в yнiвеpситeтi тa
y фi",lii Iнститутy iстtlpii Укpaiни. Пpoвiдllий мiсr1евий фaхiBeцЬ 3 i ст opi i кO зaчЧИ t I и I в a l I К p и l l ' я к е B иЧ , х t lч a й 6yв yvн eм
ГpyIIlсвськoгo i не 6yв мapксисToМ' OчoЛив yнillepситеТсЬкy
кaTr/lpy iстopii Укpaittи, фi.lIirо lнститyr.y Ta сTaB депyTaToМ
o(lлaсгloi pal\И. 1941poкy Кpип'якевинy 6ез пpol1едypи зaxисту пpисвoiли r'oДi IIIе /(y)Itеpi;-цкiсний i лyэrсс IIpести)кний стyl tiltь дoкт t l pa i ст opи н l l их н а у к a i .
,t6H. II.
Пстp<-lвский,
Boeluюе npouuloеaкpсluнскo?oнаpoОа,Библиoтска
кpaсlloapмсйIIа
(М<rс:ква,
1939)'с. 78.
o,
в Укpаilti: 3аriйi зелlлi 7:52_136: Py6льoв i
Див...Кgльпуptlе Эrсumlnl^я
Ч epнcItкo, С mалiнщuttа i [)oля з ахiОltoу кpаiн сь кoi i нmeл i t ен цii' i в ц _ z to ;
Кoс.гяltтиllКoн.lpaтюктa IвaннaJIyvaкiвськa,3aхiднoyкpаiнськaillте-'liгенцiяy пеprшipoки paдяlIськoiв,laди(веpесень1939_ нepвень1941)'
IJioшк Jlьвiвськoz,o
цltiвеpсumemц:Сеpiя icmopuuна,NЪ 33 (199s): |78-
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I:зltoчaткoм нiмецькo-paД'яllсьlttli вiйни y чrpвнi 1941 poкy
paдянська iДео,roгiя ще час.I.irпес'I'aJIaПoкJIИкaTися нa iстopинHy ПaМ'яTь. 22 нcpвня y 3нaмеIIиToМy IlеpIII()пtypа,'{iсl:;всpHеHнi.цo гpoмaдяll МолoтoB нaзBaB вiйlIу вiтчизIlяllolo, пpoвiвrши
Пapfu'IеЛЬi:; вiйнoкl 1812 poку з Haпoлсoнoм. L{cнтpir,lЬHа Прeсa вi;Iьнo aПeЛIoBzLЛa
ilo poсiйсЬких llopсB(lлloIliйних Bo€ н них
<.Пpaв,цa>
oпyб;liкувzrлa dcзпpеuсllенTlly
тpaдицiй. У гpyлнi
Яpoс",lавськoГo <<БLrЬIIIoвиpyсOцrl{.ГpичIIy стaТTIo € м сльянa
ки - спaдкoемцi нaйкpaЩих llaтpioTИЧних Tpa/Iицiй poсiйськoГo lrapo,цy>.Cьoмoгo ЛисTOIla/lа 1941 poкy Cтaлiн сtsoЮ ПpoМoBy 3 HaГoди piнrrицi peвoлюl1ii зaвrpIIIиB зaкЛикoМ llo paДЯнсЬкoгo нapo/ly 6paти ПpиIО'Ia/lз патpioтизмy i звитяги <<нalllИx
BrЛиких llpедкiв: Алсксalti(pa Hсвськсlгo, flмiтpiя .Il'oнськoгo,

Кyзьми Мiнiнa, flмiтpiя Пoхсapськoгo,AЛ€ к сaнлpa Cyвopoвa
У цьoмy пеpе,riкуpyських кtIязiB,зaтa Мiхaiлa Кутyзoвa,>a8.
хисникiв мoнapхii i llapських ПoЛкoBo.ццiвупaдaлa y вivi вiлсутнiсть Геpoiвpевo-lltoцiiTa l.poМa/lянськoiвiйни. Cтaлiн нaче
спoнyкaB 6aгaтoнaцioнaIIЬHypaДяHськy /{еp)кaBуoT()To)кнЮвати ce6e зi спiльним для всiх гepoiнним МинyЛиМ _ знaйoмoю
poсiйськoю IIapськoЮмiтo-пoгiсю.
Хoнa yкpaiнськa Пpесa, як i llа"'lеэкaЛo,ПePeдpyкoBуBaЛa
Пepе.цoBиIIi<.ПpaвДи>,мiсцевi функuioнepи й iнте,reкTyaЛи
IIе ПpoсTo ПpoсЛaBЛялиHевськoгo й Кyтyзoвa. Pеспу6лiканськi 3МI ПocИЛИЛИПoПyЛяpизaItiкlyкpaiнськoi нaцioнальIloi спaдI.цини.3гa,'tкипpo !'altи"llaГaлицькoГo,який пepсмiг
нaД нiмцями, y пpесi
тсвтolItliв, тa кoзatсiв,ruo тpiroмфУB.aJlИ
3 ПepIIIиxДнiв вiйниag.Taк сaМo Як p<lciяни 78t2
3'Яг.ЛЯЛИcЯ
poкy BеJIивiтнизняну вiйну IIpoти HaltoлеoIla,укpaitIцi в сеpeлинi ХVII стoлiття 6lopoлисяIIpoTипoлякiв i iхнiх ltiмецьких псlll-цiчникiв.Укpaiнськi лiтеpaтopи ПИcaЛИу вiлкpитoму листi ,'lo Cтaлiнa: <.[lеBПеplIIеyкpаiнськoму нapo.iцoвiдo.
TpoЩиTизнaxa6нiлy нiмецьку opду. Ще.Цaнилo Гatso/{иTЬся
a y вeJIИкyвiтнизняl.lу
лицький 6ив lliмеllькиx Itсiв-pиt1apiв,
185.Звiснo, КpиtI'якeвинyже Мaв с.гупillьjloктopaфiлoс:oфii,який lliн
oтpимaв 1911poку v Львiвськoмy ylliвсpситетi.
asП paвОа,23н еpвr r я|9 4 1 ,с.1 (Мoлoтoв);2 7гp у lня 1 9 4 1 ' с,3(Яp oс,' laвський);8 лисr.oпiЦа|941,c. 1 (Cтa,rilt).
a9К o .uц н iсm,24я ep вня
|9 4 |' с.3 ; 2 8 неp вня|9 4 |,с. |.,4 :lипtlя|9 4 1 ' c.4 ;
2[l
неpвlIя 1941' c. 2.
zсl:]е|na,
Лimepаmцpна
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вiйну в ХVII сT.ДoбpескylxTyBaЛизaПopiзЬкoirшa6лiпiдлiнaймaнIti - нiмецькi peйTapи>so.
Ужe 2 липня Пeтpoвський oпу6лiкyвaв y гaзетi чиМaJIустaTTЮ<.BiйськoвaДo6лeстьyкpaiнсЬкoгo нapo.цy>'у якiй виBtlдиBкopeнi yкpaiнськoi вiйськoвoi
тpaдицii з Х стopiння вiД князя Cвятoслaвa. Iстopик,цaBнoBe
oзнaчeння укpaiнськoi iстopii без пoсилaння нa клaсoвy 6opoтьбy: <.Bсяiстopiя Укpailrи спoBнeнaгepoi.lнoi 6opoть6и нapoДy 3a свoю свсl(lo.Цyi нeзaлеэкнiсть,6opoть6и Пpoти всяких
iнoземних зaгapбникiв>.Iнститyт iстopii Укpaiни 28 неpвня
oгoЛoсиB' щo йoгo Дoслiдники ГoTyЮTЬсepiю 6porшyp пpo геpoivнe МинyЛе Укpaiни. Пeprпa 6porшypa МaЛa IIpoсЛar,ЛЯTИ
6итви laнилa Гaлицькoгo, a oсTaHня - нeМинyчy paдянсЬкy
пepeМoгyy вiйнi, якa пcчaлaсяs1.
Хoчa нoвий кaнoн iстopиvltих геpoiв peспублiки 6yлo
сTBopенo tta взipel1ьi як.цo.цaтoклo poсiйсЬкoгo пepeлiкy веЛиких пpeдкiв, вiн oднovaс}IoПpеTеtIдyBaBнa oснoвy poсiйськoГo BeЛикoгoнapaTиBy_ Киiвську Pyсь. Жoлeн МиTецьнe
стBеpД]кyBaв'щo ця Bеликa сepeдньoвiчна схiДнoслoв'янськa
дepЯсaBaнaЛe)китьBиняткoBo yкpaiнськiй iстopиннiй пaм'ятi,
aЛе B)кекtIязя [aнилa Гaлицькoгo i Гaлицькo-Boлинськe князiвствo мo)кнa 6улo пу6лiчнo нa3Baти спaДщинoю укpaiнськoгo нapoдy. Беpyvи.цo yBaги згIaчeгIнЯцЬoгo князiвствa в нaцioнaлiстичних тeopiях, якi пpoвoдили лiнiю тЯГЛoсTивiд Киiвськoi Pусi чepeз Гaлицькo-BoЛиHськeкнязiвствo дo BeликoГo
князiвствa Литoвськoгo й yкpaiнськиx кoзaкiв, Bисoкo oцiнloвaти .(aнилa 6улoсПpaвolo нeoднoзнaчнolo.Чи мoгли yкpaiнцi вислaвляти пiвДeннo-зaхiдниx гaЛицькo-BoЛинськиxкHязiв, якщo poсiяни oспiвyвaли пiвнiчнo-схiдних влaлiмipoсyздaЛьськиx князiв як сПa.ц'кoeмцiввeЛиких князiв киiвських? Якщo Киiвськa Pyсь 6yлa спiльнolo Мaтepизнoю poсiян i yкpaiнцiв, кoли )к пoчинaються iхнi oсi6нi iстopиvнi мiтoлoгii? Пpoте в тoй мoмент нiхтo не ПpoтeсТyвaBпpoTи <.укpaiнiзaцii> кня3я Д,aнилa.
Cьoмoгo ЛипнЯ peспy6лiкaнський ypяд' паpЛaмeнт i пapтiйне кepiвlIицтвo oпpиЛIo.ц'}lилизBepнeння .ц'oyкpaiнськoгo
нapo.ц'y,якe сTBep.цилoнoвий пaнTеoн BeЛиких пpедкiв, Bзopoю Кoмунion' 4 лиггня l 94 l ,c . l .
51Кoмцнion,2 лиwtя |941' c, 3 ( ПетpoвськиЙ);28 чеpBtIя|9 41'c. 1 (сеpiя).
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вaний нa poсiйський. I все-тaки цeй нoвий IIaнTеoн,IIoзaсyМнiвoм, 6yв oкpемий: <.Hiмeцьких Itсiв-pицapiв py6али менi
вoiнiв [aнилa Гaлицькoгo, pу6aли iх i rпaблi кoзaкiB Бoгдaнa ХмельниIlЬкoгo, кaйзеpiвськi пoлчищa 3}IищиB yкpaiнський нapoД пiд пpoвoдoм Лeнiнa i Cтaлiнa y 1918 poцi. ЗaB)к.циМи 6или нiмецЬкoгo poзбiйникa, a тeпep ми нaвiки вi.ц,Пoпpи
pу6aсмo йoгo лaпи, зaлитi кpoв'ю 6aгaтьoх нapoдiв>52.
ним
нeгaйнa
еBaкyнiмцiв,зуМoBленa
нaсTyп
твеpД)кeння'
цe
peспублiне
зaЛиЦIили
кaтaстpoфa
aцiя тa вepеснeBa киiвськa
кaнськиМ i.цеoлoгaмчaсy, щoб у.цoскoнaЛити нoвиЙ кaнoн Haцioнaльнoi пaм'ятi. Haстyпнoгo paзy влa.цiвдалoся opгaнiзyBaTи BeлиIсеi.цеoлoгiчнeзi6pання aэl<26Листoпa.ц'a1941 poкy в
Capaтoвi (Poсiя). I{е бyв ltеpший мiтинr пpe.lстaBникiв yкpaiнськoгo }IapoДy' якиЙ пpи|lняB звеpнeння <.,[,oyкpaiнськoгo
зеМЛюyкpaiнськy>
нapoДy>.У ньoмy йrплoся пpo <<священнy
i зaкликaлoся <.вiльнoлюбнихyкpaiнцiв, нaЩaДкiв сЛaBних
6oprtiв зa piдний кpaй - [aнилa Гaлицькoгo i CaгaйдaчнoГo'
Бoг.цaнa Хмeльницькoгo i Бoгунa, Tapaсa fШевчeнкa i Iвaнa
Фpaнкa, Бorкенкa i Микoли Щopсa> нiкoли нe пiДдaвaТИcЯB
нiмецьке pa6ствo53.
Кoли в 1942_1943 poкaх y цеHтpaЛЬнiйпpесi визpiвaли
pусoцентpичнi тeн.цeнцii,yкpaiнську пaтpioTичHупpoпaraHдy
в мiсцевих 3МI нe тiльки нe пpиДylпУBaJIИ'a й нaвпaки - iнтeнсифiкyвaли. fipyгий (30 сepп}Iя 1942 poкy) тa тpетiй (16
TpaBня 1943 poкy) Мiтинrи пpe.цстaBникiвyкpaiнсЬкoгo нapoдy уxваЛиЛи зBеpнeння,щo iх iстopики, якi писaли пpo вiйну,
вясe 1948 poкy нe нaвilкyвaЛися Пepe.цpyкoByBaTи,бo <.цiзa<.Beликийyкpaiнський
кЛики не зв'язaнi з бiльtпoвикaМи>54.
нapo.ц>yтpимaвся в пyблiuнoМy дискypсi як ПoBHoпpaвнe oзнaчeння: Boнo фiгypувaлo в нaзвi ПepeДoBиЦioфiuiйнoi
<.PaдянськoiУкpaiни>, oпyблiкoвaнiй пiсля тpeTьoгo мiтинry. Мaлo тoгo' кHи)кe.rкa ПетpoBсЬкoгo з iстopii Укpaiни, якa
вийrшлa1943 poку i пpo яку йтимeться.цaлi,нaзивaлaся <.He<.Boлeлю6ний
злaмний,цyх BeЛикoгo укpaiнськoгo нapo.ц'y>.
32Кoлунicm,l лнпtlя |94|, c, |.
53<,(o yкpairrсЬкoгoнapoдy: 3веpнення мiтинry пpедстaBникiвyкpaiнськoгo l{apoду26 листoпaдa |94| poкy в Capaтoвi>.Hаgкoвi зanuскu Iнcmumgmуicmopii i apхеoлoziiАH УPCP (Уфa' 1943),тoм 1, с. 6.
5,tII'цAГo,
ф. 1,oп.70, спp. 1154,apк. 15.
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yкpai}Iський нaptlд:]ats)кllи Ilpal'llyll .rlo I]o33'с.r{нaЕI}Iя'
.цo сTBOpel{Ilя сlJoсi IvlOГyTньOi .цеp)ItaBИПa беpсI.aх l{нiс'l.pa i flнiпpa,
6сз хoлoпa i (lе:зпalIa>' - IIисaB y r.paвlri 19/r3 pокy в <.Paдяllськiй Укpailli> пocт Мaксим Pи,'Iьський.55.
y Capатoвi виПyсTиB серiкl
1942 p<lку Укpлсpxви/lall
yкpaiнtlмоBllих кllи)t(счoк киIIIснЬItOB()г()фopмaтy пpсl <.HaIIIих BеЛиких Ilpeдкiв>>,ЯКl IIoчиH;L'Iaся:зflaнилa Гaлицькoгo, llетpa CaгaйдaчlIoГo Тa Бol./laнa Хмельницьк()г(). Toдi лс
Taки гo.I.yt]ajlИcЯ I}иДaння пpO п()Лк(lвtlДцiв Хмс,,IьllиIlькoгtl Iвalla Бoгyнa тa Мaксимa Кpивorrосa' BaТa)ккiв allr'иIIo.ilьських ссjIЯHсI,киx IloltсТaнь CемеlIa Пa,'liя й Устимa Кapмal'I IoК ?,I Iи сЬм сl { l Iи кiв l l I g 3 .1 g н к a й Ф p a l r к a , г е po iв l-po М a/uI lськoi вiйни Ll{opсa тa oлексalrдpa Пapхoмеtlкa56. У кiнlti 1942
poкy I] Уфi вийшlлa yкpaiнськ()к) кoJIскTиI]lla .l1lloхсoтстopiнкotsa IIpaIlя <.Hapис iст<lpii Укpaillи>. ii aвтopи IIi.l1хollилиpиyкpaiнський ltapoд>, Дa,Ii llpименTopичIIу фiгypy <<Bel'IИI(Ий
IlpoцсIIIyвajIи 3IlaЧсHtl'l к,laсoBoГO пiдхoду i пi/-(кpесЛIotsaJIи
llaI
ltнязя
бyлiвlIицTIra
r'a
си /tеpхaBнoгtl
liсr'lloprHнЯ.
laнилa
i r.шlaнoвиToГo Пol'IКoI]oHи схapaкТеpи:]yBaЛи як <<Мy)кIIьoГo
Boilllя' lIar.pioтa свoсi бaтькiBщиIlи,>, a Хме.lIьниl1ькol.o, кpiм
ToГo, l IpoCl'nвЛЯЛ|4 як <<пpе.цсTaBникaкpall1oТ ч aс.I'иIl и кoзal IЬкoi стаplllи}Iи' ПpoгpесиtsIloгo lliячa сl]ol'o чaсy>. <.Hapис...>
oсo6;lивo BoзвеЛичyвaв кoзaкiв; alrтopи Ha3иBzL'Iипoвстa}Iня
Хмс.ll ьн иlIЬItOг()<.нaцittнaльIlo-tsи3l]ojl
Ьl lolo вi й ltoЮ,>,якa 3aкirlчилaся пpи€ . цнa}Iням Укpaillи Дo Poсii, lIIo бylro <<МенIIIиt,t
JIихoм>' яI(е спoчaTкy IIе вхOдиЛo /lo II;Iaнiв lloвстaнцiв. <.Hapис..'> OTpимaB пoзиTиI]Ily PсItензiю B мOскOBськсlмy <.ИстtlpиЧeскOМ жypllirЛе>",.
55PаdянcъкaУкpаhю' 2 .lеpвltя 194З' с' 1 (<.Bcлlrкийyкpaiнський нaItсiiмiIIсpulyсllpoбy jloс,'Iiilll.l.ll
8 ТpaвlIя|94З,c.3 (Prrльсьrсий).
POд>);
<.АllтифаtIlистськi
мiтинr зpoбилa€ л изaвcтa Cadtolroвa.
Д'llв.ii сTa.г'гIo
yкрaiнськсlгoнapol'tyy poки Bеликoi Biтчизtlяlloi
тиtlги пpед('тaвtlикiв
вiйни> yкll.: М. Еl.Ксlва.'rь,pcit.'/IpуzаcвimoвaвifuюiУкpаiна:Mсlmеpiалu ttоукoвoiкoнфеpенцii27 _28 квimш 1995p, ( Киiв, 1996)' с. 60_63.
sоцдA l.o,
ф . 1, oII. 70 ,с I I p .4 8 ,a p к .6 - - 7 . Д ив .:К . l . yс,'I и сти й/{, alr и "'I <.l
Га,rицький, IIaшi вeлuкi npeОкu(Capaтoв, 1942); К. Гус,rисr.ий,Псr.po
IIашi велuкi npеdкz (Сapа.гoв,1942); М. ПeКottarцeвич-сaгaйi-laчний,
БoI)(altХмeльlтиllьктlil,Hошi вeлuкinpeОкu(Сapa,roв,1942).
т1r<rвський,
57K' 8o6,'rий,K. I-yслистий,IJ. Дяди.lеltкo, Ф.
"l-Ioсь,М. IIетpoвський,
Л. C;rавiн, М. СyпpyIlеIlкo i Ф. lllepс:тltlк,Hapuс iсmopii УкpаЙш (Уфa,
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<.Hapис...'>6yв :зaДyмalиil, якДoвillttик /lr'IЯМaCoBoгo чиTayнiчa, HaТoМiс.гьчoтиpиToмнa <<IсTOpiя
Укpaillи> МuUIaс.I.a.I.и
I]сpситеTсI,ким пi/{р}дIник()М.Пеprпий ToМ зa pе/laкIliею чiльнoгo <.peaбiлiтaтopa>Микo,rи Петpoвськoгo oхolIJlювaв ltepio/{ BiД Дaвнiх чaсiв .ц'сl1654 poку. Пpalц /loJIyчaJIaся не тiльки дO BиBищyBa}Iня кoзaкiB. Poздi.л IIpo Киiвськy Pyсь Taк()ж
пpидiляв небyвilлy yBaгy кIlязям, oкpемi poздi,ти 6ули лpи.
свяченi Яpослaвy Мyлpoму Ta BoJIoitиМиpy Мoнoмaху, a нaй.
6i.пьшc - ixlliм 3}CИJll'lЯМ,спpяМoBaниМ нa 6yлiвlrиuтвo Дrpжaви й lliдтpимкy кyjlЬтypи. Cписoк iloДaткtlвtli ,'liтepaтypи
мiстив (laгaтсl IIpaцЬ <.6ypхсyaз н o- н atlioнaлiстичних,> iстopи - Микoли КсlстtlмapoBa, o,'leккiв ХIХ i lloнaткy ХХ с.I.o.цi.I'тя
Tа
Михaйлa
Гpyшeвськoгos8.
сaн/lpa Лaзapeвськoгo
У м o ви I I paI 1iy схiднiй Poсii тa C еp елlriй A:з ii, дe y к p aiHськi itlтe.llек'ГyaЛиПpoвeЛи пеprпi .цBaPoки вiйllи, МaJIo спpиЯJ|И ccpilo3lIoМy po3BиткoBi iстopиннOг() )кallpy в .lliтcpaтypi й мистецтвi. Hс бyлo нaписaнo жo.цнoгсl iстtrpичtloГo poмaнy; BЛaI\a<<ПЛaнyB;LIIa>
сTвOpення .цBoх IIaTpioTиЧHих iстopичHих ottеp <.f{aнилo Гaлицький> тa <.БoгдalI ХмeльнитIький,>,aJIe,Мa6yTЬ, I[Я Пp€ l {Я тaк i:зaлиrпИЛacЯ в п;lallaх59' flpoTc /lсх'Гo з укpaТнськиx митцiв poзpoб,lяв llову iстopичнy TeМa.гикy. Ha вистaвl1i yкpaiнськ()г() IvIисTeцTBa в Уфi в,тiтlсу
1942 poку Iвaн IlIyльгa пpезентувaв ескi:; кapTини <.Пepеяс,'Ial}сЬкaPaДa> - IIеpIIlу спpo6у paдянськOгO MиTцЯ зo6pa3иTи
aкT oб'€ Д IIaItня з Poсiею 1654 poкy. Toгсl лс Taки poкy Clli,'Iкa хy/(o)кIIикiIl мa"'la lraмip opгaнiзувaTИ Bel'IИI(}BисTaвкy нa
чcс'l.Ь llсМиIlyчol'o I]И3IJorTeнняpеспy(lлiки пiд ltaзвoIo <.Bе1942)' <:,3 (виДaтlli yкpailrцi), 42_45 (flaни"'lo)i 67 _71 (ХlIельllиl1ький); C. Юlllк<lв,pеl1еlIзiяHapисy iстopii Укpaiнl,r,Иcmopuueсrcuii
эtсуpruaл,}ф 7 (|94З'l:89_90.
58C. Юшкoв, .,,l.C"цaвiн,М. Пе'I.poвсl,кий(pел.) i K. Гуслистtlil, Icmopiя Укpаittu (Уфa' 19a3)' .I.oм1, oсoб,lивo с:.38-97 (пpo Киiвськy Pyсь)
i 183_313(lrpo кoзaкiв).R apхiвaх IIк кП(6)У з(lepеглaсямaйже гoтoBa llpaця 3 ДaтoЮllуб;riкaцii_ |942 piк (IJ:'l^Гo, ф. 1, oп.70, сlrp.50).
PеrrIтyтPи тo}tинiкo;Iине 6у,'Ioзalrcplllrнo'й aвтopи викopиста,'Iи
свoi
чеpнстки'l.o'гyЮчи
IстopiкlУкpailrс:ькoiPСP (вилaнall 1954_
l'Iвo,гoМIIу
1955poкaх).
,l
ff IIl'IАГO,
ф. , oп. 2З, cпp. 441, apк.5 зв. Укpaiнський кoмlloзитop
[IaпиItIеoпеpy <.БсlгilallХмcльrtицькц1i>y 1948_
Кoс'I.t,7l[aнькеIJич
poкaх.
19513
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ликa BiтчизняHa Biйнa Ta.цалeкeМиI{yЛегеpoiчнoi 6opoть6и
yкpaiнськoгo нapoду>60'
Микoлa Бaэкaн oпy6лiкyвaв t942 poкy poзлoгy пaтpioтичнy пoeМy <.flaнилoГaлицький>, у якiй змаЛIoBaBкня3я як
Bидaтнoгo IIoЛкoBo.цця
й кepмaничa Мaс. I хoчa в пoемi пРедкiв yкpaiнцiв ХIII стopivня здeбiльtпoгo нa:}иBaнopyсичaми a6o сЛoв'янaМи,Бaxaн Двiчi вxив сЛoBo <.Укpaiнa>:<.Bся
Укpaiнa чy€ кpoк [flaнилoвих] лpуэкин> i <.Як пepший вoiн
yкpaiнськиx пiль>. oчeви.цнo, щo в кyЛьМiнaцiйний МoМeнT
вiйни пoeтoвi i.цeoлoгiчнi нaглядaчi ввarкaли пpийнятним
Taкe ПpиBЛaсненнЯГaлицькo-BoлинсЬкoгo князiвствa yкpaiнськiй iстopиннiй пaм'ятi. 3гoДoм Бaxaн oTpиМaвзa <..(aнилa Гaлицькoгo>>
й вiplшi чaсiв вiйни Cтaлiнськy пpeмiю лpугoгo стyпeня6l.
Пoмiтнe з сepеДини TPиДцятих poкiв Boзвеличeнняyкpaiнськoi <<кЛaсики>
стaнoвиЛo щe o.цигIвa>кливvlЙвимip нoвoi
пoлiтики пaм'ятi. Пiд чaс вiйни, у 1942_1943 poкaх, в Уфi й
Caмapкaндi пapтiйнi i.цеoлoгиз BeЛикиМ poзгoЛoсoМopгaнiзyвaли сBяткyBaння llIеBченкiвських днiв тa ювiлeю oснoвoПoЛo)кникaнoвoi yкpaiнськoi музики Микoли Лисeнкa. Peспyблiкaнськa AкaДeмiя нayк 1943 poкy свoiм гoЛoвHим зaBДaнняМ yBarкaЛa BиBчeння yкpaiнськиx кyлЬTypних здoбyткiв - спa.цщини TTTeвчeнкa,
Фpaнкa, Лисеllкa, Михaйлa Кoнськoгo,
Гpи
гopiя
Cкoвopo
цюби
Ди, o cилa Бo.цянськoгo. Щoйнo кoлeктиви pеспу6лiкaнських oпеp пepе6paJlИcЯ.цoсepeдньoi Aзii, Boни oTpимzL/Iинaкaз lIегaйнo poзПoчинaти po6oтy i
<<нaсaМПеpeд>
c^ГaBИTИ
тaкi укpaiнськi клaсичнi Tвopи' як <.3aпopo)кець зa flyнaсм> Сeменa Гyлaкa-ApтeМoBськoгo (1863)
Тa <.FIaTaЛкa
Пoлтaвкa> Лисенкa (1889)62.
60A. flмитpelжo, Укpaiнськuй paОянсъкutiiсmopuчнuйжaвonис (Kиiв,
1966)' с. 56_57; Iсmopiяукpаiнcькozoмuсmeцmвав шecmu mon|сLr
(Kиiв,
1968),тoм 6, с. 46.
6l Микoлa Бarкaн,
.Цaнилo ГалиIIький, Укpaiнськa лimepаmуpа' N! 3/4
(|942):52 i 53. У всiх виДaнняхпiсля 1946poкy <Укpaiнy'>зaмitleнoнa
<.кpaйсЛoB'янський>,a <.yкpaiнськiпoЛя'>- нa <<.цoРoгoчинськi
пoля>
(Mикoлa Бarкaн,flalrилo Гaлицький, y: Микo;ra Бaxaн, Bipшi i noeлu
IKиiв' 1949],с. 206 i 208). Cписoк лaвpеaтiв Cтa;liнськoi лpeмii Лimepаmуpна Zаlema,4 липня 1946'с' 1.
62 Ю. Ю. Кондyфop, peд., Кульmуpнe 6уЭiвнuцmвo в Укpа|нcькiй PСP:
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Фparlкa й Лeсi Укpaiнки
Пaтpioтиuнi твopи TTTeвченкa,
BеЛикиМи
HaкЛa.цaми
й
тoдi,
ксlли Укpaiнy oкyпудpyкyвaЛи
Baли нiМIIi. BipIшi Шевчeнкa тa oпoвi.цaнняФpaнкa в.Иr,.oД|4oкyIIoBaних Tepи.
ли нaвiть сIleцiяЛЬHиМиви.цa}IнЯМи<<.цЛЯ
тopiй>. У тpaвнi 1943 poкy Укpлepхви.ц,aв,Який функuioнyвaв тo.цiв Poсii, випусTив нoBe Bи.ц,aItня
кaнонiчнoгo TTTeвчeнкoBoгo <.Кo6зapя>нaкЛa.цoм20 000 пpимipникiв. Пoпpи вo3a сЛoBa€ H нe ЛихoЛiття, мoскoвськi дpyкapнi зaбeзпeЧу!ЛИ'
Ми тoгoчaснoгo peцeн3eнтa,<.6лискучyпoлiгpaфivну якiсть>
Baсиль Кaви.ц'aння63.
У 1942-t943 poкaх вiдoмий хy.ц,o)I(ник
сiян ствopив сepiю плaкaтiв <.ГнiвШевченкa - збpoя Пеpeмoги>'.цeнa тлi o6paзiв вiйни зo6paзив Шeвчeнкa i вмiстив pядy фopмi листiвoк, якi
ки з йoгo вiprпiв. I{ю сеpiю пеpеBи.цaЛи
cкИДaлИз лiтaкiв нa oкупoвaних yкpaiнсЬких 3eМЛях64.
Paдянськi укpаiнськi i.цеoлoгий iнтелireнuiя лoбpе yсвiдoМЛювaли,щo iхня вepсiя нaцioнaльнoi пaм'ятi Мa€ кoнкуpeнTa - нaцioнaлiстичнi нapaтиBи пpo МинyЛe,якi пoбутувaЛИ Нa oкyпoBaних тepитopiях. 0сo6ливo нeпoкoiлa pa.цянське
кepiвництвo дiяльнiсть зaхiднoyкpaiнськoгo iстopикa Iвaнa Кpип'якеBичa. Улюбленець pa.цянсЬкoiBЛa.циy Львoвi пepeд вiйнoro, вiн пoтiм ви.ц'aв<.МaЛУiстopiю Укpaiни>, яку виXBaJIяЛИяк нaцioнaлiстинну aЛьTepнaтиBy pa.цянсЬким пi.цpyчникaМ. <.МaЛaiстopiя...>6улa дocитЬ пoBepхoBoю веpсiсю
yкpaiнськoi iстopii в нaцioнaльнiй iнтepпpeтaцii, a пoлiтичнoгo знaчeння Boнa нa6улa ПеpeдyсiМ чеpе3 peкЛaМy в нaцioнaлiстичниx гaзсTaх, якi вихoдvIЛИ3 дoзBoЛy ttiмецькoi aдмiнiстpauii. Cкarкiмo, <.Biнницькi вiстi> зaвеplllиЛи пyблiкaцiю цiеi кни)кки тBepд)кенняМ'якe пiдсyмoвувaлo aнтиpoсiйський i aнтиpaдянський вapiянти yкpaiнськoi пaм'ятi:
<.TеllepHaсТaBчaс, кoЛи пoслa6,rений,пеpедyсiм yкpaiнpyхoМ'CPсP - oтa)кaxськиМнaцioнa,rьнo-pевoлюuiйHим
Чеpвень19 4 1_ 195 0 (Kиiв, 1989), с. 27, 32,54, 64 (cвяткyвaння) ; IЩA Гo'
ф. 1,oп' 23,спp. 441,apк.Sзв. (Aкaдемiя);IЦABOB' ф. 2' oп. 7, спp.345,
apк' 85_86 (oпеpa).
6зIv(AГo,
ф. 1,oп. 23,спp.451,аpк. 1-3 (пy6,riкацiiчaсiв вiйни);Pаdянcька Укpaiна, 5 неpвllя 1943,с. 4 (pеueнзiя нa <.Кo6зap>).
й Леoнiд Bлaдич, Bасuль Kасiян: П,яmь emюОiвnpo хуОoэrcнurс(Kиiв,
1978)'с. 75 i 80.
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jlиBа тюpМa i кaтiвlIя наpoлiв _ BaЛИ.ГьcЯпiд мoryтнiм нaТискoN{pевo,'IюЦiйнo- tsи3BoЛьllих сиЛ Тa Tвеpдими y.цapal,r
и
нiмeIIькoi збpoi. Падaс бiльшoвизМ' Haшa Бaтькiвщинa Дo.
бувaе нoвy свo6oдy. Tpe6a }Iам IlaHoBo бyлyвaти свoс життя. Дo цЬoгo зaBДaнtlя ми йдeмo дopoгoЮ HaшIихдaвнiх Дiяviв i гepoiв, Щo 6$yIIиннo 6opoлися 3a ДoЛЮУкpaiни. Biд
Cвятoславa i Boлoдимиpa, ХмельницЬкoгo i Мaзепи, llovеpез lllев.lеltкa i Фpaнка, дo МикoЛи Мiхнoвськoгo, Симoнa Петлюpи i € в генa Кoнoвальця тa 6агатo iнrциx _ всi
tsoни )кepTByв:lЛисtsoЮсиЛy лля yкpaiнськoi спpaви... Ми
йДeмo iхнiми слi.цaми,_ ми ло6yлeмо llaшiй Укpaiнi волю,
самoстiйнiсть тa сoбopнiсть!,>65.

HезpoзyмiЛo' Чи цей aбзaц нaписaв сaм Кpип'якeвич' чи
йoгo дoДaли pe.цaкTopИГaЗe.rИ.Пiзнilшi емirpaнтськi пepeвидaн}Iя<.Мaлoiiстopii Укpaiни> мicтили схoжий виснoвoк i нaцioналiстичний кaнoн видaТHихПpe.цкiв.
Кpiм тoгo, нaцioнaлiсTиЧHе <.Укрaiнськe BидaBництBo>
(Львiв_Кpaкiв) Bипyстилo <.IстopitoУкpaiни вiд нaйдaвнilIIих дo тепеpitшнiхчaсiв> I. Петpeнкa (Кpип'якевичa) тa пеpеBи.цaЛoйoгo <.IстopiюУкpaiнуI Д,ЛЯHapo.ц'a>
(1929) пi.ц нa3вoю <.IстopiяУкpaiни>. Пoки Кpип'якeвич гoTyBaB rpyнтoвнitшу пpaцЮ 3 тaкoЮ сaМoЮ нaзBoЮ' ви.цaвецьпepeДpyкyвaв <.Кopoткий куpс iстopii Укpaiни> .(митpa floporшeнкa' ЦIaнoвa}Ioгo yкpaiнськoгo Дiячa, мiнiстpa зaкop.цoнних спpaв 3a
Гетьмaнaтy. oбидвa aBтopи тpaктyвaЛи yкpaiнську нaцiю як
су6'скт iстopii i пiдкpеслюBaЛиtleraTивнiнaслiдки poсiйськoго дoмiнувaння66.
<.Pa.цянськaУкpaiнa> 6улa нaстiльки стyp6oвaнa нaцioнaлiстичними кoнкypeHтaми y фopмyвaннi пaм'ятi, щo висмiялa iх в oкpeмiй стaттi. У липнi 1943 poкy гaзeTaПoзнyщaЛa.
ся з нaцioнaлiстичнoгo iстopикa Iвaнa Пoгaнькa, якиil' нi6и65ILЦAГo,
ф. 1, оlI. 23, спp. 2858,apк. 22-23 (пеpедpyкoвaнoз гaзетнoi
пy6лiкauii).
66 .I|'ив.:I. K[pип'якеви,lf' Mала icmopiя Укpаiнu (Fеldkiгсh, 1947),
с. 47_48' Пpo ви.Цaвнину.ЦiяльlliстьКpип'якeвичa пiд чaс вiйни див.:
Яpoслав.I[aшкeвин,<.IвaнКpип'якеBич - iстopик Укpaiни> y кн.: Iвalt
Кpиlt'якевин IсmopiяУкpaiнu (Львiв, 1990)'с. 5-21. Пpo <Укpaiнське
'
видaвниtlтBo>llив.: Kgльmуpнеэrcummяв Уrcpаiнi:SахiОнi зеl+tлi,
|:208_
209.
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тo писaв iстopiю Укpaiни 3a Haкaзoм fе6ельсa. Пoгaнькoвi не
пoщaсTилo' кпиЛa гa:}етa'_ oдиH стapший нaцioнaлiст,.{opoцIeнкo' вхе oпyблiкyвaв aнтиpaдянсЬкy poзпoвiдь пpo yкpaiнське миrryле. Cтaття зaкiннувалacЯ caTИpvIЧнимoписoМ гopoпaшIнoгo Iвaнa, який плететЬся .ц,oсBoгo гoсПo.цapя'paйхскoмiсapa Еpихa Кoхa, дoпoвiсти, щo спpoби пiдлa6yзнитися нe B.цaлися67.
Aвтop мiг i нe 3нaти' Щo Пoгaнькo, т06т0 Петpeнкo, - цe Te)к Кpип'якевиu, якиЙ з o6epеяснoсти пiдписyвaв свoi пyблiкauii piзними псeвдoнiмaми.
Укpaiнськi paлянськi iнтeлeктyaJIИ BeЛkI6opoть6y Ha .цвa
фpoнти i мyсили тaкoэt(ДaBaTИвiдсiч свoiм o.цнoплeмiнникaМнaцioналiстaм iз Кaнa,ци. У квiтнi 1943 poкy paлянський
Bсеслoв'янський кoмiтeт дoвiдaвся, щo <.пpoфaшIистськaнaцioнaлiстиvнa opгaнiзaЦiя> Кoмiтет укpaiнuiв Кaнaди Bpyчилa пpем'ep.мiнiстpoвi Maкeнзi-Кiнry lиемopaн.цyМ'у якoмy
BислoBлe}Io6aлсaння yкpaiнцiв зд'o6ути <<oкpемy
(сепapaтнy)
i нeзaлeэIснyyкpaiнськy .цep)кaByв € в poпi>. Bсеслoв'янський
кoмiтет y Мoсквi зaдiяв чiльних yкpaiнських нayкoвцiв тa
писЬIueнникiв,щo6 Boни пpигoтyвaли зaПepеченнЯ ДJIЯrry6Лiкaцii в Укpaiнi i в Кaнaдi. Пoет Пaвлo Tичинa нaписaB пpецiкaBy стaTTю <.Гeтьбpyлнi pуки вiд Укpaiни>,.цe }IaмaгaBcЯДoвeсти' щo <<нe
мo}кнa y тalсoМy гeoгpaфivнoму стaнoBищi ствopити цiлкolи нeзaлeэкнyДep)I(aBy>.
Haвiть Дaнилoвi ГaлиЦькoIvry.цoвeЛoся
сoю3
3
тa Пoльщeю. УкpaУгopЩинoю
уклa.цaти
iнськa l{eнтpaльнa Paдa 1918 poкy Tе)кнeдoBгo 6yлa нeзaлe)I(Hим уpядoм i мусилa зaпpoсити нiмцiв. Tичинa вiв Дo Toгo' щo
B склaдних гeoпoлiтичtlих yмoвaх Paдянський Coюз 6ув для
yкpaiншiв 6eзсyмнiвнo нaйкpaщим вихoдoмffi.
Cepйoзнe зaнепoкo€ H ня пapaЛеЛьнoю нaцioналiстичнoю
пpoпaraн.цoюпoчaлo пpoяBлятися в yкpaiнськiй пpесi тa iдeoлoгiчних .цoкумeIITaхнaпpикiнЦi |942 _ нa пoчaткy 1943
poкy. Пpoтe нi фaктичнa .цiяльнiсть yкpaiнсЬких нaцioнaлiстiв (яким пepeПIкoД)кaлиi яких yTискaЛи нiмui), нi iнфopмaцiя пpo <(нaцioнaлiстичHупpoпara}IДy>,Щo Ii мit.пopa.цянськe
кepiвництвo (шe зaсвi.цчyloтьapхiви Цк кП(б)У), нe BипpaB67PаОянсъкаУкpaiнa,9 липня |943, c, 4.
68ГAPФ,
ф. 6646' oп. 1,д. 4, лл. 9-10 (Bсeслoв'янський кoмiтет); PаОянcъка Укpаiнa, 16 тpaвня 1943,с. 2_3 (Tиvинa).
5. &79
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ДУBaJIИцiеi тpивoги. Moж"'lивo, сTaЛiнсЬкi i,'tеoлoгитaк гoсTpo
yкpaiнський Ilaцioнaлi3м,6o усвiлoмЛюBaЛисyзaсу.ц)кyBaЛи
пеpeннoстiвлaснoi iстopиvlroi вiзii, де <.нalliя>
сyсiдилa з <<кЛa<.вeликий
yкpaiнський
сoМ>,a
нapoд>зМaгaвсЯзa вiддaнiсть
гpoМaдян iз <.веЛикимpoсiйським Hapo/(oм>.Пoтyrкнa aнTинaцioнaлiсТиЧIIa pитopикa ДемotlсTpyBiula не3Дaтнiсть укpaiнських iнтелeктуaлiв i функuioнеpiв сТBopити незaлeжнy вiд
нaцioналiстичнoi paДяHсЬкyyкpaiнську iстopиvнy пaМ'яTь.
oднoчaснa й пoгaнo скoop.цигIoвaнaпiдтpимкa poсiйськoi
тa укpaiнськoi нaIцioнaльнoiспaдщини нa пеpIIIoМyeтaпi вiйни Д,oситЬllltsидкo BoчeBи.цниЛa Д,JIЯyкpaiнськoi iнтелireнцii й iдeoлoгiв тe, Щo ixня дiяльнiсть Пoчинa€ зaгpo)кyвaTи
ПeBниМ бaзoвим пiДстaвaм iмпepськoi iдеoлoгii. У листoпaдi
|942 poку писЬМeHник Юpiй Янoвський пoвiдoмив з Уфи в
Мoскву сeкpeтapеBiз iдeoлoгii цк кП(6)У Кoстю Литвинy
ypиBoк iз poзмoви двoх yкpaiнських нayкoвцiв: <.Пiдчaс вiйни yкpaiнський нaцioнaлiзМ гoДитЬся як пaтpioтизм' _ aЛe
нivoгo, лicля вiйни Ми 3 ним poз6epемoся,>69.
3a цiсю лaпiдapнoю тoгoчaснoto пoлiтич}Ioю мoBoЮ стoялa гoЛoBнa пpoблeмa
yкpaiнськoi paдянськoi iстopи.lнoi пaм'ятi: укpaiнськa нaцioHaЛЬнaiстopiя Haдтo нa6лизилaся.ц'oпoBнoi i сaмoдoстaтньoi
oпoвiдi пpo геpoiннi випpo6yвaння тa IlepeМoгинaцii. Aлe iмпepськi нapaтиBи 3a oзнaчeнняМ пoвиHнi пiдкpeслЮBaтинeПoвнoтy мiсцeвoгo iстopиннoгo .Цoсвiдy,Пpeдстaвляти Минyлe мiсцeвих rкитeлiв як iстopiю пepехoДy дo tlopМaЛьнoсТи
lliд оtliкolo .ц,oмiнaнтнoгoнapoдy iмпеpii7o. Кoли з пoчaTкoМ
кoнтpнaстyпy Чеpвoнoi Apмii нa тepиTopiro peспy6лiки вoсeни 1943 poкy pитopикa yкpaiнсЬкoгo пaтpioтизмy спaлaxнyЛa знoBy, yкpaiнськa елiтa yсвiдoМиЛa пoтpe6у мoдифiкyвaти
свoе 6aчeння Минyлoгo пi.цкyтoМ дoктpи}rи пpoвiлнoi poлi poсiйськoгo нapoдy.

69IЦAГo,
ф. 1,oIr.70, сllp. 68, apк. 29зв.
7(,flив.:Dipеsh ChakгaЬаrty,<.Postсolonialitу
and the Aгtifiсе of Histoгy:
W l rrl S 1lrаksfoг ..I ndiаn'' Pаsts?> Reprеsentаtions37 (|992): 1- 26.
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Hепopyшний
сoЮ3
Кyльмiнauiеюстaдiнськoгoвiдхoлyвiд пpoЛeTapсЬкoгoiнтepнaцioналiзмyIuo)кнaBBa)I(aTиГpудeнь1943 poкy, кoЛи <.lнтepнaцioнaЛ>пepестaв6ути гiмнoм сPсP. Hoвий
гiмн пoчинaBся pя.цкaми: <<сolo3oм нeзЛaМ-

ним peспy6лiки вiльнi / Нaвiки з'€ д нaЛa
нoвy
Bеликaя Pyсь>,_ i цe вiддзepкaЛIoBалo
oфiuiйну пoзицiю _ сумirш poсiйськoгo Ta
pa.цяHськoгoПaтpioтизN{у.
Пpикметнo, щo
peспублiки
Te)к
нeзadapoмнеpoсiйськi
у3яЛИcЯ3a стBopeнHя
влaсHихгiмнiв.Ул<e2|лютoгo1944poку yкpaiнсЬкекepiвницTBooгoлoсилoкoнкypс нa кpaщий тeкст i мyзикy. Бiльtцiсть
oTpиМaних пpoпoзицiй 6ули вapiяцiями сoюзtloгo гiмнy з
двoмa-тpЬoМaнюaнсaми, якi дo.цaв:rлимiсцевoгo кoЛopиTy:
MoryТняй вiльнaУкpaiнa, вoзз'сдllaнняукpaiнцiв в oднiй дepхсaвiтa iхня iстopиннaлpyлс6aз poсiянaми.Tичинa нaписaB
6paтepству!Слaвa свoбoдi!/ 3eмTекст iз peфpeнoм:<(сЛaBa
poсiйським
ля укpaiнсЬкaвoзз'l.цнaнa3нoB./ 3 6paтepсЬкиl\,t
A
нapoдoмy згoлi / [o щacтя нapo.цукpaiнський пpийrшoв>.
пepшa стpoфa Бarкaнoвoгo вapiянту зByчaлa тaк: <.Живи,
нapoлiв-6paтiв.
Укpaiнo, квiтyra icильнa / B сotoзipaдягIсЬких
/ Мiэк piвними piвнa,мiэк вiльними вiльнa,/ Живи, Укpaiнo,
вoвiкивiкiв>t.
I Kулъmуpнe 6уОiвнuцmвoв Укpaiнськiй PCP (Kиiв, 1961),тoм 2' с, |7
(yкpaiнський кoнкypс); PГАсПИ' ф. 17, olr. |25'д,300(кoнкypсв ilrlшиx pеспy6лiкax);rЦAГo' ф. 1' oп. 23, спp. 1608,apк.6 i 8 (TиvиlIaй
Бaлсaн).
5'
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oднaк pесlryбЛiкarlськiчинoBI{ики,якi дедilлi o6epеяснirrJe сTaBиЛ|4cЯДo нaдмipнoгo тIpoСl.laBЛянняУкpaiни, 3aтягtIyJIи кo}tкypс i вiлiслzL'IиТeксT i мyзику гiмнy нa yxваЛy Дo
Мoскви llцoйнo в сepединi 1946 poкy. У пoвiтpi B)lсе:]aПaхлo
пepшиМи oзнaкaми тtiслявoеннot'оiдеo,тсlгiчнoгoIloхoлoДaнtIя' To)It гoЛoвa Ariтlrpoпy Гсоpriй Алексaндpoв зaпpotloнyвaв, a6и гiмн <.ttoкaзaвчiткitпе, щo Укpaiнa _ pa,цяtlськaсoцia.пiстичнapесlryблiкa>.Лиllте rliс,rя Toгo' як 1948 poкy пpи|7Иt||4ЛИcЯ
чисTки paдянсЬких ПисЬМeHникiв i митцiв, yкpairlськi iдеoлoги ypoчистo зaтBepДили pеспублiкaнським гiмнoм
Tекст, нaпиcanlиЙy спiвaвтopствi Tичинoю i Балсанoм2.
oдllaк iнrшeoфiuiйtle piшtetlняtla пoЧaтку 1944 poкy 6yлo
lltе pеBoЛЮцiйlttrшим,aнiлс зaпpoBaД)I(еHняoкpеМих гiмнiв
лля peсltyблiк. 3мiни .цo pa.цянсЬкoi Кoнститyuii вiл 1 лютoгo,цаЛисoЮЗниM peспy6лiкa},{пpaвo Мaти Bлaснy apмiю Ta ДИпЛoмaтичHi знoсини з iнoземниМи llерxaвaми. Haйвipoгiднirrle пoяснeння цiсi метaмopфoзи _ бaэкaння CтaлitlaдoМoГгися IIpe.цстaBницTвa
усiх peспyб,liк в ooH, хoua, кiнeць кiнцeм, вiн МyсиB зa.цoBoЛЬHиTИcЯЛИIxeтpьoмa мiсцями _ ДЛЯ
сPсP зaгaлoМ' Укpaiни тa Бiлopyсi3. Bтiм, нaйнoвirпi дoслi.ц)кeнняyкpaiнських нayкoвrцiB ПoкaзyloтЬ' щo peспydлiкaнськa веpхiвкa дy)Iсeсеpйoзнo пoсTaвиJIaсяДo кotlсTитyuiйних
змiн. Мiсцевi гaзeти ТpaктyBаJIи iх як <.нoBийкpок y poз6y.цoвiyкpaiнськoi деpхсaви>'I якщo irrrui peспy6лiки зBilIсилися тiльки нa нeвeлиЧкi нapкoмaTи зaкopдoнних спpaв, Укpaiнa зaснyв€ L IIa BлaсHий ЕIapoлний кoмiсapiят oбtrpoни. Bлiтку t944 poкy ХpyшIoв тa нapкoМ o6opoни гeнepaЛ-Лeйтенaнт
Baсиль Гepaсимeнкo poзpo6или плaн стBopення пoвнoцiннoгo мiнiстеpсTl]a 3 чиМaтIиMипpеporaTивaми Й ПoвнoBaэI(еttняMи' Ta пiсля вiйни мiнiстepствo тихцеМ poзпусTили. Пeplrlий
нapкoМ зaкOp,цoннихспpaB писЬMeнIIик oлексaнlp Кopнiйчyк Taк сaМo I]3явсяopгaнi:loByBaTиспpaB)I(Hсмiнiстеpствo,
Дoки B лиlrнi t944 poку йoгo не зaмitIив нa цiй пoсaДi flмитptt
Marlyiльськийa. Укpaiнське МilriстepстBo зaкop.цoнrIихспpaB
, I v[Aгo,
ф. 1, oп. 23, спp. 2782' apк,2 ( Aпсксalrдpoв);ЛimepаmуpнсlZсlзemа,24лиПttя1948,с. 1 (зaтвepлженнягiмнy).
з Simon, Nаtionаliяn аnd Policу,189_ 190.
a
Дlцв,:B. A. Гpиrleвин,<.УтвоpенняHapкoмaту o6opollи УPсP у 1944p.:
3 iстopii oднiсi пo,riтrl.tнoiгpи>, Укpahrcькutiicmopuuнuйэrуpнал, N 5
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y Bихoлoщeнiй i не.цopoзBиненiйфopмi llpoiс}ryBaЛoДo poзпaду Pa,цяHсЬкoгoCoкrзy.
У листoпaДi t944 poку yкpaiнськa BЛaдa oгoЛoсилa пpo
ll1е o.циtl мaсlltтa(lltий нaцiствopuий пpoскт - ДBaдцяTиToMну Укpailrську Pa.ЦяIIсЬкуЕнциклoпелiю. Пpизнaчений нa
гoЛoBнOгo peдaкТopa Мaнyiльський пoгoДив цtо мiсцeву iнi.
ToB. AлсксaндpoBиМ' якlцil виcлoBив нe
цiятивy в Мoсквi <<3
a
тi.ltькисBoю llyМкy, й дyМкy ТoB. Мaлснкoвa пpo Te' щo Taкa
Cпiльнa
укpaiнськa paдянсЬкa енцикJloпeдiя якpaз нa чaсi>5.
еtIзaB.ц'aння
BизнaчиЛa
пoсTaнoBaPHк УPсP i цк кП(б)У
кyльтуpi
пOкaзaTигepoi.rнe МинyЛе
циклoпедii - <<rpyнTol]нo
нellopyпIHy спадЩинy yкpairrс ькoгo нapolty >,нaгoЛOсиtslши<<
*,й .o., y*piinсo*oгo й poсiйсЬкoгo нapoдiв>. Peспу6лiкaнтoськi чинoвF{ики МaJIи aм6iтниЙ нaмip зaBеpI'llиTи.цBa,ццяTЬ
Пpoпpипи}Iити
poкy
iм
дoBeЛoся
мiв дo 1955 poкy, aле 1947

peлинi й кiнцi сopoкoвиx poкiв вoHи нaшIToBхнyЛисяякщo не
нa фaтaльнi, тo нa вeJIЬМисepйo3нi пеpelrlкoди. Ba:кливirпe тe,
сиtlцo BotIи ДемoнсТpyloTь'як мiсцевi lloчини, неo.цtto3}Iaчнi
HaЛи згopи тa мiнливi iнтepпpeтauii пapтiйнoi лiнii BпЛинy(1991): 29_37; вirt же, <.УтвopeнняHapoДнoгo кoмiсapiaтy зaкopдoнних
спpaв УкpaiItськoi PCP: Пpoeкти i pеa-rii (1944-|945 pp.)>;Tа'ъtсшtlo,
N 3 (1995):35-46; PаОянсъкаУrcpaiна,8лrэтoгo |944' c. l (пepедoвa
сTaтTяпpo деp)кaвrreбулiвниuтвo); 6 -ltютoгo|944, с, |;5 6epeзня |944'

пpoтежr Ждaнoвa, тiснo спiвllpaцIoвaBiз МaлеIrкoвим, як з iмoвipним
Cталiнa (Wегnei G. Hahn, Posttoаr Sooiet Politiсs: The Fall
.i,"д*o."ц"'
of Zhdanot.lаnd the Defeаt of Modеrаtion [Ithaсa, 1982]'с. 19-66).
6 PaОянcька Укpaiнa, 15 листoпiцa |944, с. 1 (метa енItиклoпеДii);
I ЦA BOB, ф.4750, oп. 1 , спp . 2 , ap к . |-2 ; crtp ,1 3 , ap к . 1 3 _ 1 4 (к iльспp. 17;ф. 2, oп. 7,cтtp.2747'
кiсть тoмiв, теpмiни й pслaкltiйнaкo.llегiя);
apк. 20; cгrp,3927,apк. 54_55 (шo 6yлo викoнaнo ю |947).
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ЛИ IIa ст:lЛiнське <<I{aцi€ T Bopе[lня>
в Укpaiнi. Hoвa oфiцiйнa
веpсiя нallioнaльtroi пaм'ятi фopмyвалaся y Bзaсмoдii цeнтpy
тa пеpифepii: yкpaiнськi iдeoлoги й iнтелектyaЛи нaмaгaJIИcя
пpимиpити iстopиvнy мiтoлoгito сBoгo нapo.цyз iмпepським
дискypсoм poсiйськoгo кеpмуBaння.

Mинулe,Щorднa€
Укpaiнськaпaтpioтиvнa
Пpoпaraндa
пiдчaсвiйни

сягнyЛaaпoгeЮвoсeни1943poкy,кoли ЧepвoнaApмiя lllвиДкo
ПpoсyBzt.пaся
теpитopiсюpeспy6лiки.I хoчa нaцioнальнеминy-

Лe IaJIИIIIaJIoся гoЛoB}Iим мaтepiялoм

y цiй пpoпaraндi,

paдян-

ськe poзyМiнняукpaiнськoiiстopичнoiпaм'ятi вiдvyгнoзмiнилoся' 3aснувaнняop.цeHaБoг,цaнaХмельницькoгo_ oдинoкoi

l/leя' нaскlЛЬки мo)t(нa ПpoсTеx(ити ii кopiння' tl:lЛе)китьBи-

свo€ М y Щoдeнникy вiн зaнoтyвaв, щo пеptший сeкpеTap yкpaiнськoi кoмпapтii спpийняв i.цeЮ<.з3a'цoBoлеHн"'o'. B ipхiвaх
з6epiгся opиriнаЛ тeЛeгpal\,lи'якy Хpyшoв 31 сеpпн' n"дi.,""
Cтaлiнy в цiй спpaвi:
<.У 3в'язкy З poзIloчатим BизBoЛеtIням Укpaiни менi з.цaсться дoцiлЬHим запpoвaДиТи вiйськoвий opдеtl Бoг.цанa
Хмельницькoгo i нaгopoд)кyвaТи ниМ oфiuеpiв тa генеpaлiв Чеpвoнoi Apмii [лалi викpeсЛеHo:3a 3аслyги y спpaвi
BизBoЛеHHяyкpaiнськoi землi вiд нiмецьких зaгаp6никiв].
7
floвжeltкo, Гocnodu,19 1. Пop. yкaзи пpo зaснyвaння opленiв Сyвopoвa,
Кyтузoвa й Hсвськoгo Пpавda' 30 липня |942, с. l. Дoвжeнкo n-Ъ*uu
дo Hel}сликoiгpyпи чiльних yкpaiнських писЬмеIlникiв,яких мo6iлiзyli:lJlидo пoлiтyпpaвлiння фpoнтy писaти пpoпaraндистськiмaтеpiяли.
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ПoвiДoмленllя Пpo зaснуBal{Hя Тaкoгo opденa вик,'IиЧс Пl.цHесеtIня сePед 6iйцiв Чсpвoноi Apмii' :toкpеМa сеpед yкpaiнськoi ii чaстини. 3 oсo6;lивим :]aХBaТoм l пllltlесеt{Hям
6уле зустpiltуте ttoвiДoмЛеrtнЯ Ilpo зaПpotsaд)кеItltя op.ц.etla
БoгДaнa Хме-rlьницькOгo сеpе.ц'yкpalнсЬкoгo llapoДy' укpa.
iнськoi i t lтс,lirенцii. Бoгдан Хме,'l ьни цьки й дyже ПoП}l'Iяp.
ний i у.пю6;Iеltий rra Укpailli деpжaвний Дiяч i lto.ilкoвoдець, який 6tlpoвся 3a BизBOЛеHня Укpaiни тa з6лихсення i
€ . цIIaння (еОuнeuuе) yкpaiнськoгo Hаpo.цу 3 HapoДoм poсiйськиМ. У цьoму сеltсi ствope}rня op.ценa йoгo iмеlti МaTиМе
пoтpi6нe lIoлiтичне знaченtlя o8.

Pесlrу6лiкaнськi е,riти BикopистoByBaЛи ПoHяTтя poсiйськo-yкpaiнськoi Дpy}(6и, щoб poзвиBaти нaцloн:UlЬнyспa.цщинy i вoДнoчaсyзгoдиTи ii з yсeoхoпнoю iмпepськoю мiтoлoгiею. У кpaЩих тpa.ЦиЦiяхкoлoнiяльних нapaтивiв вoни пpедсoюз iз Poсiсю як кyльмiнauiю yкpaiнськoi нaцiocTaBЛЯЛI4
нaльнoi iстopii.
flpyгoгo Bepесня Хpyшoв пoвiдoмив зaстyпникoвi Гoлoви Paднapкoму УPСP Микoлi Бaжaнy пpo yxвaЛy Стaлiнa:
<.ПpинципoBузгoдy нa зaсHyBaння вiйськoвoгo opДенa Бoгдaнa ХмeлЬницЬкoгo я вiд тoв. Cтaлiнa oтpимaв>g.Пpoтягoм
Bеpeсня лвi гpупи укpaiнськиx хy.ц,oжникiвy Хapкoвi й Мoсквi нe пoкЛaдaЮчи pyк пpaцIoвa,lи нa.п.ескiзaми opденa. I{iкaвo' щo укpaiнське кepiвництвo дaЛo вкaзiвку tsикopистaти
для цiеi ЗaГaЛьнoсoюзнoiвi.цзнaкис6мe укpaiнський, a не poсiйський вapiянт llpiзвищa геTЬМaHa.Пepeмiг IlpO€ к T oлексaн.цpa Пaщeнка - yкpaiнськoгo худo)I(никa-гpaфiкa,який
)киB у Мoсквi. Biн зaпpoпoнyBaв щeДpo opнaМентoвaну зipкy з rшiстьмaпpoмiнцяМи, B ценTpi - пopтpeт ХмeльницЬкoГo' Bни3у _ йoгo iМ'я, нaписaнe yкpaiнсЬкoЮ МoBoЮ(з двoмa
M'якиМи зHaкaМи'a нe 3 o.цним,як y poсiйськiй)l0.
I{e лo oгoЛoшeння пpo сTвopeння нoBoгo opДенa Cтaлiн виpirшиB ПoсиЛити йoгo пpoпaraнДистський eфeкт, o,ЦE |[/[AГo,ф. 1,oп.23,спp.355'apк.2l-22.
, rI/lAГo, 1,oп.23,спp.463'apк.11;спp.355,
apк.20.
ф.
l0 Ескiзи xapкiвськoгoмитця див.: IIдAГO, ф. 1, oIl.23, cлp.355,apк.
кoнкypсy Мoсквi
26_42; нaпис yтoчнеl{o нa apк, 12' Пpo .Цoлaткoвий
тa yспiх ПaцIенкaдив.:.I[митpеlrкo,Укpaiнcькuйp aОянcькuйicmopuuнuй
эrcuвonuс.56.
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нoчaснo lIеpейменувaBIIIимiстo Пеpeяслaв нa ПepеяславХмeлI,tlицькийll. Poзyмiloни' lllo .цo мiстeнкa, лe 1654 poкy
бyлo пi7дlIисaнopoсiйськo-yкpaiнськy УГoДУ,нeзa6apoм yвiйдс ЧеpвoIla Apмiя, Хpу'цou зBepнyBся дo peДaкTopa<.Пpaвди> Пстpa Пoсttслoвa, Щ06 тoй зaзДaлегi.цьзaмoBив ГpyIri чiльних yкpailtських ПисЬМеHtlикiв,якi на тoй чaс пеpe6увaли в Мoсквi (Tиvинa, Бaжall, Pильcькиfl i floвэкенкo),
вiilпoвiДнi пpollaral{дистськi мaтepiяли пpo ХмeльIIицькoгo. I хoчa Пoспслoв tlztЛежaвдo нaйdiльlll BисoкoПoсTaBЛених чиtIoBникiв-iДcoлoгiв,вill Дoвiдaвся Пpo пepеймeнyвaння з aдpесoвaIroiйoмy зalIиски' Яку пiД .циктoвку Хpyшoвa
нalIисaBйoгo пoмiчник пiдlloлкoвHик Пaвлo Гaпoчкa. Пoсеpед вiйlIи Cтa.пiн i йoгo укpaiнський нaмiсник Хpyшoв сaмi
виpilшyвitли yкpaiнськi питaнIlя' Hе заЛyчaЮчи aпapaт ЦК
BкП(6)12.
П{oйнo Чepвoнa Apмiя зaflнялa Пеpeяслaв, сoюзнi й
yкpaiнськi Гaзeти ollyблiкувалИ I1И3КУПoстaнoв тa IIpoIlaraндисTсЬких стaттей. oДинaДцятoгo )кoвTня <.Пpaвдa>нaдpyIсyBaЛaдaтoвaний пoпеpеднiм дtIеМyкaз Пpo зaсHyBaння oPДенa Бoг.цaнaХмельницькoгo. Haписaнa yкpaiнськиМи письМе}lникaМи a6o зa iхньoi yчaсTи супpoвiлнa пepeдoBиця пiдкpесЛЮBaЛapoJIЬХмельницЬкoгo в o6'еДнaннi Укpaiни з Poсiсю:
Cвятo шaнy€ yкpaiнськийHapoдiм'я БoгдaнaХмельницькoгo,йoгo лю6итьi poсiйськийIlapoД,
йoгoзнaютьi вимoвЛяЮTЬз BеЛетеIlсЬкoЮ
пoBaгoюi лю6oв'юyсi нapoди Pa-

дяtlськoгo Coюзy, ToМy Щo 3 ниI\,rHepoзpиBнo ПoB'Язaнa
бopoть6a yкpaiнськoгo llаpo.цy за звiльнeння вiд чyжоземнoгo яpМa' 3 ниIr,t
пotl'Язанеiстopиvне вoзз'сднaння yкpaiнсЬкoгOi poсiйськoгo нapoдiв,6paтський сoкrз yкpaiнсЬкoгo
i poсiйськoгo ltаpoдiв... HaЙ6iльlлпй пoлiтичний Дiяч свoгo часy' вilr vyДoвo poзyмiв, ItIoпopяТyl{oкyкpaillськoгo IlapoДy Мox{"'Iивийтiльки I{a o/Illoмy lIIляхy - y сoюзi з йoгo

ll llcясlt<l _ зaIrP()пoIlyвaввirl rIе письмoвo
ни в телефoннiй poзмoвi. ТеJ'Iегpaми Cтa,'riнa Хpуlltoвy, llaвiть якtllo вoни :r6еpеtllIися, неДoступнi'
тoМy IIpo йoгo po,ть Мo)кнa тiльки здoгaДyвaтися 3 нaстyпr{их зaпитaнь
Хpушoва: кoJ'Iи )к oгoлoсиTи пpo пеpсйменуBaння' <.якeBи 3at1poпoнy3i11ц>(TT.ЦAГo' ф. 1, oп. 23, спp. 355, apк. 15).
l, ILцAгo,
ф. 1, oll. 23, спp. 328, apк. 15.
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бpaтським poсiйським нapoДoМ...У o6'еДнaннi двoх 6pa.гсЬких нapoдiв _ poсiйськoгo i укpaittсЬкoгo - BеЛеТеtIсЬкa
iстоpиннa зaсjlyгa Бot.цaнaХмельttицькoгol:i.

Укpaiнськi гaзеTи ПpoПoнyBaЛи схoжy iнтepllpетartiю. Петpoвський У <.Pa,цяlIськiй Укpaiнi> звеличyвaв ХмелЬницЬкoгo як нaцioнaЛьlloгo гepoя - <<веЛикийПoЛкoвo/lel{Ь Ta визBoJIиTсJIь усiх yкpaiIIсЬI(их 3еМeЛЬ вi.ц Пoльщi,>. Biн зaсy.
ДиB пolllиPeнy кoЛисЬ тезу, нiби Хмe;IьниI.Iький увarкaв ПepеясЛaBський дoгoвip тиМЧaсoвиМ диПЛoМaтичниМ МaнeBpoМ, a в oстaннi poкИ )китTя нaвiть з6иpaвcя IlopBaTи з MoсквoЮ. У веpсii Пeтpoвськoгo геTЬМaн вiд сaмoгo ПoчaTкy хo-

тiв o6'еднaTися 3 Poсiсю i цi 6aжaнн я з6iraлиcя з вiкoвiчним
пpaгненняМ yкpaiнсЬкoгo нapoдуla.
Apхiвнi МaTepiЯЛисвiДчaть, щo I{oBaoфiцiйнa iнтеpпpeтaцiя o6'еднaFIняУкpaiни з Poсiсю як dpaTнЬoгo сoЮзy Тa
<<€ , цинOГO ttpatsиJlЬнol'o

txJlяхy>'

a He Як <<МенllloГo ЛИXa>>'BИ-

никЛa B aПapaTi цк кП(6)У i вe,rикoю мipotо rpyнTyBaЛaся нa Пpaцях Mикoли ПетpoвськoГo, пpиДBopнoгo фaхiвuя з
Бa 6iльшe, vepХмельниччиHи Ta ii чiльнoгo <.pea6iлiтaтopa>.
неTки ПoсTaнoB Пpeзилii Bеpxoвнoi Paди СPCP пpo зaснyBaння op.цeнaБoг.цaнaХмельницЬкoГo i пеpеймeнувaння ПеpеясЛaBa,a Taкoж 6iльrпiсть супpoвiдних пpoПaraндисTсЬких
мaтеpiялiв гoTyвaЛися в Кисвi i всi цi TeксTи мiстили тезу
ПiлтвepлжyЮчи' щo yкpaПpo <<€ . циний
пpaвильний tшляx>15.
iнськa нaцioнaЛьнa мiтoлoгiя пiдпopядкoBaнa poсiйськiй,
pеспу6лiкaHсЬкi i.цеoЛoгикoнстpyЮвaЛи пpийнятнy вepсiю
yкpaiнсЬкoi paдянськoi iстopиvнoi Пaм'ятi. Tвopviй iнтелiпaтpioтиннy ПpoПaraHдy.
rенцii це .цo3BoЛяЛoпpo.цoB)IсyBaTи
TpинaдцятoГo )кoBTня ценTpaЛЬlrai pеспy6лiкaнськa Пpeси
oгoЛoсиЛи пpo пеpeйМeнyBaнHЯПеpеяслaвa нa ПepеЯсЛaBХмeльницький _ <.нaвiдзllaкy пaм'ятi веЛикoгo синa укpaiнi пoлкoвoдця Укpaiни Бoгськoгo нapoдy, .цеp)I(aBнoгo.цiячa
ПiлкpесЛюючи
зaсЛyги ГeТЬМaнa B
Хмe.llЬницЬкoгo>.
Дaнa
<.Paдянськa
Укpaiнa> дaлa
o6'е.ц'нaннiУкpaiни й Poсii, гaзеTa
1зПpавdа,11 жoвтня 194З,c.|.
1^
PaОянcькaУкpоiнa,12жoвтня 1943,с.3.
15I ЦA Г o ,
ф. 1,o п . 23 ,спp .3 2 8 ' ap к . 1 -7 .
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oсoбливo яскpaвий ПpикЛaДнесTpиМHoi пaтpioтиннoi pитopики' пiднiспlи Хмe;lьницькoгO лo piвня 6aтькa нaцii: <.B)киЛaх нa[Ioгo l{apoдy тe.re, бyя€ , кипить гapячa кpoв Бoгдaнa
Хмe л ь ницькoгO> l6.

Пiд чaс вiйни pa.цяHсЬкeвiйськoве кoМaн.цyBaнняBpучилo 9 тисяч opленiв Бoгдaнa Хмeльницькoгol7.Ствopення цьoгo opДeнa пiдтвеpдилo, Щo peaбiлiтauiя кoзaцЬкoi мiтoлoгii
нeзBopoTнa.Ta вoднoчaс oбpaз ХмeльницЬкoгo в oфiцiйнoмy
лискypсi eвoлюцioнуBaв:Bи3BoлиTелЬУкpaiни дедалi 6iльrпе
пepeтBopюBaвся нa oб'еднyвaнa Укpaiни з PoсiеIo.
Ha пovaткy вepесня 1943 poку Чepвoнa Apмiя oдHе 3a o.ц.
ним 6paлa укpаiнськi Мiстa, a <.PaдянськaУкpaiнa> ДpyкyBaлa стaттi пpo iстopиЧнy poЛь тих мiст. Iстopики й экypнaлiсТи пoкЛикaJIИсЯ I{a <<Tpaдицiiвoлeлю6них пpe.цкiв>,киевopyсЬких князiв тa кoзaцьких BaTa)ккiв18.Tpидцять Пеpltloгo
)кoBтня ця сaМa гa:]етaвiДвелa цiлy стopiнкy пiд стaттю ПеTpoBсЬкoгo <.Heзлaмний лyх Bеликoгo yкpaiнськoгo нapo.цy>.
Cтaття, яку нaвiть BуIДaJIИ
oкpeМolo бpoшrypoю' oхoплIo€ Bсю
iстopilo Укpaiни _ вiд Киiвськoi Pyсi Дo Beликoi Biтчизнянoi
вiйни. У нiй князiв Cвятoслaвa, Boлoдимиpa Мoнoмaхa, Poмaнa MстислaBичa i fiaнилa Гaлицькoгo нaзBaнo Bo)кдями'
3aпopoзькy Ciн _ <<пoчaTкoм
нoвoi yкpaiнськoi лepэкaви>(це
нiби нaтяк нa Tе' щo Киiвськa Pyсь 6улaОавньoю yкpaiнськoю
деpэкaвolo), a зaмiсть тeopii <<Ме}lIIIoгo
лихa>' Пpo якy нaвiть
не 3гаДaнo'Bикopистaнo oптимiстичнitшийзвopoT:<.1654poкy
Укpaiнa склaлa з Poсiею нepoзpиBнийбpaтеpськийсoюз>.Haperптi, y Пepшoмy peнeннi стaттi Петpoвський сфopмyлюBaB
rroBe кpиптo-гereлlBсЬкe oзнaЧення yкpaiнськoгo Volksgeist,
якe вiДтoДi чaстo пoвтopюBаЛи в пo.цaЛьшихyкpaiнських нayкoвих .цoслiДжeнняхi oфiцiйних пpoмoBaх: <.IстopiяyкpaiнсЬкoгo Hapoдy _ цe iстopiя Дoвгoi i зaпеклoi бopoть6и пpoти
piзних чy)кoзеМних зaгap6никiв, пpoти сoцiaльнoгo i нaцioнаЛьtloгo гнiту, зa вo33'€ д нaння B единiЙ yкpaiнськiй дepлсa|6Пpавdа, 13 жoвтня |943, с. |; PоОянськa
Укpаiна, 13 rкoвтня 1943,с. 1.
17Г. A. Кoлeсникoв' A. М. Poжкoв, opОeна
u мeОалuСCСP,2.е изд. (Мoсква ,1978)'с. 71.
|8PaОянська Уrcpаiна,24 веpecня 1943,с.3; 25
веpесня 1943,с. 4;29 вe1lссня 1943,с. 3. I{итaтa _ 3 нaзBи стaттi ПетpoвсЬкoгoу vислi зa24 вel х\.l l ,l .
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вi, зa встaнoBлeння нeпopyIIIHoгoсoюзy з бpaтнiм poсiйським
нapoдoм>l9.
Пiсля тoгo як 6 листoпaдa Чepвoнa Apмiя здo6yлa Киiв,
Хpyшoв 3 iншIиМи yкpaiнськими кеpiвникal\{и ви.цaли зBеptIенtIя <.[o yкpaiнсЬкoгo нapoдy>' ПpoслaBЛяючи звiльнeнi дpeвньoi стoлицi Укpaiни> тa пoкЛикaючисЬ нa
ня <<слaBнoi
<<сЛaвy
Бoг.цaнa Хмельницькoгo, Пeтpa Caгaйдaчнoгo, Tapa.
сa IIIевченкa i Микoли Ш{opсa>- скopoчений вapiянт.Цo6pе
вiДoмoгo paдянськoгo yкpaiнськoгo кaнoнy BеЛиких пpeдкiв.
Iз щoдeнникa .цoB}сeнкaвi.цoмo, щo зBepHe}Iняцe пiдгoтyвaЛa гpyпa укpaiнських писЬМенникiв нa чoлi з Юpiсм Янoвським20.Bидaтний yкpaiнський пoет Maксим Pильський вистyпиB у Мoсквi Ha уpoчисTиx з6opaх Aкaдeмii нayк CPCP
iз дoпoвiддю <.Киiвв iстopii Укpaiни>. Кopистуюvись yкpaiнськoю пaтpioтиvнoю pитopикolo' якy в}киBaли ще дo 1943
poкy, Biн зpo6ив виvеpпний oгля.цpoзBиткy yкpaiнськoi кyльтуpи вiл нaйдaвнitцих чaсiB.цo с)rчaснoсти. Hе пеpeнaгoЛolшyЮчи poЛь 6iльtпoвицькoi pевoлюцii як пoвopoтнoгo Il{oменту'
Pильський гoвopиB пpo тяглiсть yкpaiнськoi кyльтypи впpoдoв)Л(стoЛiть. Biн пpoслaвЛяв кoзaкiв як <<гoстpиймеч> тa
впIaнoвyBaв <.6лискщих пpeдстaвникiв укpaiнськoi iстopиннoi нayки>: iстopикiв ХIХ стoлiття Кoстoмapoвa, Кyлitпa, AнтoHoвичa' Лaзapeвськoгo, Лeвицькoгo' члeнiв Hayкoвoгo тoBapистBa iмeнi Шевчe}Iкa' Гpytшевськoгo i йoгo <<МoнyМентaлЬHy> <.IстopitoУкpaiни-Pyси> _ всiх тиx, кoгo пеpeд вiйнoю зaтавpуBilли як нaцioналiстiв. <.Paд,янськaУкpaiнa>, як
i нaлеrкить' пеpе.цPyкyBaлaпoBHий текст йoгo пpoмoви2t.
Укpaiнськi елiти пpoдoB)I{уBaЛипiдтpимyвaти цю веpсilo
нaЦioнальнoi пaм'ятi з piзних пpичин: з o6oв'язку' а,r()кекoхснa paдяHськa нaцiя мaлa Д6aти пpo сBoю eтнiнну спa'ц,щи}Iy'
щoб BиПpaвдaти сBoi пoсaДи, a чaстo й тoмy, щo Boни спpaвдi 6ули вipними свoiй нaцii. oднaк вoни yсвiдoмЛюBaли нeo6хiднiсть пo€ . цнaти пpoПaraндy yкpaiнськoi спaдщини з дe.
дaлi нaв'язливitшим BиxвaЛянHям iстopиuнoi вeличi Poсii, яке
|9PаОянсъкаУкpаiна' 31 rкoвтня 1943,с. 3; M. H. Пeтpoвський, Hезлаlttнuй фх вeлuкozoукpаiнcькozoнapoОу(Хapкiв, 1943)' с. 6 i 10. Пеprшеpечeння стaттi - с. 3.
20PaОянcькаУкpaiнa,18 листoпaдa 1943,с. 1;.Цoвженкo,ГocnoОu,195.
2|PaОянсъкaУкpаiнa, 10 гpyлня |943, c. 3-4.
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poкy вiйськo Пeтpa [ тa yкpaiнськi кoзaки, якi laJIvIIlIуIЛplcЯ
йoмy вipниМи' зaB.ц;lJIипopa:]ки шIBe.цськoмукopoЛIo Кapлy
ХII i йoгo сoIoз}IикoBi гетьмaну Мaзeпi, i.цeaльнo зaдoвoлЬ.
нялa тoгoчaснi iдеoлoгiннi пoтpe6и. Пpoмoвцi yслaвлIoBaли
rrепopylllний сoюз poсiян i укpaiнцiв тa зaсyД)кyвaли yкpaiнсЬких фaurистськиx нaцioнaлiстiв2a.У хсoвтнi 1944 poкy <.pxдяtlсЬкa Укpaiнa> oпydлiкувaлa пpoМoвистy пеpe.цoвицlo<.Be.
ликa Pyсь> з poз.цyМaмипpo пepший pядoк нoвoгo paдянськoгo гiмнy тa ypoчистими зaпeвнеtttlяМи в <.нarпiйлю6oвi> .цo
Beликoi Pyсi _ явнo Мaлaся нa yвaзi iстopиvнa Poсiя25.Ha кiнeць t944 poкy B 6iльrшoстi oфiцiйних текстiв пpo yкpaiнськe
Минyлe мiцнo зaкpiпилaся iдeя poсiйськoгo кеpмyBa}Iня. BисЛoви BдячtIoсTи веЛикoмy poсiйсЬкoмy нapoдoвi нa стopiнкaх yкpaiнськoi пpеси .цoпoвнЮBaJIИcЯpитyaльниМи пo.цякaми Cтaлiнoвi, пapтii тa.цep)кaвi. I{e 6yлa цiкaвa мoдифiкaцiя
тoгo' щo flхсeфpi Бpyкс нa3вaв стaлiнськoю l\,lop:lльнoюeкoнoмiкoю 6eзмeэкнoi Bдячнoсти влa.цiзa всe26.

йшлo з Мoскви. .Цo тoгo х yкpaiнськi iдеoлoги й iнтелeктyaли
пoчyBaлися зo6oв'язaНYINIиI
пiдкpeслити, щo iхня вepсiя нaцioнaльнoi пaм'ятi вiдpiзняeться вiд нaцioнaлiстичнoгo вapiянтy,
пiд yплив якoгo пoTpaпилo нaсeЛення oкуПoBaних тepитopiй.
Пoзнaчaючи нaпpяIl,liдeoлoгiнних 3мiн, yкpaiнський пapтiйний aпapaт BикopистaB МaЛoПoМiтнyнaгoдy _ 290 poкiв Пеpеяслaвськoi yгo.ци в сiчнi 1944 poку' Haпpикiнui хoвтня 1943
poкy ХpyшoB писaB Cтaлiнy:
Biсiмнa.ццятoгoсiчня 1944 poку BипoBнитЬся290 poкiв з
дня Пpи€ д нaння Укpaiни дo Poсii зa дoгoвopoм,Укладeним
y м. Пеpeяслaвi-Хмельницькoмy(с6мeтaкl - C' € . ) Бoгдaнoм ХмeльницькиI\,l.

цк кП(б) Укpaiни пpoситьдoзBoЛyвiдсвяткyвaтицю pivницю 3 oгля,цyнa тy ш:uleнyaнтиiстopиннyаriтaЦiюпpoти
o6'еднaнняyкpaiнськoгoтa poсiйськoгoнapoдiв,якy ПpoBaДИЛИНa Укpaiнi нiмецькi фaшисти й yкpaiнськo-нiмецькi
нaцioналiстlц...
Зa вeсЬчaс iснyвaння pa.ЦянськoiBлaди нa
Укpaiнi ця .цaтaвi.цзнaчaтиметься
впeplше22.
Плaни цьoгo бeзпpeцедeнтнoгo сBяткyвaння нeкpyглoi
дaти 6ули.ц0ситЬ скpoмними i звo.ц'илисягoЛoBнo дo стaттeй,
листiвoк тa мiтинriв y веЛиких мiстax. oнeвиднo, Cтaлiн дaв
нa цe згoдy, i 18 сiння t944poку й yкpaiнськa BЛaдa вiдзнa.rилa 290 poкiв Пepeяслaвськoi yгoди. Pеa6iлiтaцiя Хмeльницькoгo пoвepнyлa iстopичнiй пaм'ятi нaцioнaльнo-визвoлЬ}Iy
6opoть6y й дepэкaвнiсть,нaтoмiстЬ пoнoBЛeний кyльт ПepeяслaBa сиМBoлiзyвaв дoмiнaнтнy пpисyтнiсть poсiйськoгo стapшoгo бpaтa. Мeдii B}I(eнe нaгoЛolllyвzlли' щo 1654 poкy Укpaiнa пpиrднaлacЯ Дoцаpськoi Poсii, a пepе.цoBицiз нaзвaми типy
<.CвяЩeнний сoю3>,здaвaЛoся' нaзaDI(ди вi.цмoвилися вiд теopiю <.мeнrпoгo Лихa'>23.
Boсьмoгo липIIя t944 poку вiд6yлoся сBяткoBe зaсiДaння
Aкaдeмii нayк УPCP тa кo}Iцеpт3 нaгo.цище МeнпI <<кpyглoгo>
ювiлeю _ 235-\ pivницi Пoлтaвськoi битви. Пoлтaвa,.цe 1709
22TT'цAГO, 1, oп. 70, спp. 91, apк. 44;cпlаcoкзaплaнoBa}Iих
сBяткyвaнЬ
ф.
мiститься нa apк. 45-47.
2з
[vlв...PaОянсъка Уrcpaiна,18 сiчня 7944,c. I i PаОянськeмuспщmвo, |8
<'i,lня|944,c. 1_2.
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Хoчa гoлoB}Iypoль y пiлпopялкyвaннi yкpaiнськoi нaцioнaльнoiмiтoлoгii [i poсiйськoмyaнaлoгoвiвiдiгpa.
ли yкpaiнськi dюpoкpaтуlй'iнтeлeктyaли,Мoсквa не 3aЛишIилaся oсTopotlЬцЬoгo пpoцeсy.Пiсля тoгo як нaпpикiнцi 1943
poкy B.ц:lЛoся
3дo6yтистpaтегivнyпepeBaryy вiйнi, пapтiйнe
кepiвництвoдaлo зpoзyмiти, щo йoмy 1Iе.цo8пo.ц06ипoIIIиIс.
Peння неpoсiйсЬкихнaцioнaлЬнихпalи'ятeiт,зacуДvIвtци<.
1945
(пpeсa
пpo
пoвi.цoмилa
тopiю КaзaхськoiPсP>
це щoйнo
poкy)27.IJ.eнтpвистyпaBпepellyсiМпpoTи кyлЬту кa:}aхських
I

2aPаОянcъкaУкpaiна,9 липня 1944'c. 2.
25PаОянcъкa Укpаiнa, 17 xoвтня |944' c. 3.
26
Jеffгеу Brooks, Thanh You, Coпrade Stаlin! Souiet Publiс Сulfure from
Reoolution to Cold War (Pritceton, 2000).
27Клaсичний yxe oпис пo.цiйнaвкoлo <.ИстopииКaзaxскoй CCP> .цив.:
Tillеtt, The Great Fiеndship,70-83. Apхiви цк BкП(6) пiдтвеpдlкyють,
щo кни)rскyвисyнyли нa Cталiнськy пpемiю, aле fi pешензентAлексей
Якoвлrв зaпepечyBaв пpoсЛaвляння в нiй aнтиpoсiйських пoBстaнь
як геpoiннoi бopoть6и IIpoTи кoлoнiзaтopiв. Cпiвpeдaктop кtIи]кки
Aннa Пaнкpaтoвa пoскap)киJlaсяв Ariтпporr, aле йoгo гoлoBa feopriй
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нaцioнальнихгepoiв,якi 6opoлисяпpoти цapськoiPoсii. Baэккo бyлo iнкpимiнyвaти пoдi6нy пpoBинyflaнилoвi Гaлицькo.
Мy чи БoгдaнoвiХмельницькoМy,oднaк Мoсквa Bсеo.цrroпpoсвo€ HеBдoвoЛeння
деМoнстpyBaЛa
зpoстaннямyкpaiнськoi iстopиvнoi мiтoлoгii.
Пiсля визBoЛeнняКиrвa yкpaiнськa Bлaдaopгaнiзyвaла
гpyпy писЬМeнHикiвнaписaти вiдкpитиfl <Лlцcтyкpaiнськoгo }IapoдyвeЛикoму poсiйськoмy Hapoдy>лля пy6лiкaцii y
<.Пpaвдi>.
Пpикмeтнo, щo yкpaiнцi в цьoму текстi нe нa:}Baнi дpyгим <<BeЛикиМ>
нapo.цoМсPсP, хoчa й скaзaнo,щo.цBa
бpaтнi нapoди зlo6уливсi свoi iстopиvнi пеpеМoгиpaзoм.I{ей
ЛИcT_ пaнeгipикpoсiйськo-yкpaiнськiйдpyлс6iтa poсiйськoМy кеpмyвaнню_ 6yu спpoбoюпpеДстaвитивсiх yкpaiнських
<<вeликих
пpедкiв>якo тoBapицriвпo з6poi с},.laсниxiм poсiйських гepoiв.oднaк, нa дуIr{кyAлексaндpoвa'3 ЛуIcTa
Bипли-

гa.цкyyкpaiнськi тBеp.ц}сeння,
нi6и flaнилo Гaлицький дoПo-

Пoпpи все' сиrнaЛи з MoсквИ IaJIиIII]aJIисясyпеpeЧЛ'|B|4ми. Якpaз кoли Алсксaн.цpoв кpитикyвaB злoщaсгIи Й лиcт зa

Aлексaндpoв ще кaтегopиvнiшe зaсyДив ПPaцю як <aнтиpoсiйськy>.
,lIив.:PГACПИ, ф, |7 , orl.|25, д.224, лл.4,23_25 i 36-43. Hoвий. 6aзoвaний нa apхiвaх aналiз стaлiнськoi пoлiтики в iстopii Казaхстaнy мiстиТься B Дpyгolv1ypoзлiлi дисеpтацii: Pеtеr A. Blitstein, Stаlin,s Nаtions:
Souiet Nаtionalitу Poliсу betoееn Planning аnd Primordialisтn, 1936_1953,
Ph.D. disseгtation(Univегsitу of Califoгnia, Berkеlеy, 1999).
28PГACПИ,
ф. 17,oп. 125,д. |90, лл.26_27..{oвлсенкoзaПисaBy Щoдeн}Iикy,щo лист пiдгoтyвaлa тa сaмa гpyпa yкpaiнських письменникiв нa
нoлi з Юpiем Янoвським (.(oвxенкo, ГocтloОu,|95).
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лiтбюpo Ta Гpyпa yкpaiнських фyнкuioнеpiв i чiльних писЬменникiв. Пiд чaс зyстpivi Cтaлiн oсo6исToзвинyвaтив ДoB)I(eнкa
B ToMy'щo вiн pевiзyслснiнiзм,пiдкpеслюючинaцiotI:lJIЬHу
гopлiсть6iльшe,нiхсклaсoвy 6opoтьбy.I хoчa йшлoся пpo нaдмipну нaцioнaльнугopдiсть укpaiнuiв, Cтaлiн нe
ствep.цжyвaB,
Щo вoнa пpиМeншy€ poсiйськy Bелич;йoгo o6уpювалoпpoтистaвЛeнняукpaiнсЬкoгoпaтpioтизмyi вiллaнoстi po6oнoмyкЛaсy'пapтii Ta кoЛгoспнiйсистемi29.
Цeй вистyп
(пpo ньoгo .цетaльнiшeB нaстyпнoмy poзлiлi) нa якийсь vaс
зaМaскyBaBспpaвэкнiйнaпpяМoкi.цeoлoгiчнихзмiн : yпepell.цo
iмпepii,a Hе нaзa.ц.цo
клaсoвoiсoлiдapнoсти.
сигtlaлaмизгopи' yкpaiнськi
.Цалiстeлсaчи3a пo.цалЬIIIими
чинoBtIикипoтpoхy }IaМaцyBaли
IlIЛяx.цoнoвoi oфiцiйнoi iнтepпpeтaцii влaснoгo нaцioнaльнoгoМи}IyЛoгo.3нaйти Пpaвильний 6aлaнcмiж нaцioнaльнoloiстopiеroтa кЛaсoвиМaнaлiзoм, мiэкyкpaiнсЬкoЮнaцioнaльнoюгopлiстюi кoлiнкyвaнняМ Пepе.цсТapIIIимpoсiйським 6paтoм в,vIЯBуIЛocЯ
нe Taк y)кe
й лeгкo.
Cкaxiмo, yкpaiнськi iДеoлoгисaмi вiдкин,УЛИЯк невдaЛy пеpluyсepйoзнyспpo6y нaписaтинoвий iстopиvний ТeксТ.
B apхiвi цК кП(6)У збepiгсяМaцIинoписшrкiльнoгoпiлpyuникa 3 iстopii Укpaiни, який нiкoли не пo6aчивсвiту. Hемaс
)I(oднихпapтiйних pilшеньпpo пoчaтolсчи пpипиненняпiдгoTyBa}Iняцiеi книэкки'ToМyсaм6 ii iснyвaння _ якaсь зaгaдкa,
aдэкeiстopiя Укpaiни нe бyлa rшкiльнимпpeдМeтoМ(тoлi rшкoляpi вивvaли iстopiю CPсP). Ta пoзaяк aвтopoм тeкстy 6yв
гoлoвний yкpaiнський iстopик Пeтpoвський, peдaктopoм _
oДин iз чiльниx пoeтiв peспy6лiки Pильський, a читaв йoгo
впливoвийнa тoй нaс Кopнiйчyк' Мo}кнaпpипyстити,щo Пpopiвнi.Пapтiйнiapхiвиvaект 6yв пiдтpимaниЙнaoфiцiйнoмy
сiв вiйни нeпoвнi,aлe цiлкoм peзoннoBиснyBaти,щo y 1942t943 poкaх yкpaiнськe кepiвництвoМaЛoнaмip вBeсТинaцioнaльнy iстopilo .цooсвiтньoi пpoгpaми.36epeглvIcЯДгla.цoкyМeгIти,якi пiдтвep.цжyЮть
цю гiпoтезy.B листoпaлi 1942poку
29Tекст сталiнськиx кoментapiв неrцoдaвнooпy6лiкyвaнo:И. B. Cтaлин,
oб aнтиленинских oши6кaх и нaциoнaЛистическихизBpaще}rияхB кинoпoвeсти fioвлсeнкo <Укpaинa B oгHe>'Иcкуccmвo кuнo, I& a (1990):
84-96. Пepвiснy нeгaтивtly ouiнкy poмaнy Ariтпpoпoм див.: PГACПИ,
ф. 17'o п . |25,д. 2|2' лл. |_ 3 .
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Петpoвський вiдзвiтувaв зaвiдyвaнy вiддiлoМ пpoпaraнди Й
ariтaцii Кoстeвi Литвllllу, Щo Пpaця нaл пiлpyнtlикoМ мaйжe
зaBеp[Ieнa,a в 6epeзнi |94З poкy Литвин пoiнфopмyвaв ПеTpoBсЬкoгo:<.блиlкчимчaсoм питaнHя пpo tlЬoгo [пiдpyчникl
бy.шeoстaтoннo poзв'я3aнo>30.
Heяснo, чoму пpo€ к т тaк i не 3aBep[IиЛи..(o спpaви дoЛучeHopaдшe нeгaтивнy peцeнзiю Микoли Бarкaнa' якa свi.цчить,Щo в)кe 1943 poкy aвтop пaтpioтиннoгo <..(aнилaГaлицькoгo>>вBa)кaвнaцioнaльнy iстopiю пiлoзpiлoю i пoвеpнyвcЯ Дo кЛaсoBoгo aнaлiзy. Бarкaн чepBoниМ
oлiвцeм пiдкpеслив фpaзи нa 3pa3oк <.Mи,вiльнi дiти Beликoгo yкpaiнс Ькoгo нapo.ц'y,Пи ula€ М oсь йoгo слaвними .цiлaми>
тa poзкpитикyвaB Пeтpoвськoгo 3a вiдмoвy вiд стaлiнськoгo
poзyмiння ПepеяслaвсЬкoгo Дoгoвopy як <<менllloгoлихa>31.
oтясе, пpoeкт МoгЛи зaкpиTи чepeз йoгo пaтpioтинний, нaцioнaльний Дyх; Мo)кЛивo,yкpaiнськi i.цeoлoгивиpilllили, Щo пoлiтичнa ситyaцiя нe сПpия€ вве.ценню yкpaiнськoi iстopii дo
oсвiтньoi пpoгpaми; a мo)ке' Мoсквa Пoтoпилa пpo€ к т o.цtlиМ
телeфoнним дзвiнкoм, вiд якoгo нe 3aЛиIlIилocяil слiдy.
Hoвий кopoткий oгЛяд yкpaiнськoi iстopii - <.Bo33'€ д Haння yкpaiнськoгo нapo.цy в rдинiй укpaiнськiй paлянськiй
aBTopсTвa Микoли Пeтpoвськoгo _ l'яв.ИBcя нa пo.Цеpэкaвi>
чaTкy 1944 poку, кoли Чepвoнa Apмiя пepетнyлa кoлиtшнiй
пoльський кop,цoнi встyпилa нa Тepитopiю 3aхiднoi Укpaiни.
iз стoтисячHим
oфiцiйний пapтiйний чaсoПис <.Бoльtпевик>
нaкЛaдoМ нa.цpукyBaBскopoчeний вapiянт poсiйськoю МoBoto'
a пoвнiстю TeксT6yв oпублiкoвaний укpaiнськoю мoBoю B гoлoвнiй гaзeтi peспy6лiки _ <.PaдянськiйУкpaiнi>. Пpauю ви.цzlЛиTaкox oкpеМolo бporпyporo yкpaiнськoю мoBoЮ (нaклaл
42000) i згoдoм y Мoсквi poсiйськoIo (нaклaл 25 000)32.Цьoгo

paзу Петpoвський зaпpoпoнyBaв тpoхи iнrпy лeфiнiцiю yкpaiнськoi iстopii: <.Iстopiяyкpaiнськoгo нapoдy _ uе iстopiя вiкoвoi бopoтьби нapoдHих мaс ПpoTи сoцiaльнoгo i нaцioнальнoгo гнoблeння 3a Bo33'€ д нaння в е.цинiйyкpaiнськiй дepжaвi,
зa o6'с.цнaнняз 6paтнiм € д инoкpoвним poсiйським нilpo.(oм>.
Hoве oзнaчeння нi6итo пoвеpнулo сoцiяльну 6opoть6y нa fi
пpoвiлнi пoзицii, алe B сaмoМy TекстiaBTop пiдкpeслювaBTpи
гoлoвнi TeМи: yкpaiнськa дepэкaвнiсть, 3axiднa Укpaiнa _ oдвiчнo yкpaiнськa 3eМЛятa iстopиннi зв'язки Укpaiни з Poсiею.
У пoвнiй Bepсii 6porшypи пoяснIoB:lЛoся'щo сotoз iз Poсiею нe
суПеpечиB iнтepесaм yкpaiнськoгo деp)кaBнoгo бyлiвницTBa.
Хoчa зa Хмeльницькoгo Укpaiнa бyлa <нeзaЛе)кнoloдep)кaBoIo>y фopмi кoзaцькoi pеспyблiки' <<Пpи€ д tlyючисЬдo Poсii,
вoнa збepiгaлaсBoю.Цepжaвнiсть>.
Пpoтe нi сoюз iз Poсiсю, нi
peвoлюцiя нe 6улителeoлoгiчним peзyЛЬтaтoМукpaiнськoi iстopii. Пeтpoвський вiддaв цю poЛь iстopиvнoму вoзз'rднaнню
yкpaiнuiв y iхнiй влaснiй нaцioнaльнiй дepэкaвi,щo йoгo 1939
poку злiйснив CPCP33. Пoпpи всi пoсилaння нa клaсoву 6opoтьбy, aвтop ПpеДсTaвив yкpaiнськy iстopiro як мeTaнapaтив нaцii, хaй нaвiть нaцii, якa вiднaйIIIлa сBoЮ геrелiвськoсталiнську сaмopеaлiзaцiю в 6aгaтoнaцioнaльнiй iмпepii.
Петpoвський змiцнив сBoю peПyTaцiю гoлoвнoгo yкpaiнсЬкoгo iстopикa ще oднieю BпЛиBoBoюпy6лiкauiею. 1944 poкy
пoвaэкHeМoскoBське Bи.цaвницТвoвиДpукyBilЛo йoгo 6poшtyPУ <.БoгдaнХмeльницький>, якa BoзBеЛичyBaлaпoBстaHHя
Хмeльницькoгo як <.нaцioнzUIьIIo-Bи3BoлЬнy
вiйнy'>,a кoзaкiв
як <.нoсiiвнaйкpaщих геpoivних тpaлиuiй yкpaiнськoгo нapoД}>. Петpoвський Taк сaМo пpeдсTaBиBсoюз iз Мoсквoю як
нaмip, щo йoгo геTьмaн плeкaB вiд пouaткy вiйни. Цiкaвo, щo

30Il/{AГo,
ф. 1, oп. 70, спp.68, apк. 26_27 (Пeтpoвськийлo Литвинa);
спp. 46, apк. 117 (Литвин). Зaпискy Литвинaoпy6лiкoвaнol.У лeщаmах
пomалimapuзму'1:116.
зl ILЦАГo,
ф. 1, oп.70, спp. 153,apк. |-272. Pецeнзiя Баrкaнaмiститься
_ нa apк. 8.
нa apк' 1_3, пiлкpесленepеЧеH}Iя
32H' Пeтpoвский, BoссoедиHеtIиeyкpaи}IскoгoHapoдa B еди}Ioмyкpaиtlскoм сoветскoм гoсyдapстBe,Бoльшeвuк,NЬ 2 (1944): 42_55; PаОянська Укpaiна,29 лютoгo |944, c.4; 1 беpeзпя 1944,c.3-д; м. Петpовський, Boзз,сОнанttяукpаiнcькozo наpoф в eОuнiйукpаiнcькiй paОянсъкiй
iеpэюавi( Kиiв, 1944);||. Петpoвский, BoccoeОuненuе
укpаuнclсozo|tаpo-

(Мoсквa, 1944). БporшyОа в eduнoму|сpсluъ|сKoil
сoвemcкoмzoсуОаpcmве
pa poсiйськoЮ мoвoЮ oтpимrulа pецензiю-пaнегipик в <Истopиvескoм
жypнaле>,див.: Б. Гpекoв, peц. нa BoсcoeОuнeнue
уKpauнскozoнаpoОaв
еОuнoмукpаuнc|сo'|сoвеmсKol|zoсgdаpcmвeH. Пempoвскozo'Исmopuueскuй uсgpнал,Nb 12 (1944):74_75.1941poкy Петpoвськийвигoтувaвдo
лpyкy 6iльuly кrrи)ккyз тiею сaмoю H:lзвoю,:lлеpyкoпис зaги}ryвпiд vaс
евaкyаuii. Iстopик спoдiвaвся 3 чaсoм вiднoвити пoвний текст, який вiн
скpoмtio BB;DкaвBapтиtиCтaлiнськoi пpемii. flив. II.ЦAГo, ф. 1, oп. 70,
спp. 68, apк. 26 3в.;спp. 840,apк. 1.
3:]Пeтpoвскиf,t,BoccoеОuнeнue,
З| i 33.
6 .8 -7 9

82

PoзОLadpцzuЙ.Hеnopцшнuйсoкlз

сTl]opеIIий Hи М ()r)paзХltе,тьни l lьКoГ() I\tvсиts П()тy)кIIo pе:]oнy.
l]a].и:JToI'oЧaсIIиМчИ]'aче}l: <<HaйкpvIIнiIrIий
Дiяч сI]()Г()ЧlC}>>,
<<.].a.laнOl]И.гий
пtl.цкoв().ЦL,ЦIr,
l]llpaBI{ий opaT()p' I'ИiIaTНИil ILИII,тlo}taT>>.
JIюltи шIaHvljlt-llиХшtе,.lьtrицьItoI'o<<якBo)к/'{я>,йoГo
BopoГи <lpгalIi:зyвaЛI,l
lIpoTи I{Ьol.o Ilевдa'lий <.теpopистинний
2ц1,>,BiH ltсpyBaв свoiми вiйськaми lз <.зa;liзIItlкllIoс;tiДoвнiс<<po:]Пpaвився...
TЮ>>'
3 OIIO:]иI(iйIIoI0
гpyllol() чaсTиIlи кO3aIlЬкoi с.Гaprпини...Глaдкий та кiлькa illllrих старIIIин бу;lи стpaяеlli >,:зpспlтoк),Bi ll <<
IIешIaДIloIIpиllylllyвaв бy:tь-якy oпoзицiкl>.
Сaмa мoвa кни)кки Петpoвськ()гo IIoсиЛzL'IaIIoTy)книiа cиrнa;l
йoгo читaчaм. I хoчa 3a ХмеltьниIlЬкoГo нiх.гo llе B)кИtsaBсЛo.
ва <<TеpaкT>
чи 3tsopoТy <.oIlсr:зиtl'iйtla
ГpyПа>, вollи (ly,'Iизнaйoмi сунaсникaм C.гa.tilIa. A якtцo .цoдaТи ПpиПисувaнi Хме.llьIIицЬкoМу IIЛaни lroзз'rДнaти всi етнiчlli yкpairlськi землi тa
oб'сДнaти Укpairlу й P<lсiю у сts()ГOpoil} paннЬoмoдеpний <.PаДянський C()Юз'', allaлoгiя пtiэtскoзaцькиМ Гс.l.ЬМaнoмi CтaлiI{иМ сTа€ IloBнoКl:Ja.
У стa"'lilIськi .Iaс}tукpаiнськe минyJIе тpeба
6улo <.пам'ЯTaTVI>>
зa дoПOlvloI.oIo
T()гoЧaсllсliшtoви i o6paзiв.
Пoпpи всi 3vсиЛ,'Iя lIiдlltlpядItyl]аTи yкpaiIIсЬкy llaцioIia"lьнy lIa}I'яTЬ нoвiй poсiйськiй iltrlсpськiй мiтtlлсlгii, ii нaйllовirпa всpсiя чaсТo кoнкypyBa;ra :] poсiйськoю iнтеpтlpeтaцi€ Ю Tих сaМих п<l;]iй.1943 poку в <.ИстopинeскoМ )куpH:lJIс>poсiйський iстtlpик Bлaлiмip Пarпyтo нa3tsaвlaнилa Га,rицькoгo
<<PУсскиМкIIя3сМ>>'
який ксpyвaв <<pусскиМ,>
}IapoдoМ нa <<К))I(Iropyсских>>зеMЛях. ПисьмelllIик A;tскссй Юroв y свoiй бpolltуpi 1944 poку тaк сaМo BBa)кaB кня3я i йoгo пiдДaнцiв <.pусскими> тa, кpiм ТoГo':]aяI]иB'Щo <<нapoilГа.,'lичиIrи,Букoвини
й Boлинi ltpсlнiс кpi:зь гopни,'Iсlвсiх iстopинних випpo6yвaнь,
об tlpo н и в , як св ЯT и I I Ю ,i p o с i й с ь к у М o в у [ p у с с ки й я зь lк], i вipу
бaтькiв, i lleпoгaсltУ, пo,ц\,lt'яну,rюбoв дO Bе,Цикoi Pусi (тo6тo
Po с ii. - С. € . ), , . Б opi с Г p с к o в П и с a I ] I I p O П o ,.I Ьсь ки йlI сpio д га.
,'Iицькoi iстopii, )кolllIиМ с"IIoB()М
He 3l.aдyЮчИ lIpO фopмyвaння
yкpаiнськoi чи хoчa (l пpoт.oyкpaiнськtli нalцioltil,тьнoсTи35.
:].1
H. [I. Пстpoвскиii, IjozОаt X,uелt,нuцкuй (Мoсква, 1944), c.6 (кoзаки); uитати, якi вказvю.гь lta aнa.цoгiltlзi С.r.a,lilt<lпt,
нa с.гtlpilrкaхс. 9, 13'
26' 2 9 ( < т еp оpи ст и vний 2ц1'>), 38, 40(<<p o з Irp aBиBс3 яo l l o :] и l t i й н o r oгpу пoю>)' 56_57 ( <.lrсIIlilz'lн()
llРи,rIVIItvвaв
бv.,1ь-якyoпoзицiкl,>).
t5 B ПaпIvтo,
flallии.'I ГzurиItкий, Исmopuuеcкuй эrcцpюlц }lb 3-4 (1943):
''|7-44; А. К)гoв,
/Iаtшшz Галuцкuй (Мсlсква, 1944), c.55; Б. Д. Гpeкoв,

83

Бpаmuсmаpшiй мoлoОшi

o.цнoчaснo свoi iнтеpllpетalцii tsИсу:вaJlИ
укpairrськi iстo.Гих сaМих
нa
стopillкaх
pики Й IIисЬМенIIики,неpi;цкoIIaBiтЬ
pOэкуpнa;liв.iхнi пy6лiкaцii нiкoли ПpЯМOltс пi/цвaэкyB:lЛи
IIpoТеapхiви зaхoByЮтЬс"цiДиixньoi тон.
сiйських TBеp.ц,)кенЬ,
eTнiчнoi вillмiннoсти й iстopин.
кoi 6opoть6и зa yTBep.ц)IсeHня
Poсii. Haспpaвдi цi двa ПoняТTЯ
вiд
УкpairIи
}IoioкpеМiur}IoсTи
нOtsoioфilliйIroi iстopиvмiтtlвi
нe сyпepeчиЛи ценTp:lЛЬItoМy
_
6лaroДaтнoмy сoЮ3у з Poсiскr. Iстopиннa Укpaнoi пaм'ятi
iнa мцсtutа 6yти vимoсь oкpeмиМ i tlсo6ливим, щo(l tsoнa мoгЛa yкЛaсти сoЮзtlу угoДУ з 6paтньolo Poсiсю. Бa бiльtпе, пiсля
ПеpeяслaвaBoнa МусиЛaз6epегтисвoю етнiчнy oкpемilпнiсTЬ,
6 oснotsoЮ.цЛяyкpailIсl,кoi pa.цянсЬкoiнaцioякa ПoсЛуэt(ИЛa
нaЛЬнoсти.L{i apгyмeнTи llo3BoЛялиукpaiнськиМ iнr.елeктуaнaцioнaльнy IIaм'яTьвiд кpaйнoЩiв нсlЛaМ зaхищaTи <<сBoIo)>
BoГo Bo3веЛиченняPoсii.
Haпpиклaд' t944 poкy кopнiйvyк poзкpитикyBaв pyкOпис dpoПIypиПiчеTи пpo Бoгдaнa ХмельниI(ЬкoГo.У свoiй pецeнзii yкpaiHський лpaмaтуpГ BиМaгaвзaМiниTи у книэкцi вий
I{a <<Укpaiна>
Pyсь,>i <<p}сский>
сЛoBи <.пiвД,eннo-зaхiДнa
t Taкoж нaтхнeннiпreПoкa3aTиХмельницькo<.укpaiнський,>,
гo - ПoЛкoBo.ццяй дepхсaвнoгoД'iяЧa_ Ta ПеpeясЛaBсЬкy yгoДу. У Bисtloвкaх Кopнiйнук сapкaсTичнo.цoдa€ : <.Toв.Пiчeтa
пу6лiннo BисTyпaBiдoвoДив, Ц{oХМеЛЬHицьне.ц,aBнo
зoBсil\,r
_
кий фeoдaл,злiсний вopoГ нapoДy.Tепep вiн змiнив сBoi пo3aмiсть Пiчeти впливoвий IIисЬМенникpекoМеHДyBaB
гЛя.ци>>.
знaBця цЬoгo
як aBTopa Микoлy Пстpoвськoгo, <<нaйкpaЩoГo
пepioду нa Укpaiнi>36.
Пiд чaс кoнфеpенIlii iстopикiв i мiсцевиx IIapTiйнихi.цеoЛoгiB нa пoчаTкy 1945 poкy пpoфесop Кoсть Гуслистий llopylIIив питaнцg <<p}сифiкaцii>fiaнилa Гaлиllькoгo B цe}ITpaЛь.
нiй пpeсi. 0сo6ливo вiн кpиTикyBaB сТaTTIoПaшута в <,ИсTopическoМ )I(ypнaЛe>Ta 6poшlypу Юroвa, якi тpaктувaли
..е.ципoГJIя.цy
Гaлицькo-BoЛинськe князiвствo BиHяткoвo <<3
C ул ь6ьI

lraссл е I rи я гa Л и llк и х

к ня)к сск и х

l]oт чи н п o. ц l}л aст ь к ) I lo, , tt, tllи ,

виДaв iс.гoИсmopuuескuйэюуpнал,}Ф 12 (194zr)..З7'4З. Юroв згo.цo;vI
p'u'.йй poмall lIpo fuIсксalr.ЦpаHсвськoгo ii Д'alrи,'IaГа,lиttькoгo,який
lустpi,rи 3aхoпJlенo'
Див.:A. Югoв, Pаmo6opцьt(Мoсква, 1956).
3dКoIliя pеuензii вi,ц'7 сiчlrя 1944p. з6еpегласяв tlсo6истoму apхiвi Кopнiйнукa:IIдАМЛМ, ф. 435' oп. 1,спp. 508,apк. 1_3.
6'
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[Ioгopyсскoгo нapo.цa'',
нe пoв'язyЮчи6езпoсеpeдньo
з iстopiсlo Укpaiни>.Hi пapтiйнiфункuioнepи,нi кoлerи-iстopикиHe
зaпеpeчyBалитBepД)кeння
Гyслистoгoпpo тe' щo <.flaнилoГaлицький r o.цинiз великих rIpeдкiвyкpaiнськoгoнapo.цy'тaк
сaМoяк oлeксaндp Hевський € o.цинiз вeликиxпpeдкiвBeликopyсЬкoгoнapoду>37.
Teпepyлсeiнше poзyмiннянaцioнaльнoiпaм'ятi пopo.ц}сy.
вaлo нoвi iнтepпpeтauiiминyлoгo в лiтеpaтуpiй мистeцтвi.У
лiтepaтуpi,6eзсумнiвнo,нaйвaэкливirшi
змiни вiд6yлися в цapинi дpaмaтypгii.<.БoгдaнХмельницький>Кopнiйнyкa oфiyкpaiнськoюiстopиvнoюп'rсoю нoМepo.циII.
цiйнo 3aЛиIIIaвся
Хapкiвський Дpaмaтичнийтeaтpiменi IlIeвчeHкaпepIIIимсepeДтeaTpaльнихTpyп пoBеpнyBсяз eвaкyaцiiв Укpaiну. oдиIIa.ццяToгo
сiчня 1944poку Bистaвolo<.Бoг,цaнa
Хмeльницькo.
гo>вiдкpився сeзoн y Хapкoвi, a в)I(e6 квiтня хapкiв'яни пoBе3Лийoгo вiдкpИBaTуI
тeaтpaЛьнийсезoн дo Киевa3s.Пoпpи
тe' кЛaсичtlийтвip Кopнiйнyкa BTpaтиBкoЛиIlIHюпoлiтинну
aктyальнiсть:вiн нe oспiвyвaвсoю3 Укpaiни з Poсiсlo, a йoгo
aнтипoлЬсЬкeспpяМyвaннягeть зaстapiлo.Ha пoчaтI(yтpaBня 7945poкy yкpaiнськaBладaпpизyпи}IилaBистaвив Хapкoвi, 6o дo Мoскви пpиiхaлa.цeлeraцiя
сoюзtloгoypяДy Пoльщi,
a в yсiх гoЛoвниxyкpaiнських мiстaх пpoвo.цилисямiтинrи
}Iaчесть пoЛьсЬкo-yкpaiнськoilpуж6и. Poзлючений Кopнiйчyк МapнoскapхиBся Xpyшoву, щo в Мoсквi нiхтo нe вiдмiняв вiдoмy свoiм aнтипoлЬсЬкимспpяМyвaннямoпеpy <.Iвaн
Cyсaнiн>.oднaк нaписaнa 1938 poкy п'€ с a вrtсeнe зa.цoвoЛьнялa змiненi кyльтypнi смaки зpiлoгo стaлiнiзмy. Кoли 1945
poкy хapкiвськa тpyпa пpe.цстaвилa
<.БoгдaнaХмeльницькoгo>в Мoсквi, стoли.rнiкpитики Пo6aЧI4JIv1y
ньoМy <.3a6aгaтo
iнтpиги i зaмaлoвеличнoстi>39.
[вaн Кovеpгa нaписaBп'есy <.Яp6слaвМyлpий>, якa нeзa6apoм ви6opoлay <.БoгдaнaХмельницькoгo>звaння нaйпoпуляpнilпoi iстopиuнoiдpaми. КoнepгaПисaвтiльки yкPaiнськoto i пepевaлснoу вiprпoвaнiйфopмi. Йoгo uНa]IИ
u p".37Il/IAГo, 1,oп.70,спp.388,apк.4.
ф.
в PаОянсъкаУкpaiна,11
сiчня 1944,c.4;8квiтня|944,c.4.
39IJl[AГo, 1,oп. 23,спp.1621,apк.64_66(скapгa
ф.
Кopнiйvyкa);PсОянcькe
лucmeцmвo'
18сеpпня1945,c.2 (мoскoвськiкpиiики).
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пy6лiцi, aлe вiн нe мaB BсeсoюзHoi слaви Кopнiйнyкa. Пpoтe
сiapouинний лсaнp вiptпoвaнoi дpaми, нaпeBнo' лo6pe yзгoд}I(yвaвся 3 eстетич}tиМ МoнylvteнтaЛвмoМ зplЛoгo сTzlлlIIrзмy. Teмa п'lси _ )t(иття ви.цaTнoгoдеpхaBнoгo Мyхa КиiвсЬкoi Pyсi Beликoгo кtIязя Яpoслaвa Мулpoгo (poки пpaвлiння 1019_1054) _ вiдпoвiдaлa }IoвoМy стaлiнськoil,ty кyльтoпpeдкiв>. I всe )к тaки
вi сepедньoвiчних князiв як <<BeЛиких
pизикoвaнolo' a.ц)I(е
iдeoлoгiннo
6улa
ДpaМaпpo Киiвськy Pyсь
стapший poсiйський 6paт тaк сaМo Bв:DкaBцЮдepжaBy пoчaткoм свoеi iстopиннoi тpaДицii.
Toмy нe .циBнo' щo yкpaiнськi iдеoлoги зBеpTaли нaд.
звичaйнo 6aгaтo yвaги нa твip Кovepги. o.цинoкa кoпiя oстaтoчнoi Bepсii п'€ с и, .цaтoвa}Ia27 вepecня t944 poку, з6epeглaся нe B apхiвi aвTopa'a в apхiвaх Цк кП(6)У. !митpo Мaнy.
iльський, мiнiстp зaкop,цoнниx спpaв i сipий кap.цинaЛ3 iдeoлoгiчних питaнЬ'.ц'oвгoй пpискiплиBo чиТaв п'€ с у, зpoбивши
6eзлiч зayBaг пpo iстopичну тa психoлoгiчнy Дoстoвipнiсть i
peueнзiй iстopикiв. Biн нe знaйшoв нiзDкaдaBЦIи.ц,oдaткoBих
чoгo пi.цoзpiлo нauioнaлiстичнoгo' aЛe йoгo нoтaтки свi.цчaть
зo6pa:кeнHям величi Яpoспpo зaнeпoкorнIlя <.вi.цпoвi.цним>
лaвa Мyлpoгo як дep)кaвHoгoмyлсa{o.
Щe oдин пpимipник pyкoписy з пapтiйних сxoBищ.ц,eмoнaBтopськoi вepсii тeкстy.
стpye' щ6 сaмe pе.цaктopи BvIДaJIvIЛvIз
Bapязькe пoпiдкpеслю€
пoстiйнo
Кovepгa
У свoiй пepeдмoвi
мiэк свoкoлiзiею
з
6opeться
хo.шiсeнняЯpoслaвa, йoгo гepoй
тa iнсTaтyсoм
iм нулсoземним пoxoд)кеtl}IяМi князiвським
тepесaМи Pyсi й пpoсTих людей. Яснo, щo геpoй, ypеtптi-peшт,
o6иpaе oс'innс, aлe пapтiйнi цeнзopи взaгaлi ввaэкaли не6a)Iсaнимвисвiтлювaти цю ДиЛемy' тoмy 6opoть6y Яpoслaвa зi
3вели
свo€ ю <.вapязькiстЮ>'нa якiй зoсepeджyBаЛaся .ц,paМa,
пpo.
непpaBильнe
викиtlyли
.цoкopoTенькoi згaдки. Taк сaмo
сЛaвляtlня <.Киiвa нarrloгo' дep)IaBrroгo i святoгo>' як цeнтpa
Pусi, 6o в стaлiнськiй iстopиннiй пaм'ятi цe мiсцe налeхалo
Moсквi, xoчa B uaси Яpoслaвa ii щe не iснувaлo. У п'ссi 6yлo
тaкoж нeдoPeчнe нaгaдyBaнHя пpo oбoв'язки пpaBитeЛя ПepeД
я пo сoвiстi слyxив / I мyлpiстю якoгo тiльнapoдoМ' <<якoмy
{oTLцAгO,ф. 1,oп.70,спp.837(пeprшa
вepсiя);IЦABOB' ф.4669,oп.1'
clp. 124,apк.1_3 (нoтaткиМaнyiльськoгo).
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нe мy.цpий вЛaсHим лиIII ylvloм' / Одlцннapo.ц

нeхи6ним йдe цrляхoм>.Чepвoний oлiвець aнoнiмнoгo iдeoлoгa Bикpeсливзaйвi pядкиat.
Haпpикiнцi 1944poкy <ЯpoслaвМyдpplit>3'явивсяв лiтepaTyp}IoМyжypналi, a pеспyблiкaнськi гaзeти нaдpyкyBaЛи
ypивки з твopy. <.PaдянськaУкpaiнa> ви6paлapo3лory сцeHy 3 aктyilльниМ3aкликo}rдo <.единoiPyсi>.Дeщo зaпiзнiлa
пpем'еpадpalr{ив Хapкoвi y вepeснi 1946 poкy пoстaлa вiдУ
чyTнoхoлo.цнiшroму
iдeoлoгiчtloмyклiмaтi, пpoтeбyлa yспirшнoю i пpиHеслaдвi Cтaлiнськi пpeмii _ Кoнepзi i теaтpЬьнiй
тpyпi{2.
Пoпеpeдy вхe згa.цaнo,Щo нa тoгoчaсHих плaкaтaх чaстo м:lлюваЛиХмeльницькoгoй Шeвченкa,якi нa.цихалисвoiх
<нaщa.цкiв>
нa звiльнeнняpiднoi зeмлi, oд}Iaк6yлo зpеaлiзoвaнo й кiлькa сеpйoзнirшиxп,lистецьких
peпpeзентaцiйминyвlIIиtIи.Iвaн Шyльгa Bикoнaв 1943poкy в МЬсквi лля.(epжaвнoгo iстopичнoгoмy39Р кapтинy <.Мoскoвськiпoсли
фy*"ють ГpaМoтиБoгдaнy ХмeльницькoМy>.Haстyпнoгo poкy вiн
пoвepHyBсяДo piднoгo Хapкoвa,щo6 зaвepшитищe Двaeпiчнi пoлoтна_--<.ПеpеясЛaBсЬкa
paДa>тa <ПiЪнязaпopoжцiв>.У
мистецтвi [IIyльгa спoвiДyвaв Moнyментilлiзм - cт*lль,якиЙ
пpoцвiтaвy пoBo€ н нoМУ Paдянськoмy Coюзi' У сepii невеликих oлiйних кapтиtl Михaйлa fleperyсa <Хмельниччинa>6aчeння визвoль}Ioiвiйни не тal(e eпivнe, хy.цo)к}Iикy
Bлaстивa 6iльura poМaнтич}Iiсть.
flеpеryс ствopиB тaкoж незBичtIo
<.
психoлoгiчний>пopTpeтгетьмaHaa3'
Пiд чaс VIII Укpaiнськoi хy.ЦoжньoiBистaвкиB листoпaдi t945 poкy кpитики й пpесaзвepнyлиoсo6ливyyвary нa iстopиvнi кapтини. Cepeл них нaйdiльrrreo6гoвopю,,"й <.Пiс{' IЦAГo1 1,oп.70,спp.836,apк.
!-6, 42,54,58 (викиrryтa
ф.
Bapязька
нapoдy>).
Tч");дt' 93(Киiв)'77(<мyлpiсть

a-2
Лimepamуpai мucmщmвo,23 лlcтЬпaдa.7944,c,3; PaОянсъкаУtсpаiн9.14 6еpезня1945,с. 4; 16 6epeзня|945,c.2 (уplавкlа);23
6epезня
t945,c. 3 (пoзитивнapeueнзiя);PaОянсъкe
мuс-eц-Ъo, |7 в,epecня,
1946,
с. (пpeм'сpa);€вген.Киpилюк, peд.,Iсmopiя
ii.,po*уpu
укpаIн'съкoi
-1
(Kиiв,1971),
тoм7:314_3|6.
a3lстnop-i1
укpaiнсъкozoмuсmщmвав luеcmumol|aх|т. 6: 27_29 (зo6paжeнняШeвчeнкаi Хмельницькoгo),46
(Шyльгa й.(еpеryс);
. ,Цм''penк<l,Укpаiнсъrcuй
pаОянcьrcuй
ionoputнuйэrcuionuc,56'7в. -
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нIo зaпopo)кuiв> Шyльги, <<Бoг.Ц,aнa
Хмeльницькoгo пiд Львoвoм> львiвсЬкoгo хyдo)I(rrикaГeйзи Poзмусa, сepiro <.Хмельниччинa> тa пopTpeт гeтьмaнa пeн3ля fleperyсa. Ha lyмкy
кpитикiв, нaйбiльrше ви6ивaвcя 3 pяДy <.псиxoлoгivний>пopтpeт ХмeльHицькoгo. У flepеryсa, писaB кoтpийсь i3 них, <.3дд€ т Ься' зoвсiм зaйвo пiдкpеслeнo нepвoзнiсть' пepеBтoМy, Haвiть якусь фiзиuнy хвopo6ливiсть [гетьмaнa]. He тaкиiт o6paз
- БoгДaнa Хмельницькoнapo.цHoгoвo)к.ця'вoльoвoi Л|oДИH|4
yявi
гo )IсиBeв
нaPoДHих мaс>. Хoчa oфiuiйнa пpесa пPетeндyBaлa нa aBтopитет y тoМy' vим 6yлa чи Пoвиtlнa 6ути iстopичнa пaМ'ятЬ, Boнa тaк сaМo стeэlсилa3a po3Bиткoм iстopи.rнoгo )кaнpy в укpaiнсЬкoМу мистeЦтвi, щo6 вiн мaв 6aлсaний
вихoвний yпЛиB нa o6ивaтеЛьсЬкy yявy. Пepе.цoBиця в <.Pa.цянсЬкoмy мистецтвi> стBеpд)кyвli, Щo ПpедстaBЛeнiнa вистaвцi тBopи <.невiД6ивaють i мaлoi чaстки 6aгaтoi нa величнi
пoлii iстopii yкpaiнськoгo нapo,Цу>aa.
Iдeoлoгiчнe пepepoдxсeння стaлiнiзму y сaМoвизHaнoгo
сПaдкo€ м ця Poсiйськoi iмпepii пepeдdaчалo pеaбiлiтaцiю дopo6кy Bизнaчних .цopeBoЛЮцiйнихpoсiйських iстopикiв, нaпPиклa-ц Cеprея Coлoвйoвa тa Baсiлiя Ключeвськoгo. Taк
сaмo yкpaiнськi iнтелeктy:Lпи пi.ц чaс вiйни ПoЧaЛи пoвepтaти Миxaйлoвi Гpyшreвськoмy poль пaтpiяpхa укpaiнськoi iстo.
pioгpaфii, хoчa в тpиДцятих poкaх йoгo зaсyлИJIИ ЯI<бypхyai}нoгo нaцioналiстa i нaвiть <.фarшистa>.
oфiшiйний стaтус
ХмeльницЬкoгo як нaцioнaлЬнoгo геpoя дaв ПетpoBськoмy
мoлсливiсть 1943 poкy oчистиTуl iм,Я свoгo вчиTeЛя. Hастyпнoгo .цtIя пiсля зaснyBaнHя op.цeHaХмeльницькoгo Петpoвський нaписaв у <.PaДянськiйУкpaiнiu, щo пpaui Гpуrшевськoгo МaЮTь <<BeЛикy
Baгy> .ц,ляBиBчeHHя гeтЬI{aнськoi дoби. У
пеprшiй чaстинi .цев'ятoгo тoмy Гpyrшевський нaчебтo Bсупеpеч твepд)I(eнняМ yкpaiнських iстopикiв-нaцioнaлiстiв дiйlIIoB дyМки' щo кoзaЦький вaтaлсoк нiкoли нe N{aвнaмipy poзipвaти сoюз iз Мoсквoю. Taкий BиснoBoк пiдкpiпляв Bлaснy
iлeю ПетpoBсЬкoгo пpo те' щo xМeльницький 3aвж'.циlllукaB
сoюзy з 6paтнiм poсiйським нapoдoМ. B iнrшiй стaттi Пeтpoвський стBepДI(yвaB'щo Гpyrшeвський,<пpoaнaлiзyвaвши дxе.
aaPаОянcькеilucmrцmвo' 20 листoпaдa 1945,с. 1-2 (pеueнзiя нa вистaв.
кy); 13 листoпaда 1945'с. 1 (пepелoвиuя).
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peЛa,i3 BЛaстивoюйoмy мaйстeplriстю>зpo6ив цeй вarкливий
Bисtloвoк y Дpyгiй чaстинi .цеB'ЯToгoтoМу Тa в нeoпydлiкoBaнoмy десяToмy тoмi, pyкoпис якoгo втpaнeнийas.
У кpaiнськi i нтeлeктy,aлИ НaIIoЛЯгаЛи Taкo)к нa pеa6iлiтaltii пеpекoнaнoгo <.pеaкцioнеpa>
ХIХ стoлiття Пaнтeлeймoнa Кyлiшra, I2l-лiтнiil ювiлей якoгo сBяTкyBaЛи в cepпнt 1944
poкy. Ку"пirп6yв укpaiнським нaцioнaлiстoм зaмoлoдy i poсiйським мoнapхiстoМ y сTapшoмy вiIцi,To)к BиПpaвдaтийoгo
як iстopикa нe 6yлo хсo.цнoiМo)кЛиBoсТи.Пpoте вiн мiг пoстaTи в IIoBa)кнiйpoлi aBТopaпepпIoгoукpaiнськoгo iстopиннoгo
poМaнy <.ЧopнaPaДa>( 1857)' якиЙ Дo Toгo )к 6yв узaгалi пeptпим укpаiнoмoBниМ poмaнoмa6.Укpaiнськi лiтepaтypoзнaвцi 1945 poкy зaгoBopуIЛИпpo Тe' Щo <.нaзpiлaнeo6хiднiсть пepегЛЯнyTи сI]a.цщинy>iнrпoгo писЬМeнHикa-poмaнтикa ХIХ
стoлiття, якoгo те)к yваlкaли iстopикoм-<.peaкцioнepoМ>'Микoли Кoстoмapoвa: <.ByМoBaх кoлoнiaльнoгo гнoблeння
пpoбyлження нaцioнaльнoi свiдoмoстi, щo йoму спpи ЯЛу|poМaнTики свoiми TBopaМи'стae пoзитиBниМ явищеМ в гpoМaДсЬкoМy экиттi>a7.
II{e нeспoдiвaнiпrими 6yли пpетензii yкpaiнцiв нa вiдoмoгo <.peaкцiйнoгo>poсiйсЬкoгo ПисЬМенникa укpaiнсЬкoгo Пoхoд)I(eнняHiкoлaя (Микoли) Гoгoля. У
135-тy piнницю 3 Дня йoгo нapoд)кeння y квiтнi 1944 poку
сTaТтя в <.Paдянськiй Укpaiнi> пpoгoЛoсиЛa Гoгoля <<BеЛикиМ синoМ Укpaiни>a8.
Haпpикiнцi вiйни peспydлiкaнськi i.цеoлoгиTa iнтeлirенцiя зaкpiпиЛи кyльти ще кiлькoх ценTpaльнИх'Д,ЛЯyкpaiнськoi культypи ХIХ стoлiття фi.уp. Cтoлiтнiй ювiлeй oснoa5PаОянськаУкpaiна,12жoвтня 1943,c.3;H.
Петpoвский,ПpисoеДиIlеllие Укpаиньl к Poссии в 1654 гolу, Исmopuческuйэ|суpItаJ|'
Nb 1 ( 1944):
52. Tекст 9-гo .гoмyrle.цarпiдстaвдля тaких висtloвкiв.{ив.: Mихaйлo
ГpyrшевськиЙ,Iсmopiя Укpаiнu-Pуси (Kиiв, 1996_1997),тoм 9, нaстинa
|' c. 7 20' 7 84; зacтинa 2' c. | 492_ | 508.Ha с. 1494_95 Гpyrшeвськийпишe,
щo .цляХмельницькoгo Пеpeяславськayгolа 6yлa пpoстo Bo€ н ниМ сoюзoм: <.цiнttийв дaних o6стaвинaх...,rцeolIе}I[сoюз] B дoдaтoк дo сoloзу
з Тaтаpaми, з Typкaми, з МoлдaвoIo>.
a6PаОянсьrcаУкpаiна,8 сepпня |944, c.2;23 cеpлня
|944, c, 4;Лimepаmу.
pa i мucmeцmвo,I ceplня |944, c. З_4.
{7 Iвaн Пiльгyк, Микoлa Кoстoмapoв, Укpаiнська
лimеpаmgpа,NЬ 4_5
(1945):122.
a8PаОянськаУкpсliна'4 квiтltя 1944,c. З.
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tsoпoЛo)IсtlикayкpaiнсЬкoi Ivloдеpнoi музики Микoли Лисeнкa вiД,знaчилиу квiтнi |942 poку скpoМниМи зaсiДaнняI\,I
Ta кoнцеPToм в Уфi, oДнaк BЛaДaBиpiшIиЛa,rцo пiс.llя звiльHення Укpaiни бarкaнo BшaнyBaТи йoгo уpoнистirпе. У сiчнi
1945 poку pесПyбЛiкaнськийypяд oгoЛoсив IIpoсПopyД)кен}rя
ПaМ'яTникaЛисeнкy в Киевi, ПеРeйМенyвaннянa йoГo чeсTь
Львiвськoi кoнсеpBaTopii i ХapкiRсЬкoгo oIIеpHoГoтеaTpy Ta
Пpo ПЛaн в,ИДaTvI
Ip 1947 poкy (105-гo tовiлeю кoМПoзиTopa)
31-тoмник йoгo твopiв. Haпеpедoднi 103-гo ювiлeю 1945 poкy
гaзеTaПисaЛa пpo вiднtlв llениЙ кулЬT нaцioнaльнoгo кoМПoзикoЛи Bся Укpaiнa, зi6paнa пiд вeликиМ Пpaсьoгo.ц'IIi,
тopa: <<I
ПopoМ Ленiнa-CтaЛiнa, BшaнoBy€ пaМ'яTь Микoли BiтaлiйoyкpaiнсЬкий y сBoiй piлнiй хaтi пepеBичa Лисeнкa>, <<нapoд
гЛядa€ сBoi Дopoгi зaпoвiтнi скap6и>a9.
сПaдщину>влiткy 1945
B aпoгеi кaМпaнii 3a <<HaцioнaЛЬнy
poкy цк кП(6)У зi6paв письМeнникiв, кpитикiв тa диpектopiв peспy6лiкaнських видaBницTBдЛЯ odгoвopeння rpaндioзнoгo пpo€ к ту <.3oлoтoгoфoндy> yкpaiнськoi лiтepaтуpи. Цей
зi сTa сopoкa BoсьМи тoмiв Д,Ba.ццятpиpiuний ПЛaн скЛa.ц,aвся
aвTopa,кpiм тoгo, вiдpaзу пЛaнyTи oднoгo.цoPеBoЛЮцiйнoгo
BzLIIoсяг,ИДaTИпo o.цнoToМникyвибpaних твopiв нaйви.ц,aтнiIlIих писЬМeнllикiв.50.
Цeй пopив пpoПarувaTиукpaiнську нauio}IaЛьнyiстopiю тa кyЛьTуpнy сПaДщинy Hе сПa.цaвв Укpaiнi
.цoсеpeдини 1946 poку.
PeспублiкaнсЬкa вepхiвкa ПoпyЛяpизyвaЛa сеpед HaсеЛенtIЯ paдянськy веpсiю укpaiнськoi нaцioнaльнoi пaм'ятi i
Bo.цнoчaснaМaгaЛaсяo6мехсити пу6лiuний дoстyп .цoaЛЬтеpнaTиBних нapaтивiв МинyЛoгo. Biйнa зpуйнyвaлa pa.цянсЬкy
цeнтpaлiзoBaну Меpе)I(yкнигoTopгiвлi, внaслi.цoк чoгo вi.lpoДИr,cЯкнижкoвий нopний pинoк. 3a свiдченняМи ПисьМeнникa Пeтpa Пaннa, дopеBoЛюцiйнiкниlкки пpo укpairrськy iстopiю, oсo6ливo пpo гeтьмaнiв.сeпapaтистiв Мaзепy i Петpa
flopolшенкa' кopисTyBaлИcЯ нa pинкy BеЛичeзним ПoПитoМ.
a9 Кульmуpнe буОiвнuцmвo в Укpаiнськiй PCP: Чepвеtlъ 1941-1950'
32 (Уфa, |942); Лimepаmуpа i мucmецmвo,25 ciчня |945' c, 1 (уpядoвий yкaз); Pа\янcька Укpаiнa,21 6еpезrIя|945, c. З (r1итoвaнaстaттяIlaнегipик).Bислiв <.усвoiй влaснiй;21i,>yкpailtськiпaтpioтидaBrIoвиДеpжaвнoсти.
кopистoвytsaЛияк мeтaфopy tlезa-Цеx(Iloi
50II"цAГo,
ф. 1,oп. 23, спp. 1604,apк. 1_3.
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Пaнч нaзивaB' зoкpеМa, пpaцi .цo)кoBтHeвихyкpaiнських iстo.
pикiB Микoли Кoстoмapoвa, Гpицькa Кoвaлeнкa тa Микoли
Apкaсa, a тaкoх iстopиннi poмaни Aлpiянa КaЩeнкa: <.3aцi
кни)кки 3apa3 нa бaзapi плaTять y ДесяTЬ Paзiв дopollсне,нilк
зa нaшi paдянсЬкi iстopii. B нoмy спpaвa?> Caм вiн o6epежHo пoясHювaв цe Taк: oДнoтoмнy iлloстpoвaну <.IстopiюУкpaiни> (1912) Apкaсa <<читaloть
нaпiвписьмeннi сeлян|4З BeЛИ.
ким зaхoпЛe}Iням'тoму Щo [if] нaписaн[o] зaнaлтo пoпyляp.
нo>. У гPУднi 1944 poкy BЛaдa пoчаЛa BBo.цити.цеp)I€ B гry Moнoпoлiю нa тopгiвлю кнЮккaМи, пpинaймнi y вeликих мiстaх.
Як свiдчaть звiти, нa 6aзapaх 6улo виявленo 6aгaтo <.пoлiтичнo lшкiДливих>к}Iи)кoк5l.Пpoтe зaгaЛoМ пiд чaс вiйни й oдpaзy пiсля нei yкpaiнськi i.цeoлoгитa iнтелeктyaли чaстo нe6ули
впевнeними y спpийняттi нapoдtlиI\,tимaсaми iхньoгo вapiянтa iстopиvнoi пaм'ятi.

Boзз'сднaнaУкpaiнa
У кiнцi 1943_|944poкaxЧеpвoнaApмiя нeBпиtI.
нo пpoсyBaлaсянa зaхiд i pa.цяHськa
пpoпaraн.цa
знoBy BиBелa нa пepeднiй плaH ТеМy Boзз'r.цнaнoiУкpaiни. Iнiцiloвалa
це питaHня yкpaiнськa веpхiвкa. Heвдoвзi пiсля звiльнeння
Хapкoвa y лютoМy 1943poкy <.Pa,цянськa
Укpaiнa>oпy6лiкyBaлa poзлory стaттЮКopнiйнyкa <.Boзз'€ . цнaHня
yкpaiнськoгo нapoДyB нaдpaх свoei дepжaви>.<.ПpaвДa>
пiшлa нa безпpeцeдeнтнийкpoк _ нaсТyпнoгo)Iсдня пеpeдpyкyвaлaстaттю poсiйськoю мoBoю,x Щ€ чepeздень Ii Пpиклa.цнaслiдyвaли iнtшi цeнтpалЬtliгaзети.Кopнiйнyк нi6и мaв нa метi дaти
вiдсiч якимсЬ нeнaзBaнимпoльським емirpaнтськимг;lзетaм'
якi нaчeбтoЗaяBЛЯЛvI
пpo пpaBa Пoльщi <.нa,Цнiпpoi Чopне
мope>.Haспpaвлi стaття мaлa зaсвiдчитиpa.цягIськy
пoзицito
Cхiднoi
poкy
Гaлиvини,вiдi6paнoi 1939
y Пoльщi. 3aяЩoдo
ви Кopнiйнyкa нe залицIaЛижo.цнихсyмнiвiв, щo PaДянський
Coюз нaпoЛягaтименa свoiх тepитopiяльнихзлo6yткaх.Бopotlячи .цoвoеннiaнeксii, вiдoмий .цPaмaтуpгПocИЛaBcЯHa eтнivну й iстopиvнy еднiстьyкpaiнських3eмель'пoхoди Xмель5' II/(AГO, 1, oп. 70,спp.387,apк.18 (Пaнн);lutABoB,
ф.
ф.2, oп.7,
сrrp.818,apк.5,9 (книгoтopгiвля).
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ницЬкoгoв Зaхiлнy Укpaiнy тa нaцioнaльневiдpoдxeння ХIХ
стoлiття в Гaличинi,щo йoгo yoсo6лювaвФpaнкo52.
Укpaiнськe кepiвництвo тe)к iз нeтepпiн}tяМчекaЛo нa
пpи€ д rraнHя PeшIтипoЛЬсЬкихi чехoслoвaцькихтеpитopiй з
yкpaiнськимHaсеЛе}lням
тa гoТyBaЛoiстopиннiapryмeнтидЛя
нaмipiв.
У беpезнi1944poкy Хpyшoв висвoiх
o6rpyнтyвaння
сTyпиB iз дoпoвiддЮнa пepшiй зa чaс вiйни сeсii Bеpхoвнoi
Paди УPCP. Пiсля тpaлицiйних встyпних фpaз пpo кepiвнy
poль пapтii i пеprпнiж пepейти.цoo6гoвopеннягеpoiннихвo€ н ниx yспixiв тa тpy.цнoщiввiДнoвлeнHяекo}Ioмiки,Хpушoв
зaпpoпoнyBaBсЛyхaчaмoфiuiйнy лeфiнiuiroyкpaiнськoi iстopii, якa пiдoзpiлo HaгaдyBaЛa
oзнaчe}IняПeтpoвськoгo:<Iстopiя yкpaiнсЬкoгolrapoДy- це daгaтoвiкoвaiстopiя 6opoть6и
Пpoтисoцiaльнoгoi нaцioнaлЬнoгoгнo6лeння,iстopiя 6opoтьyкpaiнсЬких
6и, щo нiкoли tIе пpипиtlяЛacЯ,3aвo33'е.цнaння
Пiсля пaнeгipикiвCтaзeмельв сдинiй yкpaiнськiй лepэкaвi>.
лiнy i пapтii 3a тe' щo вo}Iипoвepнyли3axiдну Укpaiнy, ХpyIцoвoгoлoсив:
Укpaiнський нapoлдoбивaтимeтьсязaBeplxенtlяBeЛикoгo
iстopиннoгoBoзз'сднaHнясвoix yкpaiнських 3емeЛьв € Д инiй pадянськiйyкpaiнськiйдеpхaвi. (Бypхливi oплeски.)
Укpaiнський нapoд ДoбивaтимeтЬсявкЛючeнHя.ц'oсклaлy Укpaiнськoi Paдянськoiдepxaви oдвiчниx yкpaiнських
е Хoлмщинa, Гpy6eшriв,3aмoстя,Toмarшiв,
3емелЬ'якиI\{t{
Яpoслaв.(Бypxливi oплески.)53
3гaдaнi Хpyшoвим землi кoлись бyли чaстиHolo ГaлицькoBoлинськoгo князiвствa i,3a виняTкoм Яpoслaвa, мiж 1832 тa
1917 poкaми налe)Iсалидo Poсiйськoi iмпеpii, aле пiсля pевoлloцii знoBy вiдiйrшли дo Пoльщi. Пеpeл вiйнoю сPсP нe 3aЯBJIяBпpo свoi пpaBa нa зeмлi зa лiнiеto Кеpзoнa i нe нaмaгaв52Pа\янcькaУкpaiна,19лютoгo1943,с. 2;ПpавОа,20лютoгo|943,c' 2'
пеpедpyкyвaли
<Извeстия>
i <Кpaснaя3ве3дa>
цIoстaттЮ21 лютoгo,
пiслячoгoце пoвTopили6aгатoiнших гaзетi жypнaлiв.Укpaiнoмoвний
opиriнaптa виpiзкиз га:rет
див.в apхiвiКopнiйvyкa:IIдAМЛM' ф. 435'
oп. 1,спp.496.
8 PаdянcъкаУlсpаiна,6 6epезня |944, c. 1 (yкpaiнськaiстopiя), 2
(вoзз'еднaння).
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ся oкyпyBaти ix 1939 poкy54.Петpoвський спitпнo BигoтyBaв
стaтTIo <.oдвiчнi yкpaiнськi зeМлi>, яКa З'яBуIЛaсяв <.Paдянськiй Укpaiнi>. Biн зaввaлсИB,Щo flaнилo Гaлицький пoмep i
пoхoвaний y Хoлмi, щo нa цю тepитopiю пpeтeндyвaв Хмeльницький i щo, згiднo 3 пеpeписoм 1897 poку,6iльlпiсть мiсцeBoгo нaсeЛeння склaдaють укpaiнцiss. Пpoтe пiсля тpив:lлих
пepемoBин iз зaхiдними сoюзtlикaМи тa ПoлЬсЬкиM ypя.цoil{B
eкзилi Cтaлiн виpitпив, щo кop.цoн мilк Укpaiнoю i Пoльщeю
пpoлягaTиМе пo лiнii Кepзoнa. Хoлм 3:lЛиI'IIaвся
в pyкaх пoля.
кiв56.

Tpoхи спaнтеличeнi yкpaiнськi пoлiтики й iнтелeкTУaJIИ
_ 3aПepeмкнyЛИcЯ Нa iншroгo кaнди.цaтaнa <<Bo33'€ . цнaння>
кapпaття. Lfu тepитopiя, зaсeленa схiднoслoв'янськими гopя.
нaми' я|<уINIиI
з ХI стoлiтTя кеpyBilлa УгopЩинa, a пiсля Пep.
tпoi свiтoвoi вiйни _ ЧeхoслoBaччиIla' 6улa пpo6лeмoю ,цЛя
yкpaiнських iдеoлoгiв. Якi iстopиvнi apгyмeнти Moгли вoни
нaBести' tIzЦ}иBaIoчи
с)rчaсне 3aкapпaття yкpaiнським? AпeлIoючи Дo чaсiв пеpe.цyгopсЬкиМ пaнyBaнням, iснувaв pи3ик
oднoчaснo пoтBеp.цитиi.цeюнaцioнaлiстiв пpo тe' Щo нaсeЛeння Pyсi в ХI стoлiттi 6улo <.укpaiнськцц>.(oтхсe, poсiйський
нapoД сфopмyвaвся пiзнitпе i, ймoвipнo, бyв гiлкoю Beликoгo
yкpaiнськoгo lrapoДy.)
Хaй тaм як' a кoли нaпpикiнцi лiтa Ig44 poкy Чepвoнa Apмiя пiдстyпaлa .цo Кapпaт, <.Pa.цянськaУкpaiнa> нaдpyкyBaлa стaттю двoх iстopикiв. Boни oгoлoсили 3aкapпaття <<нaй6iльlп вiдсyнyтим нa зaхi.ц aBaнпoстoм yкpaiнськoгo нapoдy>
тa зeМлeЮ <<нaIIIих
дopoгих € Д и}Ioкpoвних бpaтiв>' якиМ' пo.
пPи тисячoлiтнiй чy}Iсoзeм}Iийгнiт, УДaJlocя з6epeгти свotо
il Haзви пеpеpaхoвaниxХpушoвим мiст нинi
вiдoмi в пoлЬсЬкoмy Ba.
piянтi: Хелм, Гpyбешyв, Зaмoс.ьць,Toмaruyв iЯpoслaв. Лiнiя Кepзoнa
6yлa схiпнoю п{е,кеЮПoльщi. Ii зaпpoпoнyвaв пiсля Пеprшoi свЬoвoi
вiйни 6pитaнський мiнiстp зoвнirцнix спpaв лopд Кеpзoн, i вoнa мaлa
пoзнaчaти схiднy мerкy eтнivних пoльсЬких пoселeнь.Pизький дoгoвip
1921 poкy пеpeсyнyBpaдЯ}tсЬкo-пoльський
кopдoн нa сxiд вiд лiнii Кеp3oнa.
55PaОянcъкаУrcpaiна,3Oквiтня 7944,
c.2' [llв. тaкo)l(:Микoлa Tкaченкo, Хoлмщинa, Гpy6еrшiв,Яpoслaв - oдвiчнi yкpaiнськi зeмлi, Укpaiнсъкалimepаmуpa'NЬ 5_6 (1944):|22_129.
56.Ц,ив.:
Baсиль Бo€ v кo, oксaнa Гaнжa i Бopис 3aхapнyк,KopОoнuУrcpa|пu: Iсmoputlнаpеmpocr|ennuвamа суuаснuй cmaн (Kи\в, 1994), с. 80_85.
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iДeнтичнiсть.Ha пoчaткy ЛистoпaдaХpyшoв iнкorнiтo вiдвi.
дaв 3aкapпaття'дe 6yuiмтo спoстеpiгaвмaсoвий ентy3iя3М3
пpивoдy Bo33'€ . цнaння3 yкpaiнolo' тa oтpимaв згoДy Cтaлiнa
нa opгaнiзaцiювiдпoвi.цниxпeтицiйвi.цмiсцевoгoHaсeлeнняs7.
26 листoпaдaз'iз.цнapo.цllихкoмiтетiв 3aкapпaтськoiУкpai.
У тeкстi нe.цвoзHaчни пpиilняв мaнiфeст пpo вoзз'еднaIIня.
пеpedyвaлoy вiдpивi
нo скa:]aнo,Щo 3aкapпaття<.стoлiттями
_
вiд свoei мaтepi вiтчизни Укpaiни>.Лист.звepненняз'iз.zly
нaшIoМу6aтькoвi Йoсипy
дo Cтaлiнa пoяснювaв <<.цopoгoМy
oДBiссapioнoвичy>:<.Haшiпpе.цкиB tlезaпaм'ятнiчaси ъкуIJIиI
yкpaзi
всiм
6aгaтoмiльйoнним
сiм'€
ю
нoю спiльнotoi мiцнolo
Taк y зaпaлi вoeннoi пpoпaraн.цистськoi
iнським нapo.Цoм>s8.
кaмпaнii тяглiсть Мo.цepнoiyкpaiнськoi нaцii 6yлo .цoведенo
вrлvr6zDк.цoХ стoлiття.
.цoгoBip,пiДпиПiсля тoгo як paдягIськo-чeхoслoвaцЬкий
caниit y vеpвнi 1945 poкy, легiтимiзyвaвпеpeхiд 3aкaPпaття
дo CPCP, БaлсaнIIaписaBпpo цIo пoдiю odepeлснirпyпpoпaстaTтIo<.HarцaспoкoнBiчнa3eмля>.Бaлсaнзaяra[I.цистську
спopi.цyкpa.iнсЬкoгo
нapo.цy>'
Bив'щo зaкaPпaтцi,хov i <<Лю.ци
ненi i з укpaiнuями, i з poсiянaми.Иoгo стaття poзумнo пiдpoсiйськoгo6paтaB paдя}Iськiйсiм'i, y
кpeслю€ стapцIиIIствo
yкpaiнui
сBoiх зaкaPпaтськиxпoбpaтимiв:
пpиBeЛи
яку схiднi
Тисянy poкiв нe згaсaЛа вipa y вoзз'€ д нaння цЬoгo MzUIе}lЬкoгo нapoд}loгo пoтoкy з великим yкpaiнським мopeм' з Bеликим oкеaнoм Pyсi.
Tисянy poкiв _ пoдумaти тiльки, тисяvy poкiв! _ пiвмiльйoнa людей yкpaiнськoгo нapoдy' зaкинyтих iстopiею 3a Bеpшини Кapпaт нa зaxi.ц i пiвдень, }rе Bтpaчaли сBoгo пoчyт.
тя с.цнoстiз мoryтнiми нapo.цaмисхiдних слoB'ян, з yкpaiнсЬким i poсiйським нapoдoмsg.

зaкapпaтськoгoкyЛьBлaдa фiнaнсyвaлa<.yкpaiнiзaцiю>
Ухгopoдськoгo
стBopеtttlя
;Dк
.цеp)IоBнoгo
тyptloгo )киття
.цo
57PаОянaкаУкpafutо,8
сepпня1944,c.2 (стaття);I]дAГo' ф. 1, oп. 23,
спp. 937, apк. 58-61 (лисryвaнняХpyшoвa зi Cтaлiнoм);спp. 787,
apк.3_288(петиuii).
5srUIAгo, ф. 1,oп. 23, cпp.788,apк. 1-5, |0-12; PaОянcькаУrcpаiна,
23
гPУдня1944'c.4.
59PаОянcъка
Укpаiна,1 липIIя1945'с. 3.
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yнiBepситeтy60,
алe <.iстopичнe
Bo3з'€ д нaння> .цo.цaв:ulo
yкpaiнським чинoB}Iикaм6езлiч piзних пpo6лeм.3 oднoгo 6oку,
зaкapпaтськi вчитeлi, якi вiтaли o6'е.цнaння'зДиByBa]I|4cЯ,
кoли з'ясyвали'щo y lllкoЛaxo6'еднaнoiyкpaiнськoi дepэкaви
He BчaTьукpaiнськoi iстopii. 3 iншoгo 6oку, Киевy,цoBеЛoся
Мaти сПpaByз мiсцeвиМикyльТyprrиIvrи
сепapaтистaми'як-oт
пpoфесopoм-фoльклopисToшr
Пeтpoм Лiнтypoм, кoтpий <.ytlикaв>нa3виУкpaiнa й yхсивaвнaтoмiстьтpa.цицiйнепoзHaчеHня - 3aкapпaтсЬкaPyсь61.
,(o тoгo эк peспydлiкaнськaBлa.цaмaлa i.цeoлoгiчнoзa6езпечити пoвеpнення 3aхiднoi Укpaiни, якy 1939 poкy
<.Bo33'сднaпи>,
aлeIi дy)кeuIBидкooкyпyвaлaHiмеччинa.Хpyшoв пpи6yв.цoЛьвoвa28 лилня'чеpeздeнь пiсля тoгo як DaдянськaApмiя зafпялa мiстo, нa пoчaткyсеpпнятa y жoвтнiлистoпa.цiпepшrийсeкpeтapo6'iхaв усю 3axiднy Укpaiнy. B
сeкpeтнoмyзвiтi Cтaлiнy Хpyщoв зoсepедиBсянa 6opoть6iз
нaцioналiсTичttolo
УкpaiнськoЮПoBстaнськoюapмieю,i сaмe
a не вiд6yдoвaекoнoмiки perioнy,ПoлoниЛoyBaцe зil{aгaнHя'
нaстyпних дBox
ry pеспyблiкaнськoгoкepiвництвaвпpoдoB)I(
poкiв62.

Пpищeпити в цЬoМypеrioнi paдянськyвepсiюyкpaiнськoi
iстopиvнoiпaм'ятi 6yлo гoлoвниМзaвд'aннямyкpaiнськиx iдe.
oлoгiв. 3a кiлькa poкiв дo tпкiл y зaхiдних o6лaстях пpи6yлo 44 000 вчителiв зi Cхiднoi Укpaiни НarЛЯДaTуI3a
HoBoIo
'
iдeoлoгiчнoюпaсТBoюпoiхaли тaкoж тисячi
yпpaвлiнцiв тa
лeктopiв-пpoпaraHдистiв63.
У сiчнi 1945 poкy Мaнyiльський
BистyпиB нa BчиTeлЬськiйкoнфеpeнцii у Львoвi з .цoпoвiДф Kулъmуpнe
6уОiвнuцmвo,2:86-87;
I. Typяниuя,PoзвитoккyльTyРиy
3aкapпaттi,БiльшoвuкУкpаiнu,Js7 (1949):40-48;Paul R. мagocii,тhe
S.hapingofa NаtionalIdеntitу:SubcalpathianRus,1s48_1948(CimЬгidge,
МA' 1978)'c,255_27|.
apк.103(yvитeлi);oп.70,
спp.326,apк.
1щ+гo'ф. 1,oп. 23'cлp.1652,
74_7в(Лiнтyp).
62ILцAгO, 1,oп. 23,спp.703,apк.23_36;спp.
1060,аpк.1-18 (лисф.
ти Хpушoвaдo Cтaлiнa);спp.780,889 i s90 (клoпoтивлaдц|944poку).
ив. тaкorк:Boлo.ЦимиpCepгiйнyк, peд.,,[|ecяmь
6уpeлшшлim:3ахiОнoуrcpаiнcьlсi
зeмлiу 1944_1953pp: Hoвi Оolqленmui llamepioлu(Kиiв,
1998)'с. 10_184.
63Py6льoвi Чepненкo,Cmалiнщuна,2||_24|
(кiлькiсть44 000 _ нa
c.2ll\.
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дю <<Укpaiнськo-нiмeцькiнaцioнaЛiсти нa слy}к6i y фaпIистськoi HiмеччиHи>. У йoгo пpoмoвi, oдpa:}yлс видaнiй oкpeмoro бporшypoю,Pa.цянський Coюз пoстaBaв як лoкoмoтиB мo.цepнiзaцii eкoнoмiчнo вi.цстaлoгo pеrioнy. 3a слoвaми Мaнуiльськoгo, щo .цехтo3 галичaн iлeaлiзyе aBсTpo-yгopське I\{инyлe, 6o iмпepiя спpиялa нaцioнaльнiй aвтoнoмii, aле хс Гa6c6уprи гаЛЬМyвilли екoнoмiчний poзвитoк Cxiднoi Гaличини' a paдянськiй влaдi вдалoся <<ПepeTBopити
мiстo Львiв нa
oДин iз нaйбiльrших пpoМислoвих цeнтpiв Paдянськoi Укpai.
ни>. Геoпoлiтичнo Укpaiнa нe Мoглa 6yти незале)I(Hoюi ствopити сoю3 зi <.слa6oю>Пoльщею. Haцioнaлiсти гoвopили пpo
нeзaлехнiсть' aле нa пpaктиЦ i cлуzкили нaцистськiй H iмeччинi, якa нe.ц,oзвoЛялayкpaiнськiй кyльтypi вiльнo poзBиBaтися.
Toмy iстopиuнo <.Paдянський Coroз € € . цинoю гapaнтieю вoлi i
нeзaЛe}снoстiвсiх peспy6лiк, якi вхo.цять.цoйoгo склaдУ>й.
Paдянськa Bлa,цa.цoклa.цiшaсepйoзних 3yсилЬ' шoб пpиДyIlIити aЛЬтеpнaтивIri <<нaцioнaлiстичнi>вepсii нaцioнaль.
нoi пaм'ятi в 3aхiднiй Укpaiнi. Упpoдoвж пеpIIIихpoкiв пiсля
вo33'€ Д нaння ЧинoBtIики зaвзятo 6opoлися 3 кyльтoм Мaзепи Ha 3aхoдi. 3нoвy й знoвy нa piзних зiбpaннях i.цеoлoгивиМaгaли нaлe}кнo зaсy.цити цьoгo <<зpaд}Iикa>,
який спPodyBaB
вiдoкpeмити кoзaцЬкy Укpaiнy вiд Poсii. Iншe дэкеpeлoнaцioнaльнoi гop.цoстигaличaн' Укpaiнськy Галиuьку Apмiю 1918_
1920 poкiв' y гIoBих }IapaтиBaхпpo МиHyЛe тaк сaМo тaBpyBaЛvIЯк <.нaцioнaлiCTИЧH}>.
3perптolo, кoли Cтaлiн узявся зни.
нapiлсний
гaлицькoi
кaмiнь
нaцioнaльнoi iдeнтичнoсщyвaTи
_
(yнiятськy)
Tи гpeкo.кaтoлицькy
цepкBу, _ пеPIIIaпy6лi,r.
нa aтaкa нa нei вiл6yлaся y фopмi знeв:DклиBoгоiстopиннoгo
.цoслi.цrкенtlяпpo ii <<a}Iти[IaPoДну>
.цiяльнiсть. IJ.eбyлa чaстинa сyМнoзBiснoi стaттi Яpoслaвa Гaлaнa <.3xpeстoм чи 3 Ho.
)кем?>,y якiй тoй зaсyлжyвaв пoкiйHoгo гЛaBу цepкви Митpo.
пoлитa Aнлpeя Шептицькoгo. Львiвськa BЛa,ц'aпoвi.цoмлялa
Пpo гPoIvIaДсЬкyPeaкцiю нa цю <<вeличезнoi
сили 6oм6y> 6ез.
пoсepeдньo сaмoМy Хpyшoвy65.
6oД. 3. Мaнyильскиit,Укpаuнcкo-нel|eц|сue
g
нaцuoнсшuсmы
на cлуэrc6e
Гepманuu(Kиев, 1946)'с. 5-7' 10.
фаlauonсхoй
65IIЛAГO, 1, oп.70,спp.385,apк.212;clp.539,
apк.6;oп.23,спp.
ф.
1652,apк.83' 87 (Мазепa);84 (УГA); спp. 1605(спpaвaзi стaттеюГaлaнa).3вiт Хpyшoвy пpo впливстaттiнещoдавнooпy6лiкoвaнoy кн.:
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Укpaiнськi iдeoлoги УcУBaлИpеlllтки нaцioнaлiстичних iсTopичrrихнаpaтивiв з пy6лivнoгo Дискypсу 3aхiлнoi Укpaiни.
Boни дopyчили нaдiйним iстopикaМ нaПисaTи3pa3килeкцiй з
iстopii perioнy. Кмiтливий Петpoвський шrвиденЬкoскoМпo}IyBaвкopoткий нapис iстopii 3aхiднoi Укpaiни. Biдvyвaюvи,
кy.ци,цMенoвий iДеoлoгiчний вiтep oстaннiх poкiв вiйни, вiн
Пpиписaв г.lЛичaнaМ вiкoвiчнe бarкaння o6'сДнaтиcя нe Лишe
зi схiдними укpaiншями, a tl'iз <.бpaтнiм€ . цинoкpoв}lиМ нapo.uoмpoсiйсЬкиМ>.Biн пirпoв iще дaлi в pуйнyвaннi пaтpioти.r.
них кoнцепцiй вoеннoгo чaсy' poзкpитикyBaBIIIигilЛицьких
iстopикiв Mихaйлa ГpyrпевськoгoTa Cтепaнa Toмaшiвськoгo,
якi пpoстeэкуB:lЛи<.укpaiнськy>.цеp)кaBнiстьвiд дaвньoгo Ки€ B a.цo Галицькo-BoлинсЬкoгo князiвствa. Петpoвськиil' лиcaв,
щo Дo ХIV стoлiття нe 6yлo нi укpaiнськoi, нi poсiйськoi, нi 6ipyськa нapoднiсть>.
лopyськoi нaцioнальнoсти,тiлькИ <<eДИНa
Бa бiльшrе,нaвiть ПеpeД1917 poкoм схiднi й зaхiднi yкpaiнцi
нaче6тo хoтiли oб'сДнaтися B Мeжaх единoi <.yкpaiнськoiлep)кaBи,якa BХoдиЛa6 дo склaДУ Poсii>. 3a цiею схeмoю' пiсля
1917 poкy Малo Щo зMiнилoся, ПpoсTo Paдянський Coюз зaмiнив Poсiйську iмпepilo в пpoцeсi oсTaToчнoгoiстopиннoгo
oб'еднaння сxiдних сЛoB'ян66.
o.ц,нoчaснo3 пolllиpеHням мiтy пpo poсiйськo-yкpaiнськy
лpyхбy та пpoвiднy poЛь сТapЦJoГo6paтa peспублiкaнськi iдеoЛoги й iнтeлектУaJlИ "Гaксaмo неBToмнo oхopoняЛи пoняТTя
укpaiнськoi нaцioнaльнoi тa eтнiчнoi € д нoсTи. fleсь нaпpикiнцi вiйни Мaнуiльський peцeнзyBaBpyкolIис дpyгoгo тoмy <.Iстopii диплoмaтii>, якy гoTyBаЛи Мoскoвськi нaукoвцi. Укpaiнськoгo мiнiстpa зaкop.цoнHихспpaв з6уpилa фpaзa Пpo <.pyсиtIську чaстинy Cхiднoi Гaличини>. Heзвa:кaюЧи нa те' щo
галицькi yкpaiнlti ,I(oнедaвнaсaмi се6е iлентифiкyBtlЛи як
<.pyсинiв>,
Мaнyiльський poзлpaToBaнoписaв: цe <.теpмiннiмецький i пoльський, спeцiальнo винaй.цeнуlЙ,щo6 дoвести,
Ку лъmуpнe паtmnlя У кpаiнu : 3 а.хiЙi зeмлi, |..267_7 6. Кoм плексн и й aналiз pa.Цяlrськoiaнr.иyttiятськoiкaмпaнii 1945-1946 poкiв див.: Bohdan Boсiuгkiw' The Uhrаiniаn Greеh Саtholic Сhurсh and the Souiet Stаte
(1939_ 1950)(Еdmonton, 1996)'с. |02-47.
66IlЛАГo, 1,oп . 70,с п p .3 9 9 ; o п.2 3с,пp .8 6 0( лe к ц i i);М . П eтpo вськи й ,
ф.
3ахiОна Укpаhш (icmopuuнаОoвiОка),Бi6лioтекa aгiтaтopa(Kиiв, 1945),
с ||.4t 17.
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щo в Галичинi е нaсeЛення'якe вiдpiзнЯeтЬcЯвiл yкpaiнuiв.
Цю нiмeцькyтepмiнoлoгiюнiчoгo вiдтвopювaтив нaшiй paдянськiйпoлiтичнiйлiтеpaтуpi,6oхсoднихpусинiвнe iснyс,a
Гaличини>67.
e yкpaiнське}IaсeЛeння
poку
МoскoвсЬкийiстopик Бopiс Гpскoв
гpyлнi
t944
У
зi Львoвa. У нaписaнoМyГpaмoтoтpиМaвaнoнiмнoгo ЛуIcTa
нoю poсiйськoЮМoBoюлистi aBтop,який схoвaвся3a пiдпиgoм <.poсiйcькиilгaЛиЧaнин>,пpoсиB Bи3нaнoгo нayкoBця
Галичини й 3aкapпaття.Biн пeпpипинити <.yкpaiнiзauiю>
peкo}IyBaв'шo iстopiя дaЛa pa.цяtlсЬкiйвлaДi шaнс 3aBepцIизeМeлЬ,pусскиx Плeмён>,яке пoчaB
ти збиpaння <<pyсских
щe мoскoBський кня3ь Iвaн Калитa. 1946 poкy сeкретapeвi
Цк кп(6)У з пpoпaraн.циlвaнoвi HaзapeнкyфнaписaB.цeхтo
(нaйiмoвipнiшe,
<.Iвaн
Taсaмaoсoбa,щo й <.poсiйГaличaнин>
ствеp.Цхсyючи'
зoкpемa'щo poсiяни,yкpaський гaЛичaниH>),
Haiнцi, гaличaнитa зaкapпaтцi_ чaстиниoднoгo <(pyсскoгo>
poдy. ABTop дoЛyЧив Дo JI|4cтaмaIIIиtIoпис <.Biдкpитi питaн-

ня дo пpoфесopaПeтpoвськoгo>'
у якoМy звинyвaчyвaвчiльiстopикa y фальсифiкaцiiминoгo укpaiнськoгopaдя}IсЬкoгo
нуЛoгo'poздiлeннiукpaiнцiв i poсiян,a вiдтaк y пi.цтpиМцiПoвсTaнсЬкoгopyху в 3aхiднiй Укpaiнi69.Aнoнiмний aвтop 6yв
oстaннiммoгiкaнинoмiз гaлицькихpyсoфiлiв_ пoлiтичнoгo
й культуpнoгopyху' який кoлись пiдтpимyBaлaPoсiйськa iмпеpiя. Пpoте сталiнськi i.цеoлoгине спpиймали йoгo сepйoзнo, 6o в iеpapхiннoстpyктypoвaнiйбaгaтoнaцioнaльнiйiмпepii, якa cКJIaДaJIacЯ
з <.6paтнixнaцiй>,нiхтo вiдкpитo не Пpoпaryвaвaсимiляцilo.
Haвpял чи хтoсЬ3 aвтopитeтнихльвiвських нayкoвцiвзaпeрeчyвaвyкpaiнський етнiчний хapaктеpтepитopii, aлe iс}IyBaЛиiнtшiпoтeнuiйнi yсклaлнeння.У гpyлнi 1944poку ПeзaвдaнняМ_ poзтpoвськийпoiхaв.цoЛьвoвaзi спецiяльгIиМ
вiдaти нaстpoiсepе.цмiсцeвих iстopикiв тa лiтеpaтуpoзнaвцiв.
Литвинy,який пеПpo peзультaтивiн.цoпoвiвdeзпoсеpeдньo
6?Iт'цABOB'
ф. 4669' oп. 1, спp. 47,apк,7,
ф У кiнцi 1940.х poкiв в Укpaiнi :DI(двa секpетapi ЦК вi.цпoвiдaлизa iдеoлoгivну сфepy:секpeтapз iдеoлoгii Кoсть Литвин тa секpетap3 пpoПaгaнди Iвaн Haзapeнкo.oстaннiй, кpiм тoгo, oчoЛIoвaвAгiтпpoп.
69P Г A сп И ,
ф. 17,o п. |2 5 , д.3 4 0 , лл. 1 9 _ 2 5 ;IIдAГO' ф . 1 ' oп.7 0 ' спp .
326,apк. 64_73 зв.
7-&79
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pсдaв цей 6езсумIIiвH() Ba)кJIиBий .ц'OкyМcIrTХpyll1oву. Бi.пьшa
чaсTинa звi.r.y стсlсyBzLlaсЯ кtrЛиIlIнЬoI'o фaвopитa paдяlIськoi
BЛaДИ пpoфесopa Кpиll'якeвиЧa, ЯКИй lla тoй чaс y)кe 6ув гoтoвий с]IoкyTyBaТи свoi l.piхи iдeoлol'iчнo IlpaBИl'IЬHИмДoслi/IжсIIIIяМ пpo ХмельниI(ьКoI.o. Biн нaчс6тo сказaI] ПстpовсЬкoМy: <.У tlьoму питaннi мсtli 6aгaтo Illo сTaЛ():.tpoзумi.lIимy
зoBсiМ iнllloмy свiт,ti, нiж paltirшe, пiсЛя ToГo, як я скуtxТуBaB
(poс.,rи:зну,т!) мapкси:lмy i вивvив Baпli, Микoлсl Hеонoвинy,
пpal1i llpo БtlгДaнa ХшtcльltицЬкoI'o' oсoбливo llpo йoгo тялсillня дo poсiйськtlгO HapoДy>. П'ятсpo illrпих чi"rlьttихнayкoвlдiв
те)к вияBиЛисЯ Bс,lьМИ С",-I}ХHЯl{ИМиl ПoГo/lИЛИСЯ IIИca.ГИ Гaзетнi стaттi тa чиr'aти лeкtlii нa lloтpiбнi теми. Ha Дивo мaйясe
всi вiдмoви"llися пpиiхaти з лекцi Я|iИ ]Jo Киевa. Пpollикливий
Петpoвський пpипyсTиB: гaJ'IичaHи'Пeвне' 6oятьcя' щo в Кисвi, де Тxне зникненrIЯ IIe сТBOpиTЬ в'lIaдi незpyvнoстей, iх мo)кyTь аpeшTyBaTи it вислaтиj(|.
Щo6 зaм i н и т и н a rl i o н a ,' I i с T иЧ l l y т p a д и ц ilo BI I I aн yBaH H Я
Мaзeпи, Гpушreвськoгo Ta УГA, paляllсЬкa вЛaДa ПoчaЛa poз.
BИBaTИ нa зaхiднoукpailtських 3еМ,IIяxoфlil1iйний кyльт Iвaнa Фpaн кa як м i сI1е в o г o в i д пo в i /l H И К a LШ е в ч е н кa, п o .ц вiй н o гo
бaтькa - ПpoToсOIIiя;Iiстa тa бaтькa llацii. CхiлlIoyкpaiнськi
пpидвopнi IIoеТи Микo",la Бaэкaн i AIrлpiй Мaлиrпкo oЧoЛиЛи пеpIIIс oф i ui й н е [ I a Л o М I I иц T Bo/l o М tl г и ли Ф palI кa у Л ь вo вi. Це 6y"'lo всьoгo 3a /leсяTЬ днiв tliс"rlяBсTyIIу paДянськoi ap-
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Haдiйнa схiдIloyкpaiнськa Tвopчa iнтелirенцiя вiдiгpaвapoЛь y <<paдянi:]aцii>
зaхiДнoyкpaiнських ПpoпaЛa Нea6ИЯ|<y
М'яTI{иxIIpaктик.Пpoтс стaлiнськi iдеoлoги не нaкиД,:lЛигaЛичaнaМ укpaiнськy нaцioнil.llьнупaМ'яTЬсилoмiць, як Boни
цe якoЮсь мipolo po6ИЛИ в Зaкapпaттi. Зaв.цяки TpиBаЛiй iстopii укpaiнськoi пoлiтичнoi aктивнoсTи в Aвстpo-УгopЩиlli
Ta ПoЛьщi piвeнь нaцioнaльнoi свiдoмoсти, сoцiяльнoi opгaсеpeд гaЛицьких yкpaiнцiB 6yB
нiзaltii Тa гpoМa/lсЬких:]B'я3кiв
Пpoте
нa6aгaтoBиIциM'нilк у iхнiх спiввiтчизникiв нa схo.ц,i72.
PаОянсъкoiУкpaBЛa.цaпpaгнyЛa BихoBaTи3 гzlЛичaнГpoмa.ц,ян
iни, неoдмiнHoi чaсTиIlиPaДянськoгo Сoюзу. 3aхiднi yкpaiнui
lце МусиЛи 3aсвolTиIIoвy пapaдигМy'o3}IaчeнyДoкTpиtloЮpoсiйськoгo кеpМyBaHнЯ,щo вiдвoДилa yкpaiнськiй iстopиннiй
мiтoлoгii пiдпopядкoBaнy poЛь. У чaси Cтaлiнa yкpaiнui мoгЛи B[IaнoByвaти сBo€ МинyЛе' .ц'oкиBoHo ДoпoBнIoBzlлo'a нe
зМaгaЛoсяз poсiйськoю iмпepськoю iстopiсю.

мii дo мiстa.flеpжaвнi мy:зеiФpaItкay Львoвi тa в piднoму

селi письмеI{IIикa_ o,'(lli3 Пеpl]JИхкyЛЬТypних зaклaдiв, якi
вiдкpи;Iисяlliсля вi йн и. Cхiлнoукpaillський IrисьменникЛeoнiд Смiляllський llll]иДellькoнaIIисаBп'есу <.Муэкиr1ький
ПoсoЛ> IIpo IIеBд2IЛу
спptlбy Фpaltкa пoTpaПиTи .цo aBсTpoyгopськoГo ПapЛaМеItTyy 1890-х poкax. Пpсм'сpa вiд6Улacя
в гpулнi 1945 poкy у Львiвськoму укpаiнсЬкoМy дpаI4aTичнoму тeaтpi7l.
70IUIAГO,
ф. 1,оп. 70, сrrp.394,apк. |_5; У,uещаmахmomtlлimаpuзму,2:
4_6. Хoчa 3вiт ttaписatlopoсiйськolo,IlIl]идlIIе
за все IleтpoвськийpoзМoI]Лявiз Кpиrr'яксвичемй iнrшимильвiв'яttамиyкpaiнськoк)Мoltoю.
Hoтaткa lla apк. 1 apхiвrlсriкoItii:<.Гtlв.Хpушoв читaв.27'|| 119451,>.
71PadянськаУкpаiltа,6 сеprlня 1944,c.1t(lla,roмllиI1твo);
Г. Г. Мезенцс.
вa,М у зеi У кpаil ш (Kи\в, 1959)' с. 16 2_ 163 (му зcl);P аОя1rcъкеJ||uсme
цmвo,
4 l'pуitля|945' c.3 (llиставa).

72[иь.:
John-Paul Himka, Gаliсiаn Villаgеrs аnd thе Uhrаiпiаn Nаtionаl Mooementin thе NinetееnthCеntury (Еdmonton, 1988) i John A. Aгm.
stгong, IJ|еrаiniаnNаtionаlЬm, 3гd еd. ( Е nglewood, 1990).
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P o з дiл тpeтiй
П еpелицюBa}Iня.цoкTpи}Iи
Po6oчi laIIvIc|4пpoвiдних iдeoлoгiв чaсoм
дo3Boляють пo-нoвoМy oцiнити змiни в paдянськiй iдeoлoгii. Haпpиклaд, 6aгaтo нeспoДiвaнoгo пpo х(ДaнoBщиtly в Укpaiнi poзкpиBar o.цгIaтeкa з oсo6истoгo apхiвy Дмитpa Мaнyiльськoгol. У нiй з6epiгaються йoгo чepнeTки piзних aнтинaцioнaлiстичних
пoстaнoB тa дy)I(ецiкaвi pyкoписнi Hoтaтки
пpo <.нaцioнaJlьнугop.Цiсть>- нaйiмoвipнi-

rпe,пepвiсний вapiянт якoiсь стaттi чи пpoмoви. I-l.iнoтaтки
зaсвiднують,якi тpyлнoшi 3 oзнaчeнHямукpaiнськoi paлянськoi iстopичнoiпaм'ятi МaЛaлIo.цинa'кoTpaвЛaснopyчнaписалa 6iльtпiсть нaйвarкливirших
тoгoчaсних iДeoлoгiчнуIx lrcклapaцiй в Укpaiнi. oдин з пyнктiв Maнyiльський пoчинaе
зaсy.ц)rсeнняМ
кyЛьтy нaцioнa.пьнoгoМинyЛoгo'aЛе .цалiви3нa€ ' щo це o.циtliз стoвпiв нaцioнaльнoii.центичнoсти:
l

.{митpo Maнyiльський (1883_1959) нaлeжaв дo }teвeликoiгpyпи дo6pе oсвiнениx <стaPих6iльшoвикiв'>,якi пеpeжилуl Beлнкvlflтepop. Cеpeд тiеi )кмeньки лЮдeй вiн, нaпeвнo 6ув eдиlllliт' кoгo пpизtlaчив сaм
'
Ленiн i хтo Bсe щe o6iймaв в:DкЛиByпoсa,цyпiсля flpугoi свiтoвoi вiйни.
Мaнyiльський нaвчaвсяy Пeтep6уpзЬкoмyунiвepситетi й oтpимaв yleний стyпiнь з пpaBa в Cop6oннi (1911). У 192|-|922 poкaх вiн якуlilcь
vaс 6yв пepцIим сeкpeтapемкП(6)У, a пoтiм lrepе6paвсяДo Мoскви нa
пoсa.цyсекpетapя Bикoнкoмy Кoмiнтepнa. У |944-1950 poкaх Мaнyiльський 6yв мiнiстpoМ зaкopдolrнихспpaв Укpaiни, зaсTyпtlикol\,t
гoЛoвн PaДи Мiнiстpiв, чЛеttoм Пoлiт6юpa, якуlЙcьчaс сeкpeтapeм I{К, ovoЛЮвaByкpaiнськy.целеraцiЮ нa мiжнapoдних Миptlих кoнфеpенцiях y
Caн-Фpalrцискo(1945) тa Пapилсi(1946).
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Пpo гopлiсть iстopiсю. Кoли нaцii немar чим ПиIIIaтисяB
вoнa aПелЮ€ дo величi свoсi iстopii (iталiйтепepiцIнЬoмy,
ськi фalшисти[пишaлися]вeлиvvюдaвHьoгoPимy). ФpaнЦузи [пишaються]свo€ ю 6ypхyазнoю pевoлюЦiею.Iстoй сьoгoденнянapoдy.
piя _ цeмент,якиЙ сПoЛyчaсI\{инyЛе
B iстopii зaкдадеHoiдею 6езсмеpтянapoдy2.
Pyкoпис пoчинa€ т Ься твep.ц}сe}Iням'яке мiнiстp зaкop.цoIIгIихспpaв' oчеBи.цнo'з6иpaвcя poзгopнyти: <...HaцioнaЛь.
нa гop.Цiсть''_ щo цe. Чим пишIa€ м oся _ нaIIIиМсoцiалiстичним 6улiвницTBoМ' Bеликoю Жoвтнeвoю сoцiaЛiстичнoЮ pевoлюцiеto, пapтiеlo, Лeнiнoм i Cтaлiним>. oстaннiй пyнкт вiн
нiulвaB <.Пpo нaцioнaль}Iy Гop.цiстЬoкpeМих нapoдiв, якi вхoДятЬ .цo скЛaдy сPсP, i всьoгo 6aгaтoнaцioнaлЬIloгo нapoДy
взaгaлi>.Гoлoвнa тeзa МaнyiлЬськoгo _ <<лю6o8
дo свoсi кpaiлю6oвi
ни (Укpaiни) тpе6a BихoByвaти нa oснoвi
дo цiлoгo PapeЦeптa,
як o.ц.ц,яHськoгoCoюзy>, :шe y цих 3aписaх вiн не.цa€
нoчaснo rwlПlaТИcЯBлaснoю нaцioнaльнoю iстopiею i лю6ити
кepoвaний Poсiею сPсP3.
II$aвеpIuенуINIv\aJIe
Hoтaтки Мaнуiльськoгo зiUIиIlIуIJ||4cЯ
yсiх сил стapaЛoся
з
лiтеpaтypи
iдeoлoгiчнoi
6aгaтo тoгoчaснoi
i
poзв'язaти сaМe цe питaЕIня.Cтaття I. Мapтинюкa <<Poзвивaти
тpикyлЬтивyвaти pa.цяIIськийпaтpioTизм> тa пepe.цoBищп<..I|'o
нa.цЦятиpiЧvя Укpaiнськoi Paдянськoi Coцiaлiстичнoi Peспy6лiки> пiдтвepдэкyютЬ'нaпpиклaД,щo впpoДoB)к1946_1948 poкiв yкpaiнськi iдeoлoги нaМaгaЛися зaTyIIIyBaти<.етнiчну>iстoPич}Iy пaм'ятЬ i poзвинyги нaтoмiсть гopлiсть 3a paдяHськy сyчaснiсть. B o6oх сТaTTях пiдкpeслюетЬся' щo HaсeЛенtlя peспy6лiки щиpo вirutaнe Paдянськiй Укpaiнi як чaстинi Pa,цянськoгo Coюзy, i в o6ox з:rмoвчyrться пиТaння пpo нaцioнаЛьнy спa'цщи}Iy.flopiкнувtпи кiлькoм письмeнHикaМзa тe' щo Bo}Iиу тBopаx пpo вiйнy тa пoBo€ннy вiл6у.шoвyпoкликаються нa кoзaцЬкy слaBу' лiтеpaтypний кpитик €вген Юp'ев з:UIBиB:<.Iдeяэкивoтвopнoгo paдя}Iськoгo пaщioтизмy BиIIЛиBa€ нe з тPallицiй
3aпopiзькoi Ciчi>. Кopенi укparнськoi paлянськoi iдeнтичнoсти
вiн вивoдив iз pевoлloцiйнoi 6opoть6и тa пo6улoви сouiялiзмf .
2IIЛABOB,

ф.4669,oп. 1,спp.23,apк.5.

з Tа.ti,lcаlrto' apк. 5 i 7.
a I. Мapтинюк, Poзвивaти i кyльтивyвaти paдянсЬкий Iraтpitlтизм, Бiлъ-
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Пiслявorннi кyльтypнo-i.цеoЛoгiчнi
чистки 1946- 1948poкiв, якi зa пpiзвищeМсекpeтapяцк 8кП(6) Aндpeя ЖдaнoBa нa:}вaли
)IсдaнoBщи}IoIo'
зaзBинaйтpaктyютьяк нoBeyTBepпapтiйнoгo
i.цеoлoгiчнoгo
кoнтPoлIoнaд кyЛьтypoюз
.Щкeння
метoю oчистити лiтepaтypy й мистeцтвo вiд зaхiдних yПливiв тa <<aпoлiтичних
тeМ>.I хoчa.цЛяМoскoвськихi ленiнгpaлських iнтелeктyaлiвця кaмпaнiя спpaвдi пеpeтвopИIlacЯНa
хpестoвийпoхiд пpoти лiбepaлiзмуй плюpaлiзму,poсiйськy
нaцioнaльнyмiтoлoгiю Boнa мaйжe нe зaЧeпиЛa.Haтoмiсть
вiд пoчaткуцiлилa нaсaМПepeД
y <<}Iaукpaiнськaх.цaнoBЩинa
цioнaлiзм>,oсoбливoв iстopиннiй нayui. 3aсвiдvyючисIиa.цнy, 6aгaтoвимipнyпpиpo.цyстaлiнських iдеoлoгivних пpoцeсiв, ця вiдмiннiсть o6yмoвлЮBaлaне3вичнy iнтенсивнiсть i
кiнцeвy нeзaBеpIIIeнiсть
кyльтypних чисToкy peспyблiцi.
Cyпepevливi сиfнaли згopи
Tpидцять пepПIoгoсiчня tg44poку oлексaндpa
.(oвrкенкa,чoтиpьoх yкpaiнських Bисoкoпoсaдoвцiвi тpьoх
чiльних письмeнникiвзaпpoсиЛи.цoМoскви нa зaсiдaнняПoлiтбюpa,щoб o6гoвopитиloвжeнкoвy кiнoпoвiсть <.Укpaiнa
в oгнi>.Ha цьoмy зaсiдaннi Cтaлiн вистyпив iз дoвгoю пpoмoвoю'y якiй 3винyBaтиBписьмeнникaв <.peвiзii
лeнiнiзмy>5.
floвлсeнкoнaчe6тoзaпepечyвaвпpинЦип клaсoвoi 6opoть6и,
чoptlив пapтiйнy лiнilo й кoлгoспнy систеМyв Укpaiнi, Пepe.
нaгoлolllyвaвукpaiнський пaтpioтизМ.Cпpaвдi, floвженкoвa
пoвiсть oпpиявнIoepiшyний iдeoлoгiчний вiдхiд вiд пpoлeтapсЬкoгoiнтepнaцioнaлiзмудo пaтpioтизмy,iстopii тa нaцii.
Иoгo гepoi нe pa:}кpитикyють i.цеoлoгiчнiмeтoди <.клaсoвoi
6opoть6и>i зaмiсть цiеi oснoвнoi пapaлигМиpaнIlьoi paдянськoi iдeoлoгiiпpoпoнyють<.нaцioнaльнy
гop.Цiсть>.
Cкarкiмo,
хтoсь iз кpeмлiвськихiдeoлoгiвнepвoнимoлiвцeм пoпiдкpеслювaBтaкi-oт Bислoви.цBoхгoлoвнихгepoiвпoвiстi 3aпopoэкuя й Кpaвнини:<Я нe 3нaюсьoгo.цнiклaсoвoiбopoть6иi знaти
uloвuк Укpаiнu, М 8 (1947): 11_24;.Цoтpидцятиpivvя Укpaiнськoi Paдянськoi Coцiалiстичнoi Peспy6лiки, maм cа.ltlo,Nе 12 (t947): I_9; ЛimФamуp,tа ?сBrma,15 сiчня 1948,с. 3 (Юp'ев).
5 Haйнoвilший
детaльний aнaлiз цих пoдiй див.: LiЬeг, Aleхаnd.erDoozhenho.196-206.
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ili нe хoнy. Я знaю Бaтькiвщинy!>; <.f[91aнiми 6ули iстopики?
Пpoщaти не вмiли o.цинoднoму? Hauioнaльнa гopдiсть не сяялa B нaIIIиxкtIигaх клaсoвoi 6opoть6и?>;<.3aУкpaiнy! 3a ueс.
ний yкpaiнський нapoл! 3a eдиниil сopoкaмiльйoнний нapo.ц'
якуliцзa стoлiття евpoпейськoi iстopii нe знaйrшoBЛю.цсЬкoгo
)китTя нa свoiй зeмлi, 3a нapo.цpoзтepзaний, poзщeплений>6.
Ha зaсiдaннi Cтaлiн зaцитyBaB фparмeнт, кoли 3aпopo)кeцЬ кФке пpaвoвipнoмy ПapTизaнсЬкoмy кoмaн.циpoвi: <.Iди
ти пiД тpи чopти 3 TBoeю [клaсoвoю] 6opoть6oю... Bи пoкaзиЛ|4cя,пoзBикilЛи.цo кЛaсoBoi 6opoтьби, як п'яtIиця.цo сaМoгoну. oй, пpиBe.цeBoнa нaс.цo зaгибeлi>.Кpiм тoгo, вiн зaчитaв
HеraтиBHi пaсarкi пpo бpaк пaтpioтизмy B рaдянських iстopиvних книжкaх. floвэкенкoвi i йoгo гepoям piлнa 3eмля й нaцioHaЛьне ми}IyЛе 6aчилиcя яIсilЛьTepнaтивнi o6'скти iхньoi вiддaнoсти. Ha лyмкy эк Cтaлiнa, y пoвiстi нe пiдкpeслеtlo' щo
paдянсЬкa BЛa.цaй 6iльцloвицькa пapтiя сBятo з6epiгa<<сaМе
toть iстopиvнi тpaлиuii i 6aгaтy кyЛьTypну спaдщиHy yкpaiнськoгo нapoдy тa всiх нapoдiв сPCP i висoкo пiДнiмaють iхнlo
нaцioнaльнy сaмoсвiдoмiсть>7.
Te, щo.['oвxeнкo }IеBиIсpиByкpaiнських <.6ypэкуaзнихнaцioналiстiв> зa спiвпpaцIo 3 нiмцями й aпeлювaв.цoнaцioнaльнoi пaм'ятi, дo3вoлилo Cтaлiнy 38инyBaтити йoгo в <.нaцioнaлiзмi>. He зa6apил acя Й пу6лiчнa кaмпaнiя пpoти писЬМeнникa в Укpaiнi. Хpyшoв, який неo6aчнo схBilЛив пoвiсть y сepпнi
Лс1943 poку, пo.цaвпpикЛaд' зaсyдивtllи Ii aвтopa 3a <<pеBiзiю
нa пaPнa сoцiалiстичниtl Лaд>' <<нaскoки
нiнiзму>, <<нaклeпи
6 PгAсПИ, ф. 17,oп.|25,д.293,лл,7,14i |7,
7 Cтaлин,06 aнтиленинскихorци6кaх,90 i 93. Хoчa пpo цЮзустpivнe

лvl po6итvl нoтaтpoзгoЛolllувaЛoся,укpaiнським yчaс}Iикaшr.цo3вoЛи
iдеoлoгiчнoi кaмпaнii в peспy6лiui, якa пoнaлaся слiки, i впpo,Цoвлс
дotvr3a цими пoдiями, дехTo вiдкpитo пoсиЛaBсЯнa Cталiнoву кpитикy
(IЩAMЛМ, ф.590, oп. 1,спp.39, apк.20_22|Кopнiйuyк]).B apхiвi ЦК
кП(6)У з6еpiгся нeпoвний зaпис вистyпy Cтaлiнa, нaйiмoвipнirше,йoгo
зpo6ив хтoсь iз peспy6лiкaнсЬких вI,lсoкoпoсaдoвцiв(rv{Aгo' ф. 1, oп.
70, спp. 282, apк.200_203). Удoвa .ЦoвхсенкaЮлiя Coлнцевa i Мaксим
з сiм'ею тa
Pильський, якi 6улп нa зaсiд'aннi,пo,цiлилисяBptDl(енняl\,tи
(Лimepamуpна
poзпoвiдi
Уlсpаiнa,
oпy6лiкyвaли
a
тi
згoдoм
цi
дpyзями,
4 сiчня 1990' с. 3; 21 .rеpвня 1990' с. 4). Зpешlтolo,текст стaлiнських кoментapiв знaйrцли Й виДaлvlпiд нaзвoю <.06aнтиленинсt(ихoши6кaх''.
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тiю>i, нapеrштi,зa <.вoйoвничий
нaЦioнaлiзм>8.
oднaк нa цЬo.
мy eтaпi aкцeнт нa yкpaiнськiй нaцioнaльнiйпaм'ятi, a нe нa
клaсoвoМyпoхoд)кеннiспpиймaли пpoстo як oДнy з сepйoз.
HI{xпoМилoк.(oвжeнкa'a нe як смepтнийгpix. У 6юpoкpaтиv.
нoмy зaпaлi сeкpeтapЦк кtI(6)У Литвин виписaв стopiнки
<.УкPaiнив oгtli>,I{aякиx yглeдiв piзнi <yхили>.Ha пeplшoмy мiсцi <нaклепинa пapтiю>3 тpьoмaстopiнкaмипpиклaдiв,
дaлi <нeнaвистьдo iдei клaсiв>iз lцiстьмaпpиклaдaмитa <нaклeпи нa Бoг.цaнaХмeльницькoгo>3 тpьoмa пpиклaдaмиg.
oстaнне звинyвaчeннябyлo oсo6ливo нeспPaвeдливим.
Haспpaвлifloвжerrкoчepeзpoзмoвyчoтиpьoxнeoсвiчениxсe.
ляH нaмaгaвсяпoкaзaTИЯК,нa йoгo дyмкy, нapoднiй iстopи.r.
нiй пaм'ятi зaIIIкoдилa
iстopiя>:
дoвo€ н нa <<клaсoвa
Чу6eнrco: Taяскoлисьв iстopii,к:Dкyть'тex зaпpягilли}Ia.
шoгo 6paтa нe pa:l.'.

HeхoОа: Хтo?
Чубeнкo: Бoгдaн Хмeльницький.
Toвtснulс: o, бoльцroйкaтюгa6yв. У мyзei в Чеpнiгoвiшa6ляЙoro висiлa пеpeдвiйнoю. Taк i нaпис велуtкпftнaписaнo - <Шa6ля вiдoмoгo кaтa yкpaiнськoгo нapoдy Бoгдaнa Хмельницькoгo' щo
peвoлюцiю в тисячa rцiстпpидylllив }rapo.цнк)
сoт якoмyсь тaм poцi>. Taк шaбля пiд склoм,
a двaнaдцять йoгo пaтpетiв y льoхy зaмк}tеtlo.
Hiкoмy Irе пoк:Цtyвiulvl,6oкaзaлu,щo тi пaтpe.
ти мaнy нaвoдятьнa людейl o!
HeхoОа: oт кaтюгa!
JIeвкoltаp: Hу, a в Киевi oтo вepхи сидiв нa мaйдaнi кoлo
цepкви?
Чу6eнкo: Toлpyгий.
Too'tенuк: Taк тo нe тoй xi6a?
Чу6:
Кaxyть, нi.
HeхoОа: A, всi вoни oднaкoвi!'0
E .Цив.:M. B. Koваль, Cпpaвa oлексaндpa,I[oвжeнкa, Укpaiнсъlсuйiстnopuuнuй эrcуpнаlt,I* 4 ( 1994): t08_ 119.
9IЦAгo,
ф. 1,oп.23,cпp.4504,apк. 1.
|0 Tаll саJ|4o,apк.39_40 (poсiйськoю мoвoю). Укpaiнський пepеклаJI
цЬoгo yPивкa звipeнo зa пepцII{мнецензypoвaниI\.lвидaHняIuпoвiстi: .(oв)кeнкo' Гoсtlo}u' 45 t.
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Удaвrши,нiби вoни нe poзпiзн:lлиглyзyвaння3i сBoiх кo.
лицrнix з:uIB'yкpaiнськi чиHoBlIикизвинyвaтили.(oвхенкa y
знeслaBлeннiгeтьмaнa' Xoчa пoвiсть тo.цiтaк i нe нaпpyкyвayкpaiнських iнтeлекryaлiвслiпo пoвTopювaЛинa
ли' .цeсятIси
piзниx зaсiдaнняxтi сaмi дoкopи' зaсy.ц)кyючи
твip. Зa ipoнi€ ю ' це тiльки змiцнилo пoчeснемiсце ХмeльницЬкoгoв укpaiнськiй paлянськiй iстopиннiй пaм'ятi, щo й мaB lra метi .цoB,I(eнкo'кoли пpoпoнyBaв3aснyBaтиop.цeнХмeльницькoгoтa
писaв <.Укpaiнyв oгнi>.Кpiм цьoгo пapaдoксy,кpитикa.цo.
пpo вi.цнoвленийaкцeнт нa
BжeнкoвoiпoBiсти сиr}Iaлi3yвaлa
спiльнoмy paдянсЬкoмyпaтpioтизмoвiкoulтoм piзних нaцioкoнцепцii клaсo.
tlаЛЬtlиxгеpoiв тa пpo Мo)кливевi.цpo.цэкeння
вoi 6opoть6vl якo сyтi iстopичttoгoпpoцeсy. Hiщo He сBiдчиЛo
неaдeкBaтним30скarкiп{o'
пpo те, щo кpeмль нeзaдoвoлeний,
бpaлсеннямpoсiйсЬкoгolсеpмyBaння.
Кpитикa.(oв)кeнкaнe пеpеpoслaв чисткy <.нaцioнaлiзмy>
в yкpaiнськiй лiтepaтypi,хoнa пePe.цyмoвИNIЯ цьoгo 6ули'У
6еpeзнi |944 poку, кoли oфiцiйнa пpесaпoчaлaцькyвaти.Цoв)кенкa'Диpeктop yкpaiнськoi фiлii Iнститyтy Мapксa, Енreльсai Ленiнa (IМЕЛ) Федip € н евич IIo.цaB
Дo цк кП(6)У
Мaклoпoвiднyзaпискy' y якiй звиtlyвaтивy <.нaцioнaлiзмi>
симa Pильськoгo. € н евич oсo6ливo нaпaдaвся нa .цoпoвiдь
<.Киiвв iстopii Укpaiни>,якy Pильський вигoлoсиBy листoпaдi 1943 poкy (пpo неi йtшлoсяв пoпеpeдньoмypoзлiлi)' 3
o.цнoгoбoкy, пpoфeсiйний фiлoсoф-мapксист зaкидaBпoетoвi
тpaктyBaнняpa'цяHськoiyкpaiнськoi кyльтyPи як пpo.цoв)Iсeнyкpaiнськoi кyльтypи тa
Hя .цopeвoлюцiйнoi<<нepa.ц'яtlсЬкoi>
tlедoстaтн€ пiдкpeсленrrя paдикilльнo вiдмiнIloгo <кЛaсoвoгo xapaктеpy>сouiялiстичнoi Укpaiни. 3 iншoгo бoкy, € н eскpolvrвич гaниB нaцioнальнийнapaтивPильськoгo3a }Ia.цтo
IIy пoIIIaнyлo poсiйськoгo стapшIoгo6paтa:
3дaвaлoся6, Iцo кoли ЧеpвoнaApмiя звiльнилaЛiвo6еpe)кнyУкpaiнy й Киiв, y лoпoвiлiтpе6a6yлo пiдкpеслити
i вax.
знaчeннясoюзypoсiйськoгoй yкpaiнськoгoнapo.Цiв
y виpoсiйськoгo
poль
нapoдy
вeликoгo
ливу,виpilш:lль}Iy
Пoпpи
тe,
iмпеpiялiстiв.
вiд
нiмeцьких
звoлeннiУкpaiни
чaстиtly
свoеi
питaння
i
6iльrшy
oминyв
Pильський
дoцi
пoвiдi фaктиvнoпpисвятивiдeaлiзaцiiминyлoгoУкpaiни,
Укpaiни,зaryrrloвпливypoсiйськoiкyлЬтypиHaкyЛьTyPy
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PoзОiлmpemiй,Пepелuцювaшш
Оoкпpuнu
вyBaнHюpoлi paдянськoiвладиi бiльшroвицькoi
пapтii в сoцiяльнoмyй нaцioнaльнoМyBизBoлeннiyкpaiнськoгoнapoдy' y спpaшкньoмyвiдpo.цжeннiУкpaiни''.
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oднaк спpaBa Pильськoгo з:lлиIIIилaся пoBчаЛьI{иIt{
пpи.
клa.цoм deзpeзyльтaтнoгo <<Bикpиття>.
Хoчa 6yв вiлпpaвний
<<сигtlzlл
3tlи3y> i aпapaт I{К пoзитивHo нa нЬoгo зpеaгyвaв'
кaмпaнiю пpoти пoeтa тaк i нe пoч:lЛи. Укpaiнське кepiвництBo' пeвнo' He вBa)к;lЛoнa тoй мoмeнт пoтpiбним 3aсyД)IсyBaти Щe o.ц}loгoпoмiтнoгo письмeнникa. ЯкЩo спpaвa .Цoвженкa сЛyryвaЛa ПoпepeДкeнням iнтeлeктyaлalй' пpичетним пiд
чaс вiйни .цo кyЛьтy нaцioнальнoi спaДщинИ, Щe o.циHвипaдoк з oсo6oю пoдi6нoi вaги мiг спoнyкaTи Мoсквy poзпoчaти в
peспydлiцi все6ivнy чисTкy <.нaцioнaлiстiв>iз мoлсли"ими нeпpиeмними нaслiДкaМИ ДJIЯсaмих укpaiнських кepiвникiв'3.

Taк сaмo як укpaiнсЬкi чинoBники мoгли пpoiгнopyвaти
<iнiцiятивy3llи3y>'пoЛiтикy пaМ'ятi B peспy6лiцi нe зaвж.ци
Bизнaч:UIиoфiцiйнi laяBИ Мoскви. HaсaмпеpeдцeнтP чaстo
не.цaвaвчiтких yкaзiвoк щoдo пpaвильнoiлiнii в iстopиuних
Питaннях.Хoua у внщpirшньoмyЛистyвaннiAriтпpoпy <Истopию Кaзaxскoй ссP> 1943 poкy BидaнHякPитикyB:lЛияк
<.aнтиpoсiйську>
пPaцЮ(лив. пpo цe в дpyгoмy poздiлi),мoсвiдкpитo ryкoвськi iдeoлoги:DIс
дo 1945 poкy yтpиIvryвaлися
.ц'итицIo пpaцю. Haспpaвдi фyнкuioнеpи в ЦК нa.цзвичaйнo
poздpaтyвaЛися,
кHи)l(кипpoдoвi.ЦaвIIIисЬ'
Щo спiBPe.цaктop
в Листaхдo
iстopiю
Aннa
ПaнкpaToвa
oПpилIoдHилa
цЮ
фeсop
свoix сryлeнтiв.Мaлo тoгo, ПaнI(paтoвaзBepнyЛaся3i скapгaIl.lидo Жд,aнoвa,a 3гo.цoМi дo Cталiнa' пpoтeстyючи нe тiльки
пpoти кpиTиIм кHи)Iски'a й пpoти цiлoi iдеoлoгiчнoiMoди нa
peadiлiтauiюpoсiйськoгoiмпepськoгoминyЛoгoкoшIтoмклaсoBoгoaнaлiзy!{.
У peзyльтaтiпpoтeстiв Пaнкpaтoвoi тa пoпepеднiх пpoxaнь )rтoчHитипapтiйнy лiнiю в iстopii y Мoсквi 6yлo скликa.
нo нapallyчiльних paДянськихiстopикiв тa iдеoлoгiв.Ha п'яти
зaсiдaннях_ 29 тpaвня,|,5, t0,22 чеpBtIятa 8 липня 1944
poкy _ пo6opники iмпepськoi спaдщи}Iизiткнyлися 3 пpи6iчникaми клaсoвoi iстopii. oднaк пapтiйне кepiвництвoпepeмojrщянe oгoлoсилo.Cпepшy Жлaнoв пiдтpимyвaв3aкли.
ки ПaнкpaтoвoiПoвеprryтися.ц,oклaсoBoгoпiдхoдy' Bикopис.
ToByючицe як зaсiб вiднoвити свiй aBтopиTетy Moсквi (вiн
якptr}пoвеpllyвсяз Ленiнгpaдa дo стoлиui) i як з6poю пpoти свoгo 3pa}цливoгoпPoтe}кeAлексaндpoвa. Ж.цaнoBкiлькa
мiсяцiв писaв i пеpeписyвaвпoстaнoву<.Пpoне.цoлiкиTa Пoмилки в нayкoBихпpaцяхз iстopii сPсP>, кiлькa paзiвpaлив.
oблишив цю спpaвy.Кiнeць кiнся зi Cтaлiним' aлe зpeшIтoЮ
цeм, нaслiдкoм Hapaдист:lлooдинoкepiшeння l{eнтpaльнoгo
)кypнaл>i ви.цaвaтинoвий
Кoмiтeтy зaкpити <.Истopичeский
нayкoвий пеpioдиvнийчaсoпис<Boпpoсьlистopии>15.

Tl/[AГo, ф. 1,oп. 70, спp. 266,apк. 1.
''
|2Tа,мса.ltto,apк. 10 i 12.
lз ХpyЩoв y сIIoгадaх хв;lЛився,
щo вpяryвaв Pильськoгo вiд пеpеслцy.
B€ l }lЬ' xoчa' 3.цa€ T Ься,вiн пицrе пpo якийсь iнrций, непoв'язaний iз цим
Bипaдoк нaпpикiнцi тPидцятих poкiв, див.: Meмyapьl Hикиты Cepгеeвиva Хpyшoвa, Bonpocы ucmopuu'Nb 2_3 ( 1992):88.

'{ PГAсПи, ф. 17,oп. 125,д.224, лл. 102_|46 o6. (невпoвoлeннялI,tсTaми Пaнкpaтoвoi тa Ii кaятгя), 1-10 (Пaнкpатoвa Ж.цaнoвy),66-75 o6.
(Пaнкpaтoвa Cтaлiнy, Ж'дaнoвy, Мaленкoвy i [I[еpбaкoвy). Див. такo)l(:
Bгaпdеnbeгger, Nаtional BoЬheuisтn,|25_ |29.
15У жypнaлi <Boпpoсьl истoPии> нeдaBнo oпy6лiкували стенoгpaмy lrapaди, див.: Cтенoгpaммa сoBещaHияпo вoпpoсaм истopt{иCCCP в ЦК

Лiтеpaтуpoзнaвець Лeoнiд Hoвичeнкo' якoМy дoprlили
пepевipити .цoпoBi.цнy€ н eвиva, пiдтpимaв 6iльrшiсть зви}IyBaчe}Iь'Biн дiйrшoв Bиснoвкy' Щo Pильський iдeалiзyс кoзaкiв i нeкpитиЧнo викopистoвyс пpaui yкpaiнських 6уpэкyaзнoнaцioнaлiстичtlих iстopикiв, зol(peмa Гpyшreвськoгo. 3a йoгo
слoBaми' .цoпoвiДьyзaгaлi 6yлa:
...пpoнизaнaнaцioналiстич}Ioю
кoнцeпцiею,згi.цнoз якoю
М. PильськиЙ 6aчить в iстopii Укpаiни тiльки 6opoть6y зa
нaцioнaльнyнезaлежнiсть_ 6opoть6},якy Beли'3 пoглядy
aвтopa'укpaiнськa кoзaцькa стapIIIинa'пoмiщики, 6ypлсyaзiя _ i замoBчy€ 6opoть6yтpyдящих мaс yкpaiнськoгo нapoДy, 3a бpaтHьoi пiдтpимки BeЛикoгopoсiйськoгo нapo.цy'3a
свoссoцiяльнeй нацioнaль}Iе
визBoлeння...
Pильськийдyжe
скyпo гoвopитьПpoпpoфeсивнеiстopичнeзнaчeнняпpиrдHaнняУкpaiни дo Poсii,6iльrпепiдкpеслюЮчи'
щo B pезyЛьтaтi цьoгoпpис.цнaнHя
<Укpaiнaстaлaпpoвiнцiеюцapськoi
Poсii, тaк вЛг{нoнaзвaнoiЛeнiним ..тюpil{oю
наpoдiв''...>12.
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Пepeлuцювання
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Тaк сaмo Aлексaндpoв'Bистyпaючи 1 сepпHя 1945 poкy
нa кypсaх кepiвникiв кaТeдp сoцiяльнo-eкoнoмiчнихIIayк'
нe зaкЛикaвдo явнoi змiни пoлiтики. 3 oднoгo 6oкy, гoлoвa
Aгiтпpoпy ДopiкнyвTиМ'хтo нaмaгaвсяпepeгЛянутиМapl(сoлснiнське oзнaчeнняuapськoi Poсii як <<)кaн.цapМa
€ в poпи> i
<<TIopМи
нapoдiв>.З iншoгo 6oкy, вiн кpитикyBaвпpaui з iстopii кaзaxiв,якyтiв, тaTapi 6aшкиpiв,6o вoни <<oписyBilЛи
тiльки тe' щo poздiляЛoнapo.ци>,
i пpoслaвлялинaцioнaЛЬI{их
геpoiв,якi пoвстaвалипpoти цapaтy.3a слoвaмиAлексaндpoвa,
<.iстopiянapoдiв Poсii - ue iстopiя пoдoлaнгIяцiеi вopoэкнevi
тa пoстyпoвoгorypTyBaн}Iя
ix нaвкoлopoсiйськoгoнapoдy>'6.
У свiтлi oстaннiх пoдiй y Мoсквi yкpaiнськi iнтeлeктyaли нe вiдvyвaли пoтpe6и змiнювaти свoi пoзицii. Aлексaн.цpoвсхBilльнoвiдryкнyBсяпpo пepший тoм <.IстopiiУкpaiни>
(1943)' мa6yть,тoМy' Щo yкpaiнськi iстopики й письмeнники
вeЛипePедпopiвнянoз кoлeraМиз iнrшихpeспу6лiк,oспiвyIони iстopиvнi пoдii, якi <.o6'с.цнaли>
iхнiй нapo.цiз poсiянaми.
Пoпpи миpний нaстpiй сepе.цyкpaiнськoгo iстopиvнoгo
цeхy' peспy6лiкaнськiчиtIoBtIикивиpiluили нaслiдyвaтипpикЛaдцентpу й зopгaнiзyвaливЛaснyнapaДyiстopикiв (нa вiдмiнy вiд мoскoBсЬкoгoнaчaлЬствa'yкpaiнський пapтaпapaт
зaпpoсиBще й гpyпy мiсцeвих письМенникiв,визнaвIIIив тaкий спoсi6 вaэкливiстьлiтepaтypнихpeпP$eнтaцiй для фopМyBaHHя
iстopиvнoiпaм'ятi).Ta кoли 10 6epeзня1945poкy зi6paлocяпepЦIeзaсiдaння,yкpaiнськi фyнкцioнеpи caмi 6ули
дeзopiентoвaнi6езплiднoю мoскoBськoю нapaдoю. Литвин
вiдкpив зyстpiн нe вимoгaм9I lacУД|4тvlнaЦioнaлiстиннiyхили i не зaкЛикaМипoвepнyтися.цoopтoДoксaлЬнoгo
клaсoвoгo
пiдxoдy,_ 3 нeтипoвиМспoкorм вiн зaввaIсиB'щo кoнфepeн8кП(6) в 1944 roДу, Bonpocы ucmopuщ Nb 2 (1996): 55_86; ]Ф 3: 82112; NЬ 4: 65_93; JtlЪ5: 77-106; NЬ 7: 70-87 N 9: 47-77. Bсryпнa стaття Ю. H. Aмiaнтoвa (I& 2: 47_54) 6уlе кopисtlим пyтiвникЬм пo тих
зaплyTaних lloкyменTaх. .Цив. тaкoxс:C. B. КoнстaнтинoB' HeсoстoявI\aяcЯ Paспpaвa (O сoвeшaнии йстopикoв в I{К 8кП(6) в lr,rae_июн6
1944 гoдa), Bласlnь u o6щecmвeнныeopzа||u:,ацuuPoсcuu в nepвoй mpemu XX вeка (Мoсквa, 1994),с. 254_268; BгandenЬeгger,Nationаl BoЬheoiяn' 129.
16Г. АлeксaнД'poв, o нeкoтopьIх
зaдaчaх o6ществeнньIх }Iayк в сoBPeМ(.lllrЬlХyслoвиях' Бoльtцeвuк,},.lЬ
14 (1945): 17.
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i зaпpoсив fi yнaсникiB oбгoBopити <.piзницiя ця <<нeзBичнa>
цIo пoгЛя.цiв>y пpauяx з iстopii Укpaiни17. Ha тиx п'яти зaсi.цaннях'якi вiл6yлися нaпpикiнцi 6epeзня й нa пoчaткy квiтня
1945 poку, пapтiйнi i.цeoлoгиBистyпaЛи piдкo, нaтoмiсть зaoхoчyBaли yнaсникiв i пopylпyвaTи питaння, i сaмим IIIyкaти
нa Hих вiдпoвiдi. He.ц,ивнo,щo неB.ц,oBзi
цк кП(6)У poзнapyкoнфepeнцii.
BaBся 6eзyспirпнiстю
Як скaзaнo y внyтpirпнiй зaписцi IfК, <.нapaДaспoчaтIсу
poзгopтaлaся мЛяBo й opaтopи, пo сyтi, нe зaчiпaли гoстpих
i сyпеpенливих пpo6лeм iстopii>. Cпpaвдi, пepшi п'ят.цeсяT
tцiсть стopiнoк стeнoгpaМи мiстять пеpeBaэкнo6aнaльнi пpoпoзицii ви.цaBaти6iльrпe iстopиvних дoкyмeнтiв тa дoслiдэкyBaти МaЛoвивченi пpo6леми yкpaiнськoi iстopii18. BpеrптipeПIт' Pу6av зBинyBaтив Петpoвськoгo B тoмy' щo тoй пpoiгнopyвaв кЛaсoBий пiдхiд у пpaцях пpo Бoг.цaHaxмелЬIrицькoгo тa пpo Bo33'€ д нaння 3aхiднoi Укpaiни 1939 poку, aЛe пo.цaльIIIaДискyсiя экoднiй iз стopiн яBtloi пepeмoги }Ie пpи}Ieслa. Ti, хтo pa:}oмiз Py6aueм пpoпoнyBaв пoвepнyтplcЯ Дo wlaсoBoгo aнaлiзу, lllBидкo зpoзyмiли, щo iхнiй пiдхiд мoясе пi.цвilкити мiт пpo poсiйськo-yкPaiнськy llp}жбу, який пiдкpеслювaв.цep)I€ B oтBopе}Iня тa етнiннy 6лизькiсть i вимaгaв, aби
цapi й гетЬМaни 6yли пoзитиBIlими гepoяМи. Щo6 poзв'язaти
цe yскЛa.цнeння, Py6aч 3aпpoпorryBaB знaйoмy в)Iсeтeopiю
<<МeнIIIoгo
Лихa>19,oднaк нi iдeoлoги, нi iстopики нe пoспiшIaЛи3нoвy пpиймaти цю кoнцeпцilo, якa 3 чaсiB кaнoнiзaцii
Хмельницькoгo 1943 poкy BиДaBaJIacЯскoМпpoметoвaнoю.
Iстopик Baди м .Ця.циченкoсмiливo зaяBив: <.Менi з.цarтЬCЯ,Щo oднe 3 Ba)клиBих питaнЬ' нaйпpинuипoвiurих питaHь' _
цe питaння пpo кoлoнiзaTopсЬкy IloЛiтикy poсiйськoгo цapaтy.
Hедapемнo йoгo весь чaс o6гoвopювilли Ira нapa.цiiстopикiв y
Мoсквi>. Пo сyтi эк,влaснi кoмeнтapi .Ця.цичeнкaвiдodpaясaли
тeн.цeнцitoзdaлaнсoвyBaTи poсiйсЬкi кoЛoнiяльнi yтиски 3 пepeBaгaМи бyти iмпеpсЬкими пiД.цaнцями.Biн гoвopив' щo хoч
аЛe )Iсцapпpaвлiння Пстpa I Й 6улo llЛя yкpaiнцiв <.тягapеМ>'
apк.1;oп.70,спp.385,apк.1.
'7ILцAГO'ф. 1,oп.23'cлp.1652,
|sTшllcаlэto,
зaпискa),1-56 (стeнoгpaмa).
спp.1652'apк.146(внyтpirшня
2: 76_22.
fl ив. тaкoхс:У лещаmoхmomалimаpuзму,
ILцAГo,
23,cлp.
t652,apк.73'
1,
oп.
ф.
'9
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ськi вiйськa зaхищaЛи Укpaiнy вiл тypeцькo-тaTapсЬких
нaпадiв y 1710_1720poкaх.Фeдip Лoсь пiдтpимaBкoЛeгy:<.BисвiтлюloчиДpyryпoЛoвинyхvII-хVIII ст.,ми пiдкpеслloсмo
ксlлoнiа.пьний
нaстyп цapaтy нa Укpaiнy. I це пpaвильtlo'iшIe
Ми чaсToнe пo.цa€ М oтe пoзиTивHe'щo 6yлo нaслi.цкoМцьoгo
oб'еднaнняpoсiйськoгoй yкpaiнсЬкoгoнapoдiв>20.
Бiльlпiсть )кe гIaсникiв нe вiдryкнyлacЯНa зaкЛик пapтii дo тeopeTич}Ioiдискyсii. Boни нaтoмiсть o6гoвopювaли
пoДальIlIупpoпaraнДy<.геpoivнoгo
МиtlyЛoгo>тa кyльтypнoi
спaдЩини'хaй i в зaгаль}IихpaМкaх poсiйськo-укpaiнськoi
Дpуэк6и.Iстopикий письмeнники 6у Д.увaли
.цaлeкoсяlкнiплatIи 3 виBченнянaцioнaльнoiiстopii тa peadiлiтaцiiiнtпиx <.великих пpeдкiв>.Iстopик Кoсть ГуcлиcтиЙзa,IBиB:
<.ЯBвa,{сaю,
щo й нинi o.цнe3 нaйвa:кливitших
зaвдaнь,якi стoятЬ пepед
yкpaiнськoЮpaдянськoю iстopичнoю нayкoю' _ висвiтлення гepoivнoгoминyЛoгoyкpaiнськoгolrapo.цy>.
Biдтaк вiн зaкликaB IIИca.IуI
6iльцrепpaць пpo Taких нaцioнальниxгepoiв,
як laнилo Галицький, Пeтpo Caгaйдaчнийi Бoгдaн Хмeльницький. Ha iншoмy зaсiдaннi вiн yзяв сЛoBoй poзкpитикyвaB цeнтp:lлЬнyпpесy зa зo6paэкeння.I|'aнилa
Гaлицькoгopoсiйським князeм21.Лiтepaтypoзнaвeць€ в гeн Киpилюк вимaгaв yвeсти дo нaцioнaльltoгoпaнTeoнyсoцiялiстa немapксистськoгorшти6yМихaйлa flpaгoмaнoвaтa йoгo с5rнaсникiв,
<.6ypлсyaзниx>
iстopикiв i письмeнникiв ХIХ ст. Кoстoмapoвa, Кулiшa й oлексaнДpa ЛaзapeвсЬкoгo.Письменник Iвaн
Ceнченкoпiдтpимaвiдeropеa6iлiтyвaтиДpaгoмaнoвai зaпpoпoнyBaBBисyнyTи iнtпиx <.нaцioнальних
гepoiв>з чaсiв мiхс
Хмельницьким (пoмеp 1657 poкy) тa фiлoсoфoм Гpигopirм
Cкoвopoдolo(I7 22_ |794). ApхеoлoгЛaзap Cлaвiн спpo6yвaв
зaхистиTиГpyrпевськoгo,пiдтpимaвIIIийoгo пiзнi пoгляди нa
пoхo.ЩкенIIя
yкpaiнцiв: <.Ядyмaю, нe зoвсiм пpaвi тi, хтo вiдки.цaсвсе нaписaнeГpyrпевськиМiз цьoгo ПpиBo.цy_ питaнЬ
eтнoгeнeзy,тyт вiн бaгaтo B чoмy 6ув пpaвиil,>22.
20IIЛAГO,
ф. 1, oп. 70, спp. 385, iipк. 210 (Д,ядичeнкo);oп. 23, cпp. |652,
apк.50 (Лoсь).
2' IЦAГo'
ф. 1, oп. 70, спp. 385, apк. 147 (гepoiннеминyле); спp. 388,
apк.4 (faнилo).
22Tа,ltсQJ+|o,
спp. 387, apк. 1-6 (Киpилюк); oл' 23, спp. 1652,apк. 28_31
(Ceннeнкo);oп.70, спp.385,apк. 181 (Cлaвiн).
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Maлo тoгo' o.цHoгopaзy пi.цчaс зaсi.цaнняхтoсЬ iз зaлy виryкнyв: <.Бyлo 6 кpaшe зaпpoBa.цити [в шкoлi] спецiaльний
кypс iстopii Укpaiни!> Haстyпний пpoМoBeцЬ,rпкiльний yнитeль }Iaпpiзвище Cкpипник, фaктиннo пiдтpимaв цIo пpoпoзиЦilo: <.Iнтepeсдo iстopii Укpaiни дyэl(евеликий. Учнi цiкaвляться питaннями iстopii Укpaiни>. Cкpипник пoясIIиB' щo
клaсi тiльки 3 чи 4 вiдз 65 гoдин iстopii сPсP y BoсЬI\,roМy
ПpoгpaМa
мaтеpiял.
yкpaiнський
нa
вoдяться
дeB'ятoгo клaгoлoBниx
пoяснeння
iз
нa
сy .цaевчитeлeвi вiд2 дo 4 toДин 65
пoДiй yкpaiнськoi iстopii, a ПpoгPaМa десятoгo клaсy - 8_10
iз 1 10. .(oпoвнюючи poсiйсЬкoцeнтpичний пiлpщtIик IIIeсTaкoвa' вчителi зaдaloть lllкoЛяpaм чиTaTи a,flaнилa Гaлицькoгo> Бarкaнa тa <.3aпoporкцiв>Пeтpa Пaнчa. Учитeль зal(i}tчиB
свiй вистyп сЛoBaМи:<.Haшiylнi 9, 10 клaсy не pa:}зaпиryють'
чoмy Ми нe виBчa€ М o iстopiю Укpaiни>23.
Cтaвaлo oчeBи.цниМ,щo пoдii нa нapaлi poзвиBaються B не6alrсaнoмyдля пapтiйниx фyнкцioнеpiв нaпpямкy. Ha зaсiдaнзaB)с.ци,ми бyДeмo
нi 14 квiтня Литвинспepшy oгoлoсиB: <<як
_ aле пoтiм
4-oi
гo.циtlи>'
l2-oi
з
пo
сy6oтaх
зyсTpiчaтися
дo
.цo.цaB'щo }IaсTyпtloiсy6oти зyстpiv нe вiд6удeться. Haспpaвдi нapaлa тaк i нe пoнoBилa po6oтy. Хoнa aпapaт ЦК кП(6)У
пpaцюBaB нaД пoстaнoвoю пpo пoлiпrшення стaнy iстopиuнoi
нayки' Boнa Taк i зallиlли лaся пpoскToм2{. Peспydлiкaн с ькi чи нoвники пoTpaпиЛи в пaсткy мiлс сyпepeчЛиBиМи сиrнaЛaми
з Мoскви тa тoнкиМи мaIIеBpaми чaстини yкpaiнськoi iнтелireнцii. Boни вoлiли взaгaлi пpипинити дискyсito, aнiхс визнaти пеpе.ццeнTpilЛЬним кepiвниЦтBoм' щo в i.цeoлoгiчнiй po6oтi iснyють якiсЬ пpo6лeМи.
Iнци.цент,який стався B ЛIoToМy1946 poкy у Львiвськoмy
yнiвеpситeтi, зaсвiдvyе не6a:кaння yкpaiнсЬких Мo)l(HoBЛaдцiв пoчинaти кaмпaнilo пpoTи <.нaцioналiзмy>в iстopioгpaфii.
Ha тoй нaс в yнiвepситетi Bиклад:IJIипoлiтичнo нeнадiйнa стapa мiсueвa пpoфeсypa тa пеpeвipeнi пapтiйшi, якi нe Taк.цaвнo
пpиixaли зi Cхiднoi Укpaiни. Як усi нoвoпpибулi, нoвий ,цeкaн iстopичнoгo фaкyльтeтy Boлoдимиp Гop6aтюк гopiв 6a23ILцAГo, 1,oп.23,спp.1652,apк.91(вигyк),102-105(Cкpипник).
ф.
24IU[Aгo, 1,oп.70,спp.387,apк.59;спp.388,apк.130(Литвин);спp.
ф.
390,apк 1_2(пpoектпoстattoви).
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)кaнняt{ ПpoДeMoHсTpyвaтисвoю стapaннiсть y лiквiдaцii зaлиtшкiв нaцioнaлiзмy в yнiвеpситeтi. Для цьoгo BotIи 3 нoBиМ
peктopoм Iвaнoм Бiлякeвичeм o6pали кaTе.цpуyкpaiнськoi iс.
тopii, де Bсe щe пepeB:Dкaлиyннi Гpyrпeвськoгo _ пpoфeсopи
Iвaн Кpип'якeвиЧ, Миpoн Кopлy6a тa oмeлян Tepлецький.
Алмiнiстpaшiя yнiвepситeтy тpиvi opгaнiзoвyвалa з6opи
фaкyльTeтy' нa яких зaсy.ц)I(yвilли Гpyrпeвськoгo тa йoгo rшкoлy. PeктoD Бiлякeвич BигoлoсиB встyпнy пpoмoвy' y якiй poзвiнчaв <.6ypхyaзнo-нaцioналiстичнi кoнцeпцii> Гpyшeвсiкo.
гo. Biд пpoфeсopiв oнiкyвaли, щo вotlи Bикpиють пoмилки й
фaльсифiкaцii ГpyrпеBськoгo в piзних пepioдaх yкpaiнськoi iстopii. Кpип'якeвич слyхHяtlo зaчитaB peфepaт пpo сoюз Укpaiни з Poсiею тa йoгo нeпpaвилЬнy iнтepпpетaцiю y пPaцяx гpyIIIeвсЬкoгo,Tеpлeцький i Гop6aтюк стислo oкpeслили йoгo
<(BикpиBЛeння>нoвiтньoi iстopii Укpaiни, a нoвaчoк зi Cхoлy oсeнинський yтoчнив' як сaмe нaцioнaлiстичнi тeopii Гpy.
IIIeBсЬкoгoсyпepeчaTЬ poсiйськiй iстopioгpaфii ХIХ-ХХ
стoлiть. oстaннiй зaйшroв тaк.ц:lлекo' aэк зBиHyBaтив уrнiв ГpуIIIевсЬкoгo y тoмy' щo УПA пpoдoв)I(y€ з6poilниЙoпip25.
oднaк пpoфeсop Миpoн Кopлy6a, нaйстapшrий виклa.цaч
нa фaкyльтeтi, який.цo тoгo яс вiв oглядoвий куpс yкpaiнськoi
iстopii, вiдмoвився пoстyпитися. leкaн Гop6aтюк зaпpoпo.
нyвaв йoму вистyпити з ДoпoвiддIo Ha тeМy, сфopмyльoвaнy в нeпoвтopнiй мaнеpi pa.цяrrськoi iдeoлoгii: <.Бypжyaзнo.
нaцioнaлiстичнe висвiтлення дaвньoi iстopii, зoкpeМa Киiв.

Миxaйлo Гpyшeвськийпoсiдaсв yкpaiнськiй iстopioгpaфii
бeзyмoвнoпoчeснемiсце. Biн пepший дaB свo€ м y нaPoдoвi зaснoвaнийнa кpитиvнoпepeвipeнихфaктaxi зa вимoгaми суlaснoi нayки пo6yДoвaнийo6pазйoгo минyлoгo,йoгo
iстopиuнoгopoзBиткyвiДнaйдaвнituoгo.цo
нoBoгoчaсy' пoклaB[Iицим нoвi пiДвaлинийoгo нaцioнaльнoiсвiдoмoсти.
25Tult cаllto,спp.564,аpк.4-93 (стeнoгpамa).
{етaльнirueo6гoвopeння
сиryацii,y якiй стaвсяцей iнциденT,y кн.:Pу6льoв,Чepненкo,Cmалiнщuнa'2|5_2|9.
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Дaлi Кopлy6a нaмaгaвся .цeкoнстpyюBaти paдянськi
мiсце в oфiuiйнoмy кaнoцIтaмпиi пoвеpнри ГpyrшeвсЬкoмy
нi пaм'ятi:
нaцioнaпiстoм. У мене Taке вpaГpytшевськoгoн:r:tиB;UIи
)кeнЕя, щo oстaннiм чaсoм це сЛoBo пoчинa€ гpaти тaкy
нaзBa<€ p етик>.Якщo
poль,якy в сepе.Цнi
вiки викoнyB:UIa
xoчytь кoгoсь скoмпpoмeтyBaти'з}teслaвитив oч:lх lllиpoкoi гpoмaдськoсти' кopoтIllе к:Dк)rчи'зHищити' - нaлiплюють йoмy яpлик нaцioнaлiстa,не зaгли6люючисЬy спpaBxнiй змiст Цьoгoтеpмiнa,aд)I(eзнaчeнняйoгo мoxe 6yти
piзним. Якщo poзумiти нaцioнaлiзм як твеp.цеyсвiлoмлeH}Iяпpин:шeхнoсTи .цoсвoсi нapo.Цнoстий aктивнy 6opoть6y пpoти гнo6лeння,пpoти всiляких спpo6 денaцioнaлiзaцii з 6oкy aфесиB}Iихнapoдiв _ a тaк yзaгaлi poзyмiли
нaцioнaлiзмy нaс y Гaличинi пepeл Пеprшoюсвiтoвoю вiйнoю _ тoдi,6eзпepечнo'дoведетьсяBизнaтиГpyшевськoгo нaцioнaлiстoм.Aлe тaкими сaмими нaцioнaлiстaми6улl
й Tapaс Шeвнeнкo,й Iвaн Фpaнкo, i Михaйлo Кoцю6инський,i Baсиль Cтефaник,тa й 6агaтoiнtцихнaшIихпpoФeсиBHих пaтpioтiв,пaм'ятЬпpo яких N{ишIaнyсмo.Якщo ж
poзyмiти нaцioнaлiзму знaveннi,щo йoгo цe слoBo нa6paтo6тo як.цypмaн'як хвopoбливy
лo B oстa}lнi.цесятилiття,
iдeю,щo свiй нapoднaйдoскoнaлiruийy свiтi i пoвиненпaнyвaти нaд iнtшиминapoдail{иlllляхoм iх пiдкopeннЯTa Дe.
нaцioнaлiзaцii,[як шею],якa сiе ненaBистьi пpeзиpствoдo
всix iнlших нapo.Цiв,To тaкиI\,lнaцioнaлiстoм Гpyшeвський
нiкoли нe 6yв26.
Бyнтapськa' як з.ц,ilлoся сгIaсникaм' пpoмoBa Кopдy.
6и нaспpaв.шiпiдкpеслилa мiнливy пpиpo.цу стaлiнськoгo pитopичHoгo iнстpyментapiю, тaкoгo як <нaцioнaлiзм> чи <пaтpioтизм>. Пoвaлсний пPoфесoP пpaBилЬнo пiДмiтив poзми.
тiсть мeх мiж здopoвим нaцioн:lлЬним пaтpioтизмoм <<пpo.
гpесивниx мислитeлiв> i pеaкшiйним нaцioнaлiзмoм iхнiх
<6ypжуaзнo-нaцioн:шiстичниx> сгraсникiв, якi чaстo BислoBлювaли тoчнiсiнькo тi сaмi пoгля.ци. A чiткi меlкi гoдi 6yлo
BстaнoBити, ?-Ц)К€ пapтiйнa лiнiя сaмa пoстiйнo мiнялa в pa.
26Il/IAгo, ф. 1,oп.70,спp.564,apк.52i57 (лoкyментpoсiйськoюмoвoю).
8-&7S
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.цянськiйiстopиннiй yявi бaЛaнсмi'( пotlяттями кЛaсyтa нauii. Toмy-тo й клaсифiкaцiякoHкpеTнихiстopиннихдiячiв нe
Il{:UIa
стaлoсти' щo зaсвi.цчилaзмiнa paДянсЬкихпoгля,цiвнa
гетьмaнiвБoгдaнaХмeльницькoгoTa Пeтpa Caгaйдaчнoгo'нa
мислитeлiвХIХ стopiнчя Миxaйлa fipaгoмaнoвai Пaнтелеймoнa Кyлilшa.кoлишIHiйпoлiтичний вopoг бiльtшoвикiвГpуtпевсЬкий,пeBнo'нe мaB шaнсiв нa peaбiлiтaцiю,aле piзнi peaкцii y Львoвi i Киевi нa вистyп Кopлy6и пpoДeмoнстpу&lли
вiлнyтнийбpaк кoopлинaцiiB paДянсЬкoмyllpo€ к тi peфopмy.
вaIIнязaxiднoyкpaiнськoiiстopиннoiпaм'ятi.
Львiвський мiськкoм пapтii пiдтpимaв yнiвepситeтсЬкy
iнiцiятивy зi6paти зaгaльнoмiськy кoнфepeнuiю нayкoвцiв,
Гpyrшeвськoгo>
Ha iстopиннoшo6 пу6лiннo3aсудити<<IIIкoЛy
мy фaкyльтeтi.Унiвepситeтплaнyвaвтaкo)кoкpeмi з6opи виклa.цaчiвi стyлентiвпi.цгaслoм <.
Бypэкyaзнo-нaцioналiстичнa
кoнцепцiя Гpyшeвськoгoяк цейнa з6poя в pyк,lх yкpаiнськoi
нaцioналiстичнoiкoнтppeBoлloцii>.
Пpoтe в 6еpeзнi1946poкy
цк кП(6)У вiдpядивдo Львoвa гpyпy iДеoлoгiчнихпpauiвникiв нa чoлi з секpетapемКиiвськoгo мiськкoмy пapтii Мapiею Пiдтичeнкo' якiй нaкaзaлипpипиllити кaМпaнiю.Boни
дiйrшли BисtIoBкy'шo фaкyльтетськiзiбpaння 6yли пoгaнo
пi.цгoтoвaнi,виступи PeкTopaБiлякевичa й декaнa Гop6aтю.
кa слa6кими'a пoд;lЛЬIIIa
кaМпaHiяпpoти lllкoЛи Гpyшeвськoгo взaгaлi<<неalсTyaлЬнa
i в нiй нeмar пoтpe6и>.Кpiм тoгo,пo.
внoвлaднiiнспектopизaспoкoiлимiсцeвих нayкoвцiв,якi 6o.
ЯIIуIIя'<щo пiсля тaких лискyсiй iх зaпpoтopяTьдo Cи6ipy>.
У звiтi I{К гpyпa pa.цилacTaBуITуIcя
дo мiсцeвиx iстopикiв з
теpпимiстю,6o <iдейнепepeoзdpo€ н ня _ скЛa.цнaспpaвa.цЛя
лю.цeй,яким y)кепo 60_70 poкiв i якi все }киттяBихoвyBaIIися в лyсi 6ypжyaзнoi iдеoлoгii>.Кpiм тoгo' вotlи пpoпotlyBaли пpипиHити кpитикy зaхiднoyкpaiнськихнayкoвцiв,кoтpi,
як Кpип'якeвичi Tеpлецький,нaмaгaлисяoпa}ryвaтиiстopинний метo.цмapксизМy.лeнiнiзмy, i peкoмeндyвallи IIP|4cvIЛaTу|
дo Львoвa з лекцiями киiвських iстopикiв27.
2irvlAГo, ф. 1,oп.70,спp.570,
apк.10_12(пpизyпинеHня
кaмпaнii);
cпp.57L,apк. 14_15(pекoмeндaцii).
Пpo львiвськийiнцидeнтпцcal|il
MихайлoКoвальi oлексaндpPy6льoв,aлeвoнипPипyскaють,
щo пф.
ruiз6opифaкyльтery6yлoскликанoза вкaзiвкoюЦК кП(6)У (Кoваль,
Py6льoв,IнonumgmiстnopiiУrcpаiнu'62).

лсОанoвщuна
УtEаiнсъкa

115

У пiдсyмкy pеспy6лiкaнськi i.цeoлoгиeфeктивнo стpи.

виtIикJIa дeiнде.

Укpaiнськa}с.цaнoBщинa
Ha
3 неpвня1946poкy Укpaiнa пepетBopиЛacя

_ зaгaЛьнoeкспePиментaльниймaй.цaнчикдля )к,цaнoBщини
сoюзнoi кaмпaнii i,цeoлoгiчниxчистoк, Якoю кepyвaBсeкpe.
тap ЦК 8кП(6) Aнлpей Ждaнoв.Ж.цaнoвщинa6улapеaкuiею
пPoти пoшиpe}Iиxпiсля вiйни нaдiй нa вiльнitцeй лiпrшeжиття тa пpoти тoлepaнтнiшroгoй лiбepallьнilшoгo кyльTypнoгo
хopсткoi дoклiмary. Boнa сиrнaлiзувaлaпpo пoBep}rення.ц,o
кoнтiдeoлoгiчнoгo
вiднoвлeння
пpo
вoеннoi пapтiйнoi лiнii,
вiд
й
мистeцтвa
poлю нa.цкyльтyPoю тa oчищення лiтepaтypи
PeaIIьнихi гaдaних зaхiдниx yпливiв. Пoчaтoк ж,цaнoBщини
iaзвичaй дaтyють сеPпнeм 1946 poкy, кoли ЦК зaсyДиJloДBa
3a пyi <Лeнингpa.ц>
жypнaли <3вездa>
пoмiтнi ленiнгpa.шськi
тa
твoPiв
дисaпoлiтичних
шrкi.цливих
6лiкaцiю iдеoлoгiчнo
кpeдитaцiю Pa.цяIrсЬкиxцiннoстeй28.
Aналiз пеpe6iryцiri нoвoi пoлiтики в нepoсiйськиxpeспy.
чистoк.
блiкaх дaеiнaкший Paкypспiслявoeнниxiдeoлoгiч}Iиx
Хoчa пoчaткoМ)к.цaнoBщиHиi дaлi тPaдицiйнo вв:DкaютЬнa.
пa,цкинa ленiнгpaдсЬкихписЬмeнникiвнaпpикiнцi лiтa 1946
poкy, Bepнep Гaн дaвнo Bкa3aв'щo нaспpaBдiкaмпaнiя 3pyIIIилa щe в oстaннi днi нepвняв yкpaiнськiй стoлицi.Toдi дo Киевa пpиixaв зaстyпtlик гoлoви Ariтпpoпy Пьoтp Фrдoсrев кoopдинyBaти пepurий eтaп Иеoлoгiчнoi чистки, якa в Укpaiнi
6yлa спpямoвaнaне стiльки пPoти зaхiдних yпливiв, як пpo.
a Дtцв'нoвi poсiйськi пpaui пpo )Iulaнoвщинy:Ю. C. Aксeнoв, Пoсле.
Keнmавp,1 ( 1991):80_89;
Улip пo интеллигeнцин,
вoенныйст:Urинизм:
Cyмеpки кyлЬтyPы',Ilpуж6aнаpoОoв,Jt 2 (1991):
Евгений .Z['o6pенкo,
249_271l Елeнa 3y6кoвa, o6щeаnвo u peфopлы, 1945-1964. Мoсквa,
1993.Poзд.12.
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ти <.нaцioнaЛiзМy>29.
Apхiвнi мaтеpiяли пpяМo нe пoяснюIoть
yкpai}Iськy специфiкy, aлe ймoвipнoю пpичинoю мoгли 6yти
тpyДнoщi в paлянiзaцii 3aхiднoi Укpaiни, oсo6ливo пoтyхнa
нaцioнaлiстичнa пapтизaнськa бopoть6a30.
Пiд чaс pеспy6лiкaнськoi нapaди з питaHЬ пpoпaraн.ци
24-26 чepвня Литвин 3,lяBиB:6iльrше нe Мoл(нa пo6лaэкливo
cTaBИ.rИcЯдo нaцioналiзмy в Укpaiнi, де iдeoлoгiчний клiмaт
зiпсyтий нiмeцькolo Boeннoю Пpoпaraн,цoЮ'пpиBaтнoю Bлaс.
нiстlo нa зeМЛIoв зaхi.цних o6лacтях, o6мiнoм нaселeнням iз
Пoльщeю, пoBepненням вiйськoBoпoЛoнeнИx тa oстap6aйтepiв iз HiмeччиHи. (Biн зyмiв IIe згaдaти Укpaiнськy пoвсTaнську apмiю' iL]Ieпpисyтнi й тaк пpo неi пoлyмaли.) Хoчa всi
цi пpoцeси i явищa 6ули виpaзнo сJrчaсними, Литвин тa iнuri
пpoмoвцi лe.цьнe BиняTкoBo зoсepе.цилисянa iДeoлoгiчних пoмиЛкaх y МисTeцьких i нayкoвих peпpвeнтaцiях yкpaiнськoгo
минyлoгo. Ha вiлмiнy вiд нeзa6apних poзвiнчaнЬ y Лснiнгpaдi й Мoсквi, iдeoлoги нe зBинyвaчyвilли iнтeлeктyaлiв y тoмy,
щo Boни лiдДaлиcя зaхi.цним yплиBaМ ни oпу6лiкyвaли iдеoлoгiчнo tшкiдливi aпoлiтичнi тBopи. Haтoмiсть письмeнникiв,
хyлoхсникiв i кoмпoзитopiв кpитикyBaлoся зa <<Bтeчy
вiд нarпoi сoцiaлiстичнoi дiйснoстi> B Teмaтикy yкpaiнськoi минyвltlини. Цe нi6и свiДчилo пpo тpиBкий yплив пoкiйнoгo пaтpiяpхa yкpaiнськoгo нaцioнaлiзму Михaйлa Гpyшeвськoгo3l.
Литвин 3aсуДив свiлсий пiдp1пlник <.Hapисiстopii yкpaiнськoi лiтеpaтypи> 3a тe' щo тoй irнopуе клaсoвий пoлiл y лopевoлюuiйIriй укpaiнськiй кyльrypi i М:rлo yвaги пPидiляс Ii
зв'я3кaМ iз пporpeсивнolo poсiйськoю кyльтyPoю. Пpoте зaгaльний стaн yкpaiнських iстopинних дoслiдлсeнь вiн yвaэкaв
зa,цoвiльним. Cекpeтap нaвiв тiльки oдин пpиклaД yплиBy
Гpyшевськoгo нa iстopикiв _ львiвськi кoлiзii з Кopлyбoю32.
29Hahn, Postoar SoтlietPolitics,48.Hа жaль,Гaн нe спpo6yвaввiдстежити пеpе6iгждarroвщи}lи
в Укpaiнi чи якiйсь iнtшiйнepoсiйськiйpесгlyблiцi.
,oДив.пpeкpaснypoзвiдкyнa Цютeмy:
JеffгеyBuгds,TheEаф Cold War
in SoaietWеstUhraine,1944-1948.
Caгl Bесk Papегsin Russian& ЕastЕuгopеanStudiеs,Na 1505(PittsЬuгgh,2001).
3' TLцAгO, 1,oп. 70,спp.436,apк.10-13(пoгipшeння
iдeoлoгiчнoгb
ф.
t
клiмaтy),25-35(Гpyпreвськиi|),47_60(втенaвминyле).
з2Tаll сanto,35-39(випaдoкy Львoвi),52-5З (пiдpy.lник).
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Cитyauiя змiниЛaся20 липня,кoли B цeнтpaЛьнiйгaзeтi
сTaттяafiтпpoпiв3'ЯвуlЛacЯ
Ariтпpoпy <.Кyльтypaи }Iси3нЬ>
ця C. Кoвaльoвa<.BипpaвитипoN{иЛкиy висвiтлeннi.цеяких
пиTaнЬiстopii Укpaiни>. Cтaття щe paз пoвepтaлaсяДo кpитики <.Hapисyiстopii yкpaiнськoiлiтеpaтypи>,ЛЬBiBськoгoiнци.центyтa iнrшихpечeй,пpo якi йrшлoсянa чepBнeBiйкoнфepeнцii. Bo.цнoчaсКoвaльoвзaBBЕDкиB'
щo пеpший тoм <.Iстopii
Укpaiни>(1943)тeх мiститьсepйoзнiПoмилки'зoкpeмa'пeнa пo.цiяхпoлiтичнoi
pioлизauiя в нЬoМy rpy}ITyстЬсяpa.цшIe
iстopii, нiж нa сoцiяльнo-eкoнoмiчнихфopмauiях.Ha Думкy
Кoвальoвa,pеспy6лiкaнськiнayкoвцi недoсягли якoгoсЬпoiстopii>Укpaiни33.Укpaiнськi
стyпу y пiдгoтувaннi<<нayкoвoi
чиtIoBtIикимиTT€ в o 3pearyBaЛинa 3нaк iз Мoскви. Ha плeну.
мi ЦК кП(6)У 15 сеpпня Хpyшoв згa,цaBпepший тoм <.Iстopii Укpaiни> сepeд пoМилкoBихпpaць' пpoнизaнихнaцioнaHa.цo.цaтoк
лiстичним14УXИЛaМу|и.
дo йoгo слiв Haзapе[Iкo3aiстopiя Укpaiни> дoсi нe нaписaнa.
яBив' щo <<Ir{apксисTсЬкa
ньoмy tIе
ПeprшийтoМ спиpa€ т ься нa тeopii Гpyшeвськoгo:<<У
пpo клaсoвесуспiльстBo.Пеpший poзлiл
вiд6итo пoлo]кeЕIня
IIa:}ивa€ т ься..IстopiяУкpaiни Дo yтвopенняКиiвськoi дep)кaви''.Пpo якy Укpaiнy Мoхе Йтиcя?>35.
oднaк aтaкaнa iстopикiв 6yлa тiльки вiдгалyженtlямi.цeoлoгiчнoi чистки 1946 poкy' Бiльrпiстьпpoмoвцiв нa сepпненa кpитицi <<нaцioнaлiстичних
BoМy IIЛенумiзoсepeДvIЛaсЯ
yхилiв> y лiтepaтypi тa мистeцтвi. Хpyшoв, Литвин i Haзa.
peнкo BимaгЕUIи'
щo6 iнтeлeктyализмiнили пу6лivний лискypс сaмoiлентифiкaцii,нaгoлolllyючи спiльнy сoцiялiстичнaцioнaлЬHoгoмиIlyлoгo.
ну сylaснiсть кolllтoМ <<oкpеМoгo>
ззКульmуpa u эrсuы|!ъ,20липtrя |946, c. 2.
il Tекст виступy rIe з6epiгся, 6o кoли Хpyшoв 1949 poкy пеpе6иpaвся з Киевa д,o Мoскви, вiн зa6paв aбo знишIивyсi пoлiтиvнo .цpa]кливi дoкyменти. B apхiвнiй кoпii стеHoгpalr{ипле}Iyмy е нoтaткa: <Cтенoгpaмy дoпoвiдi тoв. Хpyшoвa BиЛу{еIIo в [йoгo] oсo6истий apхiв.
2/X|I_49> (rlЛAГo, ф. 1, oп. 1, спp. 729' apк.3). Пpo змiст дoпoвiдi
Хpyшoвa luo)кнa з.цoгaдyвaтися з пoсиЛaнь нa неi iнrцих щaсникiв тa
iT скopovенoi пy6лiкauii якo пepедoBицi в yкpaiнсЬкoмy пapтiйнoмy
хypнaлi, див.:Pituyне пoлiпruитилo6ip, po3стalroвкyi вихoвaння кa.Цpiв,
Паpmpoflimнuк Уlсpаiнu,М 8 ( 1946): 4-|I; тУт цитaтa зi с. 8.
35rTЛAГo,
ф. 1,oп. 1,cлp.729,apк.6 i 7-8.
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Haзapeнкo зBинyBaтиBpеспy6лiкaнсЬкихлiтеpaтypoзнaвцiв
y <нaцioнaлiстиvнoмy>
пpoслaвляннiдopeвoлюцiйнихyкpa.
iнських клaсикiв. Литвин }Цeпивсядo Бaлсaнoвoгo<flaнилa
Гaлицькoгo>3a тe' Щo пpo Укpaiнy в пoемi скaзaнoтaк, нi6и
вoнaв)кeiснyвaлay ХI I I стoлiттi:<lстopиvнaнayкaдoBелa'щo
слoв'янськi нapoли зa часiв .ЦaнилaГaлицькoгo >к!IЛу1
y спiльнoстi i oкPeмих нapoднoстейтoдi щe He 6yлo>.Бaлсaн,iмoвipнo' 3aпo3ичивцi iдеi y Гpушевськoгo36.Литвин згaдaв тaкoх
пpo iлeалiзauiю 6ypжyaзнoi yкpaiнськoi кyльrypи y дoпoвi.цi Pильськoгo 1943 poкy пpo iстopiю Киевa тa в oпoвiдaннi
oлeкси Кyндзiчa <Укpaiнськaхaтa>'якoмy зaкиHyBoспiвyBaн}IятPaдицiйнoгo сeЛянськoгo )Iситлaяк пpe.цкoвiчнoiкo.
yкpaiнськoi нaцii37.
ЛIIIKII.
Бiльlц iсть пpoмoвцiв дeт:UIьнo 3УrwltlЯЛacянa piзнoмaнiт.
ниx <нaцioнaлiстltчниxпoмилк;u(>y зo6paxeннi минyлoгo,
aЛeдeхтo'як-oт пеprшийсeкpeтapoбкoмy зi Cтaпiнськoi (floнeuькoi) o6лacтиЛeoнiд Мeльникoв, нapiкaв,щo )I(oдe}I
yкpa.
iнський писЬмeнHикнe пpoслaBля€ Haлe)I(нo
iндyстpiяльний
poзвитoк peспy6лiки 3a paдянсЬкoi влa.ци:<Письмeнники
Укpaiниl Hемaе )к чoгo пoчитaти пpo iндyстpiallьнy Укpaiнy,
пpo {oнбaс>.<Я тe)I(He6a'rив>,- дoдaBзi свoгo6oкy Хpyшoв.
Кoли нa зaBеpцIeнняБaлсaнyзяB слoвo, щ06 вп6aчитvlcязa
пoMилкиy свoiй iстopиннiй пoeмi, пepший сeкpетapпеpeбив
йoгo: <Hi, B, щ. скaлсiть,чoll{yписЬIuенIlикистoсoвнofloн.
6acу i взaгaлi iндyстpiялiзaцii стaють в oпoзицiю' чим цe пo.
яснIorться?>Biдтaк Хpушoв зaкpив зaсiдaння,зaкЛикaвIIIи:
<3eмлющeбa poз}кapити,щo6 вopoги пoпeкли tloги>ш.3aсi6
вiл yсiх циx iдeoлoгiчних пpoблeм з,цaвaвсяпpoстим - poзбaBити <нaцioнaлiстичнy>iстopиннy пaм'ять цiлюЩoю дo3oю
лю6oвi .цopaдяHськoiсу"taснoсти.
ж Tалl caмo, apк. 10_11 (Haзaрнкo) i 141 (Литвин). Литвин
У Цьoмy
твep.Цrкеннiтpoхи пеpе6paв, 6o paдяrrська iстopioгpaфiя пoсТyлюв:Цa
етнiкнy еднiсть схiдник слoв'ян, a не всiх слoв'ян y ХIII ст.
з7Taм саlllo,apк. 138_41.
жTaлlcaЛo,apк'74(Мeльникoв i Хpyщoв) i 214 (Балсанi Хpyшoв).
Микoлa Py.Ценкo,який y кiнui сopoкoвих poкiв pедaryвaв yкpaiнський кoмсoмoльський ж)ryнaп <,[нiпpо>, пiзнitце згaдyBaв: <Mельникoв зoвсiм
не 3нaв yкpaiнськoi мoви, нiнom не тямI{в y лiтеparypi й взaгalIi 6yв мa.
лoкyлЬЦDнoю людинoto) (Pyденкo, Haйбiльutе duвo _ uшпm4 188).
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Укpaiнськi iдeoлoги poзтлyмaчyBaли мeту uiсi кaмпaнii
з6opaх. Ha писЬIueнницькiй кoннa кiлькoх зaсy,ц}I(yBaльних
феpeнuii 27_28 сepпня Литвуlн вiдвepтo oзнaчиB iдeoлoгiчний пoвopoт слoвal\,tи,якi нe фirypyють y Toгoчaсних oфiцiйниx .цoкyмe}Iтaх:
сеpйoзних пoмилoк? Бo
Чoмy тoвapишi пpипyсTи1lIИcЯ
нi6итo пapтiя
вoни спиp:lл|4cЯнa непpaвильHeпoЛo)I(ен}lя,
B poки вiйни змiнилa свoю пoлiтикy. Aдже з мeтoю виxoпpo oлеквaти пaтpioтизг{y нaпIoгoнapoдy 6aгaтo I||4cN|у|
сaндpa Hевськoгo, Cyвopoвa, Кyтyзoвa, Бoгдaнa Хмельницькoгo' пoтiм 6yлa oпpилюД,ненaHизкa пaтpioтиvниx
звеpненьдo yкpaiнськoгoHapoдy,y яких вeЛикyyвary гIpиДiлялltвисвiтленню гepoivних тpaдицi й нaшIoгoми Hyлoгo'
6ули виДaнi мaлoфopмaтнуliа<Кo6зap>,який пepeкИДN|уt
зa лiнiю фpoнтy,6aгaтoлистiвoк,y яких 3 сyтo пpoпararrтвopviсть Шевчeндистськoю метoю викopистoBУBaJlacЯ
кa' тo)l(дехTo3 yсьoгo цьoгo пoмиЛкoвoвисtlyвaB'щo BиУкpaiни iде пц пpaпopoмШeвvенкa,пiд пpaпoзBoлeH}Iя
poм Кyлiura. Пpo6aнтеМe}Iе3a piзкiсть, алe вийшлo сaме
кpитикy мo)ктaк. Toваpиtшiвиpitпили,щo Bсю пoпеpeдrrЮ
нa вiдкинри,6o пoчaвсяпoвopoтy пoлiтицi пapтii,пapтiя
пoстyпилaся39.

Ceкpeтapз iдеoлoгiiгpy6o HaтякtIyB'щo Bсiй yкpaiнськiй
мiзсЛi.ц<<пpoBiтpити
iнтeлireнцii,oсo6ливo)lсписЬмеHtlикaМ'
ки> l<пpoвеTpитьмoзги>].<.Минyлетpe6a 6paти y 3в'я3кyз
с)rчaсним'a нe зaхoплIoвaтисяpeaкuiйнoropoмaнтикoroчaсiв
вiд нaс вi.цмiннa>ao.
3aпopoзькoiCiчi, якa 6aгaтoв чoI\{у
гoлoBнoгoi.цeo.
yкpaiнський
вi.цпoвi.цник
Пpикмeтнo,шo
лoгiчнoгo .цoкyМентa)к.цaнoвщиtlи мoскoвськoi пoстa}Ioви
_ тeж вiлpiзнявся вi.ц
i <.ЛeнингpaД,>
IIpoжypнaли <3вез.цa>
свoгo зpa:}кaнезвичaйнoючyтлиBiстю.цoпитaнь iстopii. Пo..Biтчизнa''>чaсoпис3a.
стaнoBoюцК кП(6)} <.Пpox(ypнaл
a зa пу6лiпepeд3aхo.цoм>,
сyд)кeнoHе3a <низькoпoкЛotlстBo
yкpaнoвoi
пpo
зaчинaтеля
стaтгей
кaцiю <нaцioнaлiстичllих>
мoдep.
пpo
пepшy
тa
iнськoi лiтepaтypи[вaнaКoтляpeвсЬI(oгo
нy yкpaiнськy пoлiтичнy opгaнiзaцiю Киpилo-Метoдiiвськe
39IU[Aгo,ф. 1,oп.70,спp.514,apк.25_26.
a0Taлl сollo, apк. 34.
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ТoвapистBo. У пoстaнoвi pедaктopiв звинyвaчeнo B ToМy'
щo
Boни нехтyBaли pa.цяHськoЮTеМaтикolo i зaoхouyвaли aBтypy
ПИcaTИпpo нaцioнаЛьне минyлea1.
Якщo киiвськi iстopики пеpe}киЛи iдеoлoгiннy кaМпaнiю 1946 poкy 6ез сyттrBих yTpaт' тo iхнi львiвськi *Ь,.r, no-

n|uнулozo
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MoОeлюванttя

12|

вич скa3aв:<.To6улa нaшIaiсTopiя, a тепеp пoчинa€ т Ься Baшa
iстopiя>a3.
Львiв, тpaдицiйний uеrrтp зaхiднoукpaiнськoгo гloлiтичнoгo й iнтелектyaльнoГo )|(итTя,бyв нiби кpaйнiм ПPикЛa.цoМ'aлe тyT' як i скpiзь у pеспyблiцi, нaвiть у дaвнo paдянiзoBaних схi.цних тa пiв.ценttихo6лaстях' .ценe 6yлo пapтизaнiнтелireнцiю, a зaсoби
нaцioнaлiстiв, iдeoлoги нaсTaнoBЛЯЛLt.
нaсеЛеннянoвiй, пpaвильнiй вepмaсoвoi iнфopмauii нaBчЕLIIи
сii yкpaiнськoi paдянськoi iстopичнoi IIaМ'ятi.
МoДeлювaнHя пpийняTHoгo МинyЛoГo

сyспiльних нayк AH УPсP42.

МаЛo стaТи нaписaння й мaсoвe видaння бpoшlyp пpo Бoгдaнa
ХмельниЦькoгo, ПеpеясЛaBськy yгoДy, ПoлтaЬЬьку 6итвy тa
зpaдy Maзeпи. (Пpикметнo, Щo цi диpeктиви зaкЛикzlлипiд-

a| Kульmуpнe 6уdiвнuцmвo
в Укpаiнcькiй PСP: Чepвeнь1941-1950,
266-269.
a2Py6льoв, Чеpvенкo,
Сmалiнщttна,219 (зaкpиття i Кopлy6a);IIДAгO,
ф . 1,о п.7 0,сп p. 540,apк .9 0 _ 9 4( К p ип ' я к е в и v ) .

Двaдцять llloстoгo сеpПня 1946 poкy цк BкП(б)
пoсTaнoBolo <.Пpo pепepTyap дpaмaTичHих теaтpiв i зaхoди
щoДo йoгo пoлiпшeння> yтoчHиB стpaтeгivнi цiлi ждaнoBЩини. Пoстaнoвa BкaзyвaЛa нa пoтpе6y Пepeглянyти тeaтp:rЛьaпoлiтичниМи П'€ с aми, тBopaний pепepтyap, <<зaсМiчeний>
Пpoми, якi iлeалiзyютЬ МиHуЛe'тa зaхi.ц,ними.цpaМaМи'<<щo
пoвiДyють...бypжyaзнy МopaЛЬ>.Кpiм тoгo,.цoкyМeнт'пoвний
текст якoгo тo.цi не oпy6лiкyвaли, a тiльки пеpекaзaли йoгo
в <.Пpaвдi>'кaтeгopичнo BиМaгaвсTaBиTибiльrпe pa.ц'янських
П'€ с нa сyvaснi теI\,Iи.
Дoнe.цaвнaзaхiднi Дoслi.ц,никиiнтеpпpeПoклaсти кpaй недбaльствy в
тyв:lЛи цe Пpoстo як <<нaМaгaння
тeaтpi i, зoкpeмa, пpиПинити BистaBи зaхiдниx п'€ с y МoскoBсЬких теaTpaх>;мo)кЛиBo'сaМе тaк зpoзyмiли цю пoстaнoвy й
читaчi B pa.цянськiй стoлицiaa.o.цнaк aвтop стaттi у <.Пpaвдi'>
)киTTяЦapiв, хaнiв,
кpитикyBaB тaкox П'€ с и, якi <.iДеалiзyЮтЬ
i нaзвaв п'ять tшкiдЛуIBИхBистaB: чoTиpи iстopиuBеЛЬмo)к)>'
нi дpaми 3 МинyЛoгo pall,янсЬкиx aзiйських нapoдiв тa фpaнцyзЬкy кoмe.цiю ХIХ стoлiття <.Hoвели Мapгapити Haвapськoi> Ежeнa Cкpи6a. Хova poсiйськi pa.ЦянськiдpaмaTypги
4зrIЛAГo,
ф. 1, oll. 70, сlrp.459, apк. 15 (бpaк дoслiдlкеньпpo pевoлЮцiйнy 6opoть6у),16_17 (iстopиvний мyзeй), 18 (гpyпa iстopикiв i 6poшIуpи).Iм'я Яцкeвичa щe paз згaдaнeв дoпoвiдi пpo пoлiтиннi нaстpoi
львiв'ян нa пoчaткy 1948 poку. Biн дoсi пpaцювaв у мyзеi i нaчебтo вислoвлЮBaBнезa.цoвoленнЯaperuтaми стy.Центiвy мiстi. Див. ЦГAДo'
, к .2 2 _ 2 3 ,
ф. 1,o п . 23,cп p.507 3 ap
aaПpавОа' 2 вepесня 1946, с. 2 (пoстaнoвa);William О. МcСag, Stаlin
Embоnlеd, 1943- 1948 (Dеtгoit, 1978)' с. 251 (iнтepпpетаuiя)'
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нaписiUIи чиМ:lлo твopiв, якi oспiByвaJII4 ъкvlтTяцapiB тa пaнiB,

y пoстaнoвiлсoдeнiз ниx He згa.цyвaвся.
He кpитикyвaлиiх i
пiД чaс нeзadapнoiкaмпaнiiзa чистoтy paДянсЬкoгoтeaтpfs. B
Укpaiнioфiцiйнi laяBvlз Мoскви яBнo тpaкTуBaJIуIяк
спpяМoвaнi пepeдyсiмпpoти вислaвляtlнянepoсiйсЬкoгoминyлoгo.
Мoскoвськa пoстaнoBa y сyпyтtlьoмy iй pirшeннi цк
кП(6)У пpoяBилaсясвoepiднo.Укpaiнськi iдeoлoгинe нaBa.
,кУBaлИcя кpити кyBaти ll,lorlсlloBлaднoгo
Кopн i йvy кa' aBтopa
нaйвiдoмirпoipaлянськoi iстopиvнoi дpaми <БoгдaнХмeль.
ницький>,тoму <нaпoтirлy>iм зaлишraлoся
тiльки кiлькa мa.
лoвiдoмих iстopиvних ДpaМ_ <Чoмy нe гaснyть зopi>Oлeксaндpa Кoпилeнкa тa <Я )iсиBy>Михaйлa Пiнчевськoгo.Пoлювaння нa <шrкiдливi>
захiднi п'€ с и те}кнe.ц:lлo.цoстaтньo
здo6ичi,a peспуdлiкaнськiтeaтpинaчe6 лo6pеспpaвлялися3
пoPa.цoюcTaBItTlг
<сyvaснi>paДянськiтвopи' aДкe кopнiйнyк
писaв ix iз зpaзкoвoюpeгyляpнiстю.
3 oглядy нa всe uе yкpaiнськi чинoвнl'lки пpиЙняли вiдмiннy вiд мoскoвськoiстpaтегiIo.Boни пoшIиpиликpитику щe
й нa oпepy _ л(aнp,тpадицiйнoзaмiшaний нa Минyлoмy.ПoстaнoвaЦк кП(6)У <Пpo pепеpтyapДpaмaтичнихi onepнtlх
теaтpiвУPсP i зaхo.цидo йoгo пoлiпrцeння>
y piзкiй фopмi зaкинyлa кoлeктивaмyкpaiнських oпep}Iихтeaтpiвтe' щo BoHи
3a тpи poки нe BИcTaBИЛI4
жo.цнoiнoвoi oпepи Hapa.цянськyтемaтикy.,(paмaтиvнi тeaтpизBиtlyвaчeнoв тoМy,щo вoни нeпpoпopuiйнoBeликyyвary пpидiляютьДopeBoлюцiйнiйyкpaiнськiй клaсицi,зoкpeмaй мaлoвapтiснимпo6yгoвим п'€ с aM.
IJ.iтвopи мoгли <вихoByвaтигля'цaчaЛиЦIeв дyсi нaцioнaльнoi
o6мeжeнoстii вiдpивy вiд aктy:lльнихПитaнь сyнaснoстi>a6.
Iнiцiятивa yкpaiнськoi влaди пolсaзy€ l щo Miсцевieлiти мали
сyттrвy aвтoнoмiюв фopмyлювaннiстaлiнськихiдеoлoгi.rних
кaмпaнiй. Гoлoвнaтeчiя <жДaнoBщиtlи>
нe зaчiпaлaмyзичtly
сфеpy:Dк.цo1948poкy,кoли пoч:lлисянaпaдкинa oпеpy Baнo
Мypaлeлi <BeликaДpy,(6a>,a ДaIIiй кaмпaнiя пpoти <фopмaлiзмy>в pa.цяrrськiй
мyзицi.
{5 Haйплoдoвитiший poсiйський iстopиvний
дpaмaтypг Bлaдiмip Coлoвйoв.oTpt,tмaвCтaлiнськy пpемiю 1947 poкy зa вiprшoвaнyДpaмy пpo
Iвaнa Гpoзнoгo <Beликий Гoсy.Цаpь>.
a6Лimepamуpttа еoaema' 12 xoвтня 1946,
с. 2. Кypсив y назвi пoстal{oвl{
мiil. - C' €.
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У эrсoвтнi1946 poкy Киiвський oпеpний тeaтp пoстaBиB
нoвy вeщiю шraсичнoiiстopиuнoioпepи Микoли Лисeнкa <Ta.
paс Бyль6a>.3лoщaснa пpeм'еpa,pезyлЬтaткiлькаpivнoi пpaцi, вiд6yлaся якpiв чеPeзмiсяць пiсля пoсTaIIoвипpo pепеpry)к
ap.цpaмaтичнихi oпepних тeaщiв. Укpaiнська вЛадaoдp:Ц}y
зHялaBист:lвy3 peпеpтyapУ,P:rнiшeнiж Moсквa Bстиглaзpo6ити якiсь кpитиuнi зayвiDкенrrя.PeцензeнTИlaяBWI|4.
щo <Tapaс
стoгнe
B
п:lllськo<yяBлеtIня
пpo
Укpaiнy,
яка
Бyль6a>}Ieдa€
мy яpмi>,6o в пepшoмy aктi Бyльбa 3 кoзaкaминaдтo Bесeлo
пиячl{JIив сa.цoчкy.Caм пoлкoвник виглядaв<мaпoдiяльttиI\,l>'
a oпepaспp;lвJlялaвp:DкенHя<нецiлкoм .цoведeнoiдo кiнЦя>a7.
Iстopи.rнaп'есaOлeксaндpaКoпиленка <Чoмyнe гaснyгь зopi>
вiд гoсщoi кpитики 3a тe' щo' пo-пepшe' нe.
тex( пoстpDI(д:UIa
зoGpa:кalraгepoivниx кoзaкiв як пaсивtlих пиякiB, пo.
пp:lв.цивo
ДPyге,iлeа.пiзyвaпaнaцioнallьHeмиHyле i нexryвaлa lспaсoBoю
6opoть6oюв yкpaiнськoмy сyспiльствi ХVII стopi'r.rяaE.
Haпpикiнui 1946 poкy, кoли в yкpaiнськiй пpeсi poзпoчaлaся кaмпaнiя пpoTи iстopиuнoi тeмaтики' гaзeтa peспy6лiкaнськoгo Кoмiтery y спpamх I\{истeцтв<Pa.цянськeIuис.
тeцтBo) зoсepe.цилaсянa викpиттi <нaдмipнoгo зaluилyвaнIIя дaвнинoю>B тoгoчaснoмy)кивoписi.[вaнa IIIyльry зaсy.
ДtlIIИ3a тe' щo вiн y кapтинi <Пiсня зaпopoжuiв>пepeйнявся
<xвopo6ливимoспiвyвaнняlr{сивoi дaвниtlи>.Каpтинa <PiдмoЛoний кpaй> Гpигopiя Cвiтлицькoгo' .цe6yлo зo6pалсe}Io
кpa€
в игapнoгo
сiльськoгo
Д} жiнку в нapoднoмyo.цязiнa тлi
дy' викликaлaB гaзeтизaпитaнHя:<Щo спiльнoгoмaе iдилiчний, apхaivний пейза:кCвiтлицькoгo i oпеpеткoвaдiвчинa нa
плaнi ..Piднoгoкpaю" 3 нaшoю сrlaснoю PaдянпepедHьolt{y
сЬкoю Укpaiнoю?>.Cepiю Михaйлa .{eperyсa<Хмельниччиi He чеpе3пoхмypy нoснa>oгoлoсили <яBнoнeзaкiнченoю>,
<не
пpидiлив tl:lле)I(нoiyвaги>Пepeтaльгiю, a 3aтe' щo aBтop
яслaвськiйPaдi тa iстopиvнoмyсoюзoвiз Poсiсюag.
{7llЛAMЛМ,
ф. 573, oп. 1, спp. 46 (кpитиvне o6гoвoрння сyvaсникiв);
IU{AгO, ф. 1, oп. 30, спp. 3653, apк. 165_170 (пiзнiшi кoментapi пpo
пpичинl{ фiяскo 1946 poкy); PaОлнсъкeilucmецmвЦ4 гpyпня t946, с.3
(неraтивнa рuензiя).
aEPaОянсъкe.нudnrцmвo'8 rкoвтня 1946, с. 4.
a9PaОянсъкеl|udnец|nвol17 версня 1946,с. 4 (Шyльгa); 22 жoвтня 1946'

i.(ерryс).
с. 1 (Cвiтлиuький
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Пoпpи Bсю цЮ pитopикy i лиrшe3a ти)I(де}Iь
пiсля пoстaнoви Цк BкП(6) в oднoмy з чiльних yкpaiнських теaтpiв вiд6yлaся пpем'epa нoвoi гpaндioзнoiiстopиннoi дpaми
Iвaнa Кoнepги <.ЯpoслaвMyлpий>. Iз сaмoгo пoчaткy - a це
6yлo у веpeснi 1946 poкy _ з.цaвaлoсЯ,
Щo п'есa пpиpечeнa.
.{вa poки Пo тoмy Кovepгa нa з'iздi письмeнникiв згaдyвaв:
кoЛи 3a двa тижнi дo пpeм'rpи виЙшлa пoстaнoвa<Пpo pепepтyapдpaМaTичtlихтeaтpiв>,кepiвництвoХapкiвськoгo теaтpy iмeнi IПевченкaпoдyмyBаЛoвi.цмiнитивистaвy50.
oднaк
сaмa П'€ с a, хoчa ii лeгкo 6yлo звинyBaTИTkI
в нaдмipнoмyзaхoплeннi д:rлекиМминyлиIt{'не мiстилa )I(oдниxoсo6ливихвi.цсилaнЬлo yкpaiнськoi iстopii. Hiщo в тeкстi нe свiдvилo пpo
Tе' щo Pусь _ цe пoпepе.цl{иця
сyчaснoi Укpaiни, a не Poсii
чи нaвiть Paдянськoгo Сoюзy. Tiльки мoBa Bик:х}yвa.пa'
щo
ue твip yкpaiнськoгo ПисьмeнHикa.3peruтoю,сильнa князiв.
сЬкa вЛa.цai <<€ , Ц,инa
Pyсь>,якi склaдaли гoлoBнy iдeoлoгiч}IуМop:lль,цpaМи,
нaдзвиuaйнo тoчнo вiдo6paxaли i.цeoлoгiч
нi пepeкoнaннязpiлoгo сталiнiзму. B oстaннiй мoмеHтyкpaiнськa влa.цaнеoхoчeДoзBoлилaпpeм'еpy,хoчa й пpoпotlyBaлa зpo6ити якiсь дoпoBненняпpo <(клaсoBy
бopoтьбy>y киr.
вopyськi нaси.
Пpeм'rpaвiд6yлaсяy Хapкoвi 17вepeсня1946poкy,aлepецeнзii нa п'€сy в yкpaiнських гiu]eтaхвиftlllли з нe6aчeнoюзaTpиМкoю:<Лiтeparypнaгa:}eтa>
oпу6лiкyвaлa poзлoгий пo3итивнlцilвiлryк щoйнo 12rpуlня,a <Pa.цянське
мистeцтвo>вaгaЛoся a,к лo |2 6epeзняt947 poкy. Кiнeuь кiнцeм, нa тлi пy6лiнних нaпа'цiвнa iстoplтннийэкaнpяк тaкий тa нaгoЛoсyнa пoпyляpизauii pa.цянсЬкихтeм <.ЯpoслaвМyдpий> дiстaв цiлкoвитe
схBiUIeнняз Мoскви. У нepвнi 1947poкy гpoмaдськiстьдiзнaЛaся' щo хapкiвськa пoстaнoвкaoтpимaлa Cтaлiнську пpeмiю
пеpIIIoгoстyпeня.<.Лiтеpaтypнa
гa3eтa>'пoвiдoмляючипpo нaгopoдy' хBaJlИЛa.цpaМy
3a BихoBaнняy гля.цaчiв- poсiян, yкpaiнцiв i бiлopyсiв _ <гopдoстiзa свoю Beликy Бaтькiвщинy' 3a
свiй нapoл>sl.Киiвськa Pyсь y змaлюBaннiКouepги вiдпoвi-

.цaлaстaлiнськoмy oбpaзoвi Paдянськoгo CoIoзy тa poзуМiнHlo
poсiйськo-укpaiнськoi iстopиннoi Дpу}(би i r.цнoстi. oтэке, вoнa
i.цeaльнoвписyвaЛaся в oфiuiйнy веpсiю нaцioнaльнoi пaм'ятi.
Дoля <Яpoслaвa Мулpoгo> дeмoнстpyе aмбiвaлeнтHy пpиpo.ц'у<<aнтиiстopиuнoi>
кaмпaнii в Укpaiнi. Iдеoлoги-викoнaвцi
BилoBЛIoBaлитBopи пpo <oкpемirцнe>укpaiнськe минyлe' алe
вiтaли тi, y якиx itплoся пpo спiльне миHyлe yкpaiнцiв i poсiян.
Bo.цнoчaс мiсцевi функuioнepИ МaJIИ сyггrвi пoвtloBarlсeння
тЛyмaчити oфiшiйнy пoлiтикy i чaстo ui iнтepпpeтauii 6yли pиropистиннiIIIими зa кpемлiвськi. Aнекдoтичний eпiзoд зaсвi.цнyе 6paк е.цинoi<.пapтiйнoiлiнii> y пoвoеннiй пoлiтицi пaм'ятi
в Укpaiнi: нeзa,цoBгoдo тoгo' як хapкiвсЬкa Bистaвa <Яpoслaв
Мулpий> oтpим:шa нaйвищу paдяHськy Mистeцьку нaгopoДy'
киiвськa кiнoстyлiя вi.ц'мoвилaся екpaнiзyвaти п'€сy чеpе3 пoтенцiйнo нeбезпevнy тeмy52.
[eв'ятa Укpaiнськa хyДo)кня вистaвкa (листoпaл 1947
poкy) oзнaчилa пoвopoт дo змaлювaн}Iяpoсiйськo.yкpaiнськoi
дpРкби. Ha вистaвкy }Iе пoтpaпилa )кoднa кapтинa, якa пpoyкpaiнсЬкe Iиинyле,3aте Геopгiй МеcЛaBЛЯIIa6 <<BИHЯTКoвo>
лiхoв пpе.цстaBиBBеликe пoлoтtto <.МoлoдийTapaс [Певченкo
в мaйстepнi к. П. Бpюллoвa > (2,89 м x 2,95 м). Ha кapтинi зo6parкенo }roлo.цoгoсeЛянськoгo пapyбкa _ мaйбyтньoгo нaЦiotlilлЬнoгo пoетa й пpoфeсiйнoгo хyдo)кникa' який iз зaхoпленtIям .циBитьcЯt|a видaтнoгo poсiйськoгo I\{иTця'кoтpий стaнe
йoгo вчитeлeМ B Iмпepaтopськiй Aкaдемii мистецтв. Мистeцьки.цoBеplпенaяк нa тi чaси po6oтa слyryвaлa BoдlloЧaс i.цeaльнoю iлюстpauiеro мiтy пpo yкpaiнськoгo <мoлo.цшoгoбpaтa>,
яIсoгo BчиTь i скepoвуе poсiйський <стapший бpaт>. Гoлoвa
Cпiлки paДянських ху.цo)I(никiвУкpaiни oлексaндp Пaщенкo зilяBиB: <Кapтинa Meлiхoвa е сepйoзним y.цapoм пo yкpaiнським 6ypэrсyaзнимнaцioнaлiстaм, якi нaмaгaлися вiдipвaти yкpaiнсЬкy кyльтyPУ вiд 6лaгoдiйнoгo впливy poсiйськoi
кyльтypи>. Кapтинy вi.цзнaчили Cтaлiнськoю пpeмiею тpeтьoгo стyпеtlя; цe свiдчитЬ, щo B чaси <)IqцaнoBщини>
нe всi

50II'цAМЛМ,
ф.590, oп. 1, спp.57, apк. 107_108.Цiкaвo, щo цей a6зaц
BикиHyЛи 3 тексТy пpoмoви Кovеpги, oпyблiкoвaнoгo 18 гpyдня 1948
poкy в <Лiтepaтypнiйгазетi>нa с.3.
5|PаОянсъкеJvucmецmвo'|7 вepecня 1946, с. 1 (пpем'сpа)
; Лimepаmgpна
lсE,еmа'12 гpyлня 1946,с. 4i PaОянсъкеilucmeцmвo'12 6epeзня |947, c.2

(peцензii);Лimepаtпуpна
12 нepвня|947'c. 1 (Cтaлiнськaпpеuа:'ema,
мiя),4 (пoнeстi).
52A. A. Poмiцин, УкpаiнсъкеpаОянсъкeкiнoмuаneцmвo1941_1954pp.
(Kиiв, 1959)'с.78.
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нepoсiйсЬкiiстopиvнiПpaцiбyли пpиpeЧeltиМиs3.
PoбoтaМелiхoвa 3дo6уЛaтaкий успix lla зaГaЛьнoсoloзнiй
мистецькiй
сцeнi,щo 1950poкy знaМeнитaTpстьякoвськaгaЛepеяTиснyЛarraкиiвськийflepжaвниймузeйукpaiнськoгoМисТецтBa
3 Пpoпoзиl,liеюrloмiняTИ кapTиHу Ha Менlrrцillнi пoлoтнa з ixньoi мoскoвськoi кoлeкцii. Киянaм Bдaлoся 3 дoПoмoГoю ЦК
кП(6)У вiл6opoнити сBoЮвлaснiстьsa.
Культypнi дiячi вэкe й сaмi ПoЧaJIивiдvyвaти, щo вiдпoвiдaе нoвiй вepсii yкpaiнськoi paлянськoi iстopиннoi пaм'ятi.
Хoчa <.экдaнoвщинa>
нiбитo вк:rзyвaЛaпoBеpнyтися .цoкЛaсoвoi iстopii, poсiйський нeoiмпepський нapaтиB 3:lЛишIaBся
Hapiлсним кaМенеМ стaлiнськoi iстopиннoi пам'ятi, .цo3BoЛяЮчи
укpaiнськiй eлiтi (aбo пpимylllyючи [i) пpaктикyBaТи схoэкий
<.нaцioнальний>пiДхiд дo сBoГo Минулoгo. Пpoте peспy6лi.
кaнськi чиtIoBники й iнтелeктуaли,зaмiсть зoвсiм вiдмoвитися вi.ц нaцioнaльнoГo минyЛoгo i пoпyЛяpизyвaTи пpoЛeTapський iнтеpнalдioнaЛi3М,
знoBy й знoвy ПPaгнyЛи BпеBIIиТися,
шo укpaiнськa iстopичнa мiтoлoгiя нaдiйнo пiдпopядкoвaнa
poсiйськiй у Мe)кaxзaсa.цничoгoмiтy пpo лpyxбy нapoлiв.
Haпaдки нa укpaiнськe нaцioнaЛЬнe 6aчeння МиtlулoГo
нapaзиЛися нa пeвний oпip y peсlrуdлiui' хoчa apхiвниx свiдчeнЬ пpo це МaЛo. Bi.шкpитийнoнкoнфopмiзм, як y BиПaдкy
пpoфeсopa Кopлу6и vи мyзейнoГo екскypсoBoдa ЯЦкeвичa,
тpaпЛяBся лyжe piдкo. oднaк пiддaнцi Cталiнa МoгЛи BисЛoBЛЮBaTисBoс }IезaДoвoЛeння
aнoнiмнo. У сiчнi 1947 poку Кoмiтет y сПpaBaхМисTeцтBпpи Paлi Мiнiстpiв УPсP oГoЛoсиB
кoнкypс нa кpaщу п'rсy нa сyчaснy тeмy. PезуЛьTaТикoнкypcу 6ули жaлюгiДними: 6iльrшiсTЬПpoпoзицiй нe мaлa жoдноi
МистeцЬкoiвapтoсти,Toмy ПepЦIyпpeмiю нe пpисуДили i тiльки oДнy п'ссy згoдoм ПoсTaBиЛиss.
Бa бiльrшe,тaкий сoбi € в 5зIU(AГO,
ф. 1, oп' 30, спp. 2426, apк.73 (Пaшенкo);o. Пaщенкo,peд.,
IX укpаuнcкая хgОoэrcеcmвeнна't
высmaв|сa:Каmалoz (Kиiв, 1948), с.
27' З2' 36; PаОянськeмuсmецmвo,|2 лиcтoлaдa |947, с' 3 (вистaвкa);
ЛimepamуpнсlZаlemа,22 квlтня 1948'с. 1 (Cтaлiнськi ltpемii зa 1947piк).
Д'ив. цiкaвий aналiз кapти}IиМелixoвa: Гpигopiй Гpaбoвиv, Coветськa
aльбoмнa rцевченкiяlla:Кoлax, Ьгiсolagе iкiu, Kpumurcс'}Ф 3(5) (1998):
27 -28.
54IIЛAГO,
ф. 1,oп.30, спp. 204|,apк.36_38.
55Лimеpаmуpнazазemа,30 сiчня |947, c. 1 (огoлоrueння);II'ЦABOB,
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ген Блaкитний (пoзa сумнiвсlм, псeвдolliм) ПpeДстaBиBнa сyД
лсуpi текст <.Чиз.ц,aтнa
укpaiнськa нaцiя дo дaЛЬш]oгoiснyвaння i aктивнoгo Tвopення свoсi iстopii (Ha лoпoмoГy BиBчaIovим iстopiю Укpaillи)>. Зi стилto й apryментaцii мoxнa BиснyBaTи' ЩO Блaкитний бyв p:шrпeitlaкoдyмцeм-лю6итеЛеМ'a не
п iдгoтовлен им ariтaтopoм -нaцiol l aл i стoм. Дaлeкиih вiд услaвЛення piЦянськtli сyчaснoсТи, вiн утвepд)кyвaвнaцiю як гoЛoв}Ioгopyrпiя iстopii Ta нaГoJIoшуBaB,tцo укpaiнцi не ПpoсTo
..llpидaToк'' Мoскви>,
<.ttaвiчний
/Io
щo iхня нaцiя зaвжди6улa
i нинi здaTHaiснувaти не3аЛr)кнo56.
Iнrший aнoнiмItий aBTop нaДiслaв фapс нa тpи дii <Бeз
iДei>,y якoМy висмiяв сaМy кaМПaнiю за сyчaсHy ТeмaТикy.
Пoкaзaнo теaтp, aдмiнiстpaцiя якoгo гapячкoBo гoтy€ т ься ,цo
сBЯTкyBaння1 тpaвня. Пpeдстaвник мiсцевoгo Itapтiйнoгoкoмiтeту 3IIpoМoвистим свpейським iменем Iцик Пrueнiнep наpiкaс: <.Bпpoгpамaх неМaс сyчасtloгo..сoB€ ц ькoГo'',Bсe aбo iс.
Topичнe, a6o все iз тoгo неДoгнивllloгo Зaхoду!!!> Хyдolкнiй
кepiвник Coлoпiй Apтемсlвин Бев3ь, yкpaiнськiсTЬ якoгo не
заЛиlrlaс )кoднoгo сумнiвy, пiдтpимус Пrпeнiнepa: <.Ку.Ци.ЦиBиTьсЯцeHзуpa,Hy як вoнa ПpoПускa€ 3 кaпiтaлiстичнoгo oТo..oтеЛЛo'',..ФayсT'',,.КopнeBiльскi
чення Taку oTpутy,як
Д,зBoни'' i т. iн.,>Безiменний диpeктop пеpeбиpa€ сТoси нa стoлi i
6ypмove: <.oсьtli.пaкупa укpaiнськoi кЛaсики: Кpoпивницькi,
Левицькi, Pу/laнськi, Caксaгaнськi, гopи ПaПepyсписaнi, a пpo
Лише
кoЛгoсП'rIpoсoцia'lliзмхoч 6и oднУ стpoчкy де-нe6у.Ць>.
вiдвaжttийМoЛo/lийaкTop BлaДислaвЧyбap ipoнiuнo зaПитy€ :
<.AчoмУ з HaIIloГoTеaTpy не зpoблять якoi-нeбуДЬ lrapтшкoли?> Tекст IIеpесипaнийдorшкyльними pемapкaМи,якi нaгaдyюTЬ читaчевi llpo IIoBo€ H нi pеaлii, зaмoBчyвaнi в oфiuiйнiй
лiтеpaтypi:apешTи Ila BoкзaЛaх,.цoнoси'дeфiцит цyкpу, кapтки нa хлi6, .rеpгиз ll'ятoi paнкy, нiннi кpaлi)кки Toщo57.
Bpeштi ПшrelrivсpHaкaзy€ , шoб yвенеpi 1 тpaвня висTaвили нaiц6iльrп <.
i.ц,еoлo
гiv нo витpи Мaнy > poсiйську paДяHсЬкy
ф. 476З'orI.1,сrIp.85,apк. 20_22 (poзllуми жypi);Pаdянськeмuсmецmвo'
piпIеlrня).Жуpi вiддaлoлpугу пpeмiю
11 лютoгo 1948,с. 1 (oгoлotItеltlrя
Ba.
Лю6oмиpoвi flмитеpку 3a дpaму пpo flpугy свiтoвy вiйну <.Гgtlеpaл
тyтiн>.3гoдoм ij пoстaвивХapкiвський дpаМaтичttийтеaтp.
56I I ,ц A Г O, 1,o п .23 ,спp .4 9 5 8 ,ap к .2 7 _ З|.
ф.
5i Tал са'tto,apк,34-44.

128

PoзОiлmpemiй.Пepeлuцювання
Оoюnpuнu

п'ссy Кoнстaнтiнa Tpеньoвa <.Лю6oв Яpoвaя>. Aлe в oсTaннiй мoмент пapтiйний пpе.цстaBникпеpедyмaв i виpirпиB, Щo
6уОь-яке3o6pыкення величнoi сг{aснoсти нeДopeчне.3aмiсть
.цoзBoлитизiгpaти п'lсy, вiн сaм Bихoдить }Ia сЦe}Iy3 Пpolr,ro.
вoю' н:titBaякoi нaвмисне He.цoлa.цнa:
<Пpoвi,цнa poль кoМyнiстичних iдeй в зaкoнaх PoзBитку с)rчaснoгo сyспiльствa>.
Глядaчi пoкидaють залy, i в кiнцi, як y кo)кнoмy клaсичнoмy
фapсi, нa пopo)кню сценy Bихo.цитьдpyгopя.цHийкoмiчний гepoй, зaвгoсп Mикитa ДoгaДa, i читaе вiprшoвaнy MopaпЬ: <<Щo
силa стaлiнсЬких iдeЙ, / Cпyстiв Beсь зuUI'нeмa лro.цeй>58.
УкpaiнськиМ BЛa.цникaмнe 6yлo зa щo зaчeпитиcя,a6ивиЧИсЛуITуI
aнoнiмнoгo aBтopa. Як i йoгo геpoй <.мoлoдийaктop
Bлa.цислaвЧyбap>, вiн, oчeвидHo' нuUIeжaBдo нoвoгo пoкoлiння yкpaiнськoi iнтeлireнцii. Bиpiсrши нaпpикiнцi тридцятих i в
сopoкoвих poкaх, кoли мiсцевим iнтeлeктyaлa}vr.цo3Boлялoся
кyлЬTивуBaти нaцioнzlЛьHyспaдщиtly, aBтop (ни aвтopи) пpaг}Iyв oпpoтeсTyвaти чеpгoBe знецiнeння yкpaiнськoi iстopii тa
кyЛьтуptloi спa.цщини зapa.циклaсoвoi 6opoть6и й paлянськoi
с)rчaснoсти. Пoдaти цeй aнoнiмний фapс Дo Кoмiтетy y спPaвaх МисTецтв 6yлo Boднoчaс opиriнальнип.r Мeтo.ц,oмпoвiдoil,lиTипpo сBoю oпoзицiro влaдi й ефективним PoзхитyBaнням
oфiцiйнoгo дискypсy зa .цoпoМoгoю<<кapнaвaлiзaцii>59.
oтже, дaЛeкo вiд стoлицЬ <<хдaнoBщинa>
сyттrвo вiлpiзflЯIIacЯ вi.ц свoгo мoскoвськo-ленiнгpaлськoгo вapiянту. Poсiйськi iнтeлeктуaли cлpиflняли ЦIo кaмпaнiю як xpeстoвий
пoхiд пpoти лiбepaлiзмy тa зaхiдниx yпливiв y мистеЦтвi, a
iхнi кoлeги у Киевi тa Львoвi BЧvIЛуIcя
пpoслaBЛяти pa.цянсЬкy
суraснiсть кolштoшtмиtlyлoгo yкpaiнськoi нaцii. Paзoм цi пiдхoДи пpе.цсTaвляюTь<)к.цaнoвщинy>спpo6oю пеpeoзнaчити
Pa.цянський Coюз як сyспiльствo' яке сaмe се6е oтoтoжнЮ€ 3
iстopiеro клaсoвoi бopoть6и тa pa,цянськoloс)rчaснiстю. Пpoте
нa пpaкTицi кaмпaнiя зBeлaся.цoпеpeнaBчaння нapo.liв сPсP
iдентифiкyвaти себe 3 pa.цяtlськoюсуraснiсTю Ta poсiйським
iмпepським N,lиtlyлим.
58Tал caмo, apк. 45_47.
', Пpo каpнaвaлiзaЦiюяк стpaтeгiю пiдpивy :lвтopитapниxсoцiяльниx
.пискypсiв див.: М. M. Бaхтин, Tвopнeаnвo Фpанcуa Pа6лe u нapoilнал
кaлъmуpа сpedневeкoвьяu Peнeccaнcа' 2-e изд. Мoсквa, 1990.

P oздi л чет в ep т ий
HезaкiнчeьИtlхpeстoBий
пoхi.ц1947poкy
в Укpaiнi
Ha сiчeнь t947 poку <<чисткa>
нe
)кoBтня
пoчaткy
Biд
явнo зaкiнЧvIЛacЯ'
3'яBиЛoсяэкoднoiнoвoi i.цeoлoгiчнoiпoстaкpитики в ме.цiяхпoстyпoвo
нoBи' a х.BуIJIя
спaдaЛa.Схoхсe 6улo, щo pеспy6лiкaнськi
й iнтелeктyaЛипopoзумiлисящoДo
i.ц'eoлoги
тoгo' якoЮ )к мar бyти нoвa пpaвилЬнaвepсiя yкpaiнськoi iстopичнoi пaм'ятi. Hi укpaiнське кepiвництвo,нi йoгo luoскoBськенaвикopiнювaння<<нaпpo пoдaЛьшrе
чaльстBoне здiймaлип,toBy
пoвopoтy пoлi.
нeспo.ц'iвaний
yхилiв>.
o.цнaк
цioнaлiстинних
piзкo
Кaгaнoвичa
в
пpиiзл
Укpaiнy
тa
XpyшoBa
тичнiй лoлi
змiнилиситyaцiю.
Haпpикiнui лютoгo 1947 poку Дo Киевa пpибyв нoвий
пepший секpeтapКП(б)У - Лaзap Кaгaнoвич'якoмy Cтaлiн
.цoвipяBвиpitшyвaтисклa.цнiпpo6лeми.€ в peй po.цoМз Укpay)I(еoчoЛIoBaBpеспу.
iни, КaгaнoBич'недoбpoi cЛaBИ.цeспoт'
poкaх, вiдтaк
|925_1928
opгaнiзaцiю
6лiкaнську пapтiйнy
у
пpaцIoBaBy Мoсквi, зoкpемa нapoдtlиМкoмiсapoм пoчepгoBo
зaлiзничнoгoтpaнспopтy,вaэккoiпpoмислoBoсти,пpoмислoBoсти 6yлiвeльниxмaтepiялiв,зapo6ившипpiзвиськo <.зaлiз.
ний нapкoм>.Кaгaнoвичзaмiнив Микитy Хpyшoвa нa Пoсaлi кеpiвникa пapтii, a Xpyшoв, якуtЙдo цьoгo oчoлювaвще й
ypяд,зaЛицIивсяГoлoвoIoPaли Мiнiстpiв.
yсунен}Iя3 пoсa.
Хaй якими 6улилpинини нeспo.цiBaнoгo
чи вoHи пoв'язaнiз <.нaцioнaлiстичними
ди Хpyшoвa, I{aвpя.ц,
життi peспy6лiки.Caм Хpyшoв
yхилaМи>в iнтeлекту:lЛьнoмy
сTBep.ц)кyвtB,
щo гнiв Cтaлiнa BикЛикaЛoйoгo пpoхaння дo9-&79
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пoмoгти пpoдyкTaМипiД чaс гoЛoДy1946poкy в Укpaiнi. Cхo)кy .цyМкyBисЛoBЛюють
oкpемi дoслiдники:arpapнyпoлiтикy
пapтiйнoгo
кepiвникaнaМaгaBсядискpe.циTyBaукpafнськoгo
ти йoгo впливoвийМoскoвсЬкийсyпepник Геopriй Малснкoв,
спoдiвaюvисьy тaкий спoсi6 BикpесЛитиХpущoвa зi спискy

ймoвipних IIaстyпIIикiвCтaлiнai.
Фopмaльний пpивiд lt|Я-IуIХpyшoвa з пapтiйнoi пoсaДи
6yв лylкe пpoстий. У пpoтoкoлaх зaсi.цaньПолiт6ropa пoяс}Iю€ T Ься' щo пoс.цнyBaнняIIoсaд пeplпoгo сeкpeтapя цк кП(6)У
Ta гoлoBи Paди Мiнiстpiв Укpaiни <.6yлoпpo.циктoвaнo спeцифivними yМoBaми Borннoгo чaсy>' яких 6iльtпe нe iснyвaлo. Cхoxe poзмe)IсyBaн}Iя
пoсa'цвiд6yлoся в сyсiднiй Бiлopусi,
хoчa нa всeсoЮзнoмy piвнi Cтaлiн i.цaлi <<тиМчaсoвo>
o6iймaв
o6иДвaлocTИ2.Хoч якi тaМ пpичину!, aJleiхнi нaслiдки _ <.вiдхiд> ХpyщoBa i <<пpихiд>
Кaгaнoвинa.
I Хpyшoв, i Кaгaнoвин oднoстaйнi y свoiх зaгaЛoм сyпеpeчних спoгa.цax' щo гoлoBниМ зaBДaнням нoBoпpи3нaчeнoгo пepllloгo секpeтapя 6улa вiл6yлoвa сiльськoгo гoспoДaPстBa B Укpaiнi, якe щe не вi.цнoвилoся пiсля Bo€ н tloгo лихoлiття. oднaк тiею сaмoю пoстaнoвoю Пoлiт6юpa сeкpeтapeм I{К кП(б)У 3 питaнЬ сiльськoгo гoспoДapствa тa зaгoтiвель бyлo пpизнaчeнo Hiкoлая Пaтoлiчeвa'.цo тoгo х це 6yлa
o.цнa3 гoЛoBHих гaлyзeй, y якiй poзбиpaвся Гoлoвa Paди Мiнiстpiв Хpyшoв. Пoзaяк Кaгaнoвичy dpaкyвaлo кoмпeтенцii,
a вiн пpaгнyB пpoдеМoнстpyBaти Мoсквi свoi здi6нoстi виявлятlцЙ виpitшyвaти пpo6лeми, йoмy нiчoгo нe зaJIиlIIиJIoся'як
викoпyвaти пoмилки дeiндe, oсo6ливo у сфepi i.цeoлoгii, Дe
вiн iх iз тaким yспiхoм 3н:rхo.цивпiД чaс чисToк сepe.цукpaiнських <.нaцioнaл-кoмyнiстiв>y кiнцi ДBa.ццяTихpoкiв. Зa слo' Д'".' Rilinskу, TheSecondSoaietRepublic,234_235;David R. Maгples,
Khгushсhеv,Kaganoviсhand thе 1947Cгisis,Stalinisтnin |]kтаineii the
1940s,82_96;lllапoвaл, Укpаiнa20 _50-х porciв,265-267. Кpiм тoгo,як
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пoчaткy свori дiяль}Ioсти Кaгaнoвин tшyвaми ХpушoBa, <<Bi.ц,
кaв МoхЛиBoсти пoхизyBaтися i пoкoмaндyвaти>3.IJ.iзусилля
lllви.цкo пpиBeли нoBoгo пеpllloгo сeкpетapя нa бaгaтoнадiйнy
нивy yкpaiнськoi iстopioгpaфii.

Bимyшeнийдiялoг
У мaтеpiялaxз apхiвiв цк BкП(6) тa ЦК

кoМaндyз КpемкП(6)У гo.цiзнaйти 6oдaЙ'нaтякнa мo)I(ЛиBy
Taк сaмo неyкpaiнських
iстopикiв.
сеpе.ц
Ля пpoвeсTичисткy
пpи6yв
мaе пiдстaBтBep.циTи
дo peспy6лiки
, нi6vl Кaгaнoвич
з пoдi6ним нaмipoм.HaспpaвдiiнтepеспepIIIoгoсeкpeтapя.цo
yпepшIeпpoяBиBсяу квiтнi 1947poкy,
iстopиuних.цoсЛiджe}IЬ
тpoхи
кypйoзнiй
)I(
тoгo
дo
фopмi. цк кП(6)У пepегляу
нayк
УPCP, i хтoсь,мa6уть,звeppodoui
Aкaдемii
плaни
дaв
Iнститyт iстopii
aкa.цeМiчний
нa
тe'
нyB yBaгy Kaгaнoвичa
щo
<.Кpитикa
бypлсуaзнoз6ipку стaттeй
Укpaiни плalry€ BИДaTkI
.пIкoли'''>.
нaцioналiстичнoiкoнцeпцii Гpyшeвськoгoтa йoгo
CepeлaвтopiвфirypyвaвпpoфесopIвaн Кpип'якeBич'який нe
y Львoвi пiл
a щe й зaлишraвся
тiльки 6yв уlнем Гpyrшевськoгo'
пiдгo.
негaйнo
Кaгaнoвич
o6ypений
oкyпaцii.
чaс llaцистськoi
po6oти
пpo
плaн
тyBaBнeзвичaйнyпoстaнoвУЦК: фopмaльнo
Aкaдемii нayк' a нaспpaвдiгoЛoвtloпpo Кpип'якeвичa.Haйвищий opгaн yкpaiнськoi пapтii BимaгaBBиBeстиКpип'якeвинa
йoгo як <.yvняй
3 aвтopськoгoкoлeктивy з6ipки, зaсy.ц'ивlllи
злiснoi aнTиpaдянпoслiдoвникa Гpyшевськoгo>' <<aвTopa
.,IстopiяУкpaiни'', яку вiн BидaB3a
ськoi фaшистськoiкниги
нiмецькoioкyпauiiy Львoвi>a.
3 KhrushchеoRemсmbers,242.Спoraдtl Хpyшoвa poсiйськoю МoвoloдpyкyB:Utисяв эlсypнaлi<.Boпpoсьrистopии> пpoтягoм 1990-1995 poкiв тa
вуrЙlллуtoкpeмимикtIи?I(кaми.,(ив. poзпoвiдь Кагaнoвичa пpo йoгo дpyге пpизнaчeння в Укpaiну,.Пaмяmные lаnuск|l' 487-494,
{ ITЛAГo,
ф. 1,oп. 6, спp. 1036,apк. 17. Hе яснo, як Кpип'якеBичy в.цaЛoсЯ пpoдoв)китинayкoвy кap'сpy пiсля вiйни. Hедaвнo oпу6лiкoвaнi дoкyмeнTи схltляЮть.цoвepсii, щo a6o Пepeд,a6o пiд чaс вiйIrи вiн мiг 6yти
зaхiднoтa€ м }lим iнфopмaтopoм paдянсЬкиx спeЦслyхс6y сepеДoвI,Iщi
yкpaiнських iнтелектyaлiB тa цеpкoBникiв, a вoсени 1944 poкy HкBс
<пotloвив> кoнтaкти 3 tlим. [l,lв... Kульmуpнe lrсumnlя в Укpaiнi: 7ахiaнi зеlltлi,1:277.
9'
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PoзОiлuemвepmuй.
Hезаrciнчeнuй
tpecmoвuйnoi| 1947poку

Пoлiтичнo гrенaДiйнийКpип'якевичi далi пpaцювaвв Iнститyтi,aЛeпoсTa}IoBa
Ha:]aшк.ци
пoхoв:lЛaз6ipкy,спpямoBaнy
пpoTиГpyrшeвськoгo.
Po6oчиЙ плaн Iнститyтy нa 7947piк зaсвiдvyе, щo бiльrшiстьпpoвiдних дoслiдникiв гoтують вi.цпoвiДнiстaттi,oднaку п'ятиpiннoмyзвiтi зa 1946_1950poки неМa€ )кoДнoiзгaдки пpo цeй пpoектs.He знaючи пpo нaслiдки
сBoгoвTpгIaння,КaгaнoвиЧTиМчaсoмвиpitпивпильнirпeвиBчитиситyaцiю в yкpaiнськiй iстopиvнiй нayui.flвaдцятьсьoмoгo квiтня Цк кП(б)У oгoлoсиBпpo нeзaбapнyкoнфepeнцiю чiльних yкpaiнських iстopикiв,якa мaЛaHa мeтi <<BикpиTи пpичи}Iиdуpлсyaзнo-нaцioнaлiстичних
викpиBлeнь>y iхнiх нaйнoвilпихпpaцях6.
КoнфepeнцiяpoзпoнaлaсяДвo.цeннoю
сeсiею 29 квiтня i
пpo.цoв)силaся
6 тpaвня.Пepшoгo.цняКaгaнoвичoхoче всTyпaB y дискyсiю, aлe нi вiн, нi iнrпi пapтiйнi iДeoлoгинe Мaли
IIepIпoД)IсepеЛ
чи дoстaтнiх знaнь для aнaлiзy Toгo' щo Boни

НaзуIв,aJIИ
<.нaцioнaлiсТичнимипoмилкayи> в iстopинtlих пpaцях. Aлe BoHи знilЛи: вiд дoслiдникiв Мo)кнa oнiкyвaти сaмoкpиTики' - i тaки Bстyпили в неpiвний Дiялoг з iстopикaми.
oднaк пpисyтнi укpaiнськi нayкoвцi пaM'ятaли пpo влaснi iнтеpeси. Фeлip Лoсь тa Микoлa Пeтpoвський вигoлoсИJIvl Дoпoвi.цi, y яких зacуIlИЛI4€ p eсь Гpyrшевськoгo' zule Bизнaючи
тiльки невиннi хи6и Й пoМилки y Bи.цaнняx lнститyтy, нe нalИBaJIvIiх <.нaцioнaлiстич н и м и >. H ay кoвцi гoтoвi 6у ли випpaвити нинirпню ситyaцiю, vaстirпe пoкликaloчисЬ нa Мapксистськy тeopito сoцiяльнo-eкoнoмiчниx фopмauiй тa нaгoлolпyю.
ни yкpaiнськi iстopиvнi зв'язки з Poсiсю. У цей мoмeнт Кaгaнoвичy нa6pидлo чeкaти спpaвэкнiх зiзнaнь i вiн пеpe6ив
нaсTyпнoгo пpoМoBця BиМoгoю po3кpиTи <<нeви.цимьIе
}Iити>
мiх сylaсними iстopикaМи Ta Гpушeвським i йoгo tllкoлolo7.
oднaк пepший сeкpeтap тaк i не пoчyв чiткoi вiдпoвiдi нa
пиTaння пpo iдeoлoгiчнi зв'язки 3 Миtlyлим. МaксиМyм' нa
який пiшли )rчaсHики кoнфеpeнцii, виявляючи стpaxiтливi
5 HAlI У , oп . 1' сп p. 95,a p к .3 ( плa н н a |9 4 7 ) ; c пp .2 1 5 ,apк. 1_13 (звiтзa
1 946-1950).
6 TUIAГO, 1, olI.8, спp. 316,apк. 27.
ф.
? rUAгo,
ф. 1, oп. 70, спp. 763, apк.4-6 (Лoсь), |4_27 (Пeтpoвський),
47 (Кагaнoвиv). [ив. ypивки зi стенoгpaми нapади (бeз пpoмoви Пer'1lrlllськoгo) : У лeщamar momалimаpuзму,2: 3 | -7 2.
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<<нeBидимЬIe
нити>'- цe poзпoвiлипpo кoлиrпнiзв'язки свoi
i свoiх кoлer зi rпкoлoroГpушeвськoгoTa iнrпими нeпapтiйними iстopикaми.(3винaйнo,пapтiйнiчиHoBHикиi тaк yсe знaли, 6o uя iнфopмaцiя 6yлa в oсoбoвих спpaBaх нayкoвцiв.)
щo пoМиJIкиПетpoвсЬкoгoзpa.I[exтoз IrpoмoвцiBзaBB:DкиB'
yrня Гpyttlевськoгo.Кoсть Гyсy
tlЬoмy
кoЛиlllнЬoгo
.ФI(ують
poкaх вiн нaвчaвся
poзкaзaв
як
сЛyхaчaМ' y.цBa.ццятих
лиcтиЙ
y пpoфeсopiв-немapксистiв
flмитpa ЯвopницЬкoгoтa flмитpa
Бaгaлiя. Миxaйлo Pyбaн 3i3нaвся,шIoтo.цi)к Taки y ДBaдцятих нa нЬoгo BПЛипyЛaIЦкoЛaПoкpoвськoгoi нaвiть Tpoцьнити>з yкpaiнськoюнaкiзм. 3aмiсть BияBЛяТи<<нeBи.циМьIe
>
iстopioгpaфiсю
.цeхтoпoяснIовaB<<пoмилки
цioнaлiстичнoк)
пpoслaBлeIIтa
oфiцiйним
Iнстиryтy вo€ н ниМ пaтpioтизмoМ
ням нaцioнaЛьнихгеpoiв,нa щo пpисyгнi пapтiйнi функuioнepи нivoгoнe вiДпoвiли8.
3 усiеi aнтинaцioнaлiстичнoipитopиI(иyкpaiнськi нay<(пoМилки>'
тiльки нeзнaчнiкotIцепTyaЛЬHi
кoвцi пoтBep.цили
хapaктepнiдля пaтpioтичнoiвеpсii нaцioнальнoiпaм'ятi,якy
paнirшeпiдтpимувaлaBЛa.цa.
Гyслистий 3i3нaвся,щo y видaнiй
пiд чaс вiйни 6porшypiпpo.(aнилaГaлицькoгoмиМoвoлi<.пiпIoв 3a тiею oцiнкoю' якy...дaе бyplкуaзнo-нaцioнaлiстичнa
мo}IapкtIязя як <.yкpaiнськoгo
iстopioгpaфiя>,змaлюBaBIIIи
хa' гЛaвy yкpaiнськoi нaцioнaльнoi деp)кaви>.Biн пoгo.циB.
ся' щo тaкa iнтepпpeтaцiясyпеpечить oфiцiйнoмy пoгляДy
нa Киiвськy Pусь як спiльнy MaTepизtlyвсiх схi.цнихслoB'я}I.
Bиклa.цaчКиiвськoгo yнiвepситeтуApсeн Бopтнiкoв пoкaяBся в iдeaлiзauii Киpилo-Мeтoдiiвськoгo 6paтствaяк пporpeсивнoi opгaнiзauiiyкpaiнських iнтeлeктyaлiв.Tепep вiн знar
пpo кЛaсoBy6opoть6y в цiй пeprпiй yкpaiнськiй пoлiтичнiй
opгaнiзauiiтa iснyвaння в нiй <.бypэкyaзнo-нaцioнaлiстичнoгo
кpиЛa>9.
Учaсники кoнфepeнцii yсвiлoмлЮB;шIи'щo стpaTeгii нaгoЛotllyBaн}IяклaсoBoi 6opoть6и тa iстopиvних зв'язкiв iз Poсiею пoтeнцiйнo взa€ М oсyпepevнi. Гyслистий зBepнyB уBary
8IтЛAГo, 1,oп.70,спp.753,apк.59_62'82_83,99,166(Пeтpoвський),
ф.
248-250(Гyслистий)'159-160(Py6av);113_15'139i 254(пoкликaння
нa вoсннийпaтpioтизм).
9 Tа.ltcаl+сo,
apк' 255( Гyслистий)i 139- 152 ( Бopтrliкoв).
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Литвинa, Щo цe oсo6ливo стoсyеться Хмельницькoгo'
хетсЬке пoхo.Щкeння якoгo пoмiтнo 3aB:Dкar:

IIIля-

fToв. Гуслucmuй:| He poзв'язaне питaння пpo клaсoвi мoмeнти дiяльнoстi БoгДaнa Хмельницькoгo. У нac 6улa paнiцr тaкa хapaкТеpисТикa БoгДанa Хмельницькoгo: Bеликий син yкpaiнськoгo нapo.цy' ЛЮдиHa' якa пiднялa yкpa.
iнський нapoД нa 6opoть6y пpoти зoвнilцнiх зaгap6никiв,
пpи€ д rrалa Укpaiнy дo Poсii й т. iн. Кoли ж ми пoч:UIипpaцюBaти нa4 Тим' Цoб пoкaзaти клaсoвi мoIиeHтидiяльнoстi
Бoгдaнa Хмельницькoгo' тo ми зyстpiлися 3 тpyдHoщaМи.
Микoлa Heoнoвич [Петpoвський] нaписaв poздiл, i станoвищe тiльки yскЛaднилoся. Кoли вiн пoчaв BуIЯII|я.Г|4
КЛaсoвi мoменти, тo Бoгдaн Хмельницький oкaзaвся вiдipвaним вiд Hapoдy. I{'iлa низкa пиTaнь oк:Цl:Ulaсянеяснoю. Я
дyмaю, щo всi цi питaння l,tи po3в'я)кемo. ПepIш 3a Bсе ми
пoвиннi вiдiйти вiд стapoi кoнцепцii, в oснoBy якoi бyли пoклaденi нaцioналiстичнi мoмeнти, i пepейти .Цoпpaвильнoi
мapксистськoi кoнцeпцii.
Toв. Лumвuн: Мьl, yкpaиHские истopики' спopим oтHoситеЛьнo Бoгдaнa Хмeльницкoгo' oпpeделяeм егo poль в тo
BpеIr{я'кaк пpaвитeльстBoм o}Ia дaBнo oпpeдеЛе}Ia..Цoстaтoчнo тoгo' чTo мьI имеeм opде}I Бoгдaнa Хмeльницкoгo, a
мьI з.цесь_ истopики УкpaиньI _ стaBим Boпpoс o тoм' чтo
Haм нeяс}Iаpoль Бoгдaнa Хмeльницкoгoto.

Cекpeтap з iдeoлoгii дaB пpисyтнiм зpoзyмiти, щo якщo
клaсoвийaнaлiз пiдpивaесBящeHнyiстopiю сoюзy Укpaiни з
Poсiеto,йoгo тpe6aмoBчки oминyTи'
oднaк у мeнпI BarкЛивихпитaннях iстopики вiдкpитo
спеpeч:rлися3 сeкpeтapeм,зaсвiдчyючи'щo y цiй сфepi нiткi
i.цеoлoгiчнiпpиписи не зaBж'.ци
мoлсливi.Heзaдoвгoдo *onЛитвин
oпyблiкyвaв
B
aвтopитeтнoп,ry
фepенцii
мoскoBськoМy чaсoписi <.Бoльrшeвик>
стaттю <06 истopии yкpaинскoгo нapo.цa>..Цoклaднo
з'ясyвaвшигpiхи Гpyrшeвськoгo
тa йoгo

Btl"vушeнuйОiялoz

135

нyв дo oб'еднaння 3 Beликим poсiйсЬким нapo.цoм>ll.Пoпpи [i
oмaнЛиBy viткiсть, ця схeь{aнe yтoчнюB;lлa' кoЛи }( с6мe yкpaiнцi вийшrли з цiei кoлиски як oкpeмий нapo.ц.Iз кpитики Бa)кaнoBoгo <..(aнилaГaлицькoгo> виПливa€ , щo фopмaЛЬнa' нa
пеpшrий пoгля.ц'пpoблeмa ПoяBи yкpaiнськoi нaцioнaльHoсTи
нa6улa i.цeoлoгiчнoi вaги, 6o ця .цaTaмaлa BизнaчaTи' Ha яку
чaстку слaвнoгo минyлoгo схiдних сЛoB'яtI мo}сe пpeтeн.цyвaти Укpaiнa.
Литвин y свoiй стaттi poзв'язaв пpo6лeмy o.ц.ним.ц,Boзнaч[Iим peчeнHям: <.Пoчaтoк yTBopеHrrя yкpaiнськoi нapoдHoсти пpипaдar нa Х[V стoлiття, a в ХVI стoлiттi сфopмyвaлися oсHoвнi pиси yкpaiнськoГo нapoдy (мoва, кyЛьтypa тa
iн.)>. ГyслиcтиЙ, який щoйнo BизHaB' щo пoМилкoвo зapaхyвaв Гaлицькo-Boлинське князiвствo ХIII стoлiття дo iстopii
Укpaiни, вкa:}aв'щo тaке твep.ц)кeннЯЛ|4I1eyсклaДнЮ€ пpo6лемy. Пoзa тим, Boнo супеpeчиЛo iнrпiй тезi нa тiй сaмiй стoPiнцi: <.Пiсля poзпaДy Киiвськoi .цep)кaBи3 сдиHoгo кopeня
ПoЧ:lли фopмyвaтися тpи 6лизькиx o.циtl .цo o.цнoгo нapo.ци:
poсiйський (вeликopуський), yкpaiнський i бiлopуський>, _
сe6тo цe BiдбуЛoся нaйпiзнirше y ХIII стoлiттi..Цo тoгo )I(хpoнoлoгiя Литвинa poзхoдилaся iз нaвеДеHoюy схвaЛенoмy Пoлiтdropoм пiлpщн и кy Шестaкoвa, якlаЙ дaтувaB BиtIикHeння
тpьoх oкpемих нapoдiв ХIII стoлiттям. Iншi мoскoBськi iстopики пpoпoнyBали тaкoж XIV (Cеpaфiм Юrпкoв), ХV (Aннa
Пaнкpaтoвa) тa ХVI (Bлaдiмip Пiнeтa) стoлiття. Кoли гoтoвий дo 6oю пapтiйний iдeoлoг гapкHyв Ha сBoгo oпoнeнтa:
<.BьIxoтитe.Цaтy?>,_ Гyслистий вiдpiзaв: <.Meнiз.цarTЬся'щo
(У хoдi uiеi дискусii секpeтap пapтii гoвopив
Bи .ЦaтУ.Ц'i€ T € > >.
poсiйсЬкolo, a iстopик _ yкpaiнськoю.)12 Кoнфеpeнцiя зaкiнЧИЛacЯ 6eзpeзультaтHo Bвeчepi 6 тpaвня. Жoден пapтiйний
фyнкuioнep нe Bистyпив iз зaвepшI:lльtlиМслoвoМ' не пpийняЛи жo.цнихoфiuiйних pitшень'
Мoxсливo, кoнфеpeнuiя зaйшлa у глyхий кут, бo Кaгa}IoBич y}IсегoтyBaв мaсштaбнy iдeoлoгi.rну нисткy. .{oнелaвll K. Литвин, 06 истopии yкpaиrrскoгo нapo.цa,БoльшевuкМ 7 (1947):

|0Taм cамo, apк' 262_263; У лeutpmах
momaлimapuзму,2: 60.

52.
12K. Литвин,
oб истopии...'
51;IЦAГo, ф.1,oп.70,спp.753,apк.260
262; У лeщamах momалimapuзму,2: 59.
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нa зaсeкpeченiдoкyмeнти Пoлiт6юpaКП(б)У свiдчaть'щo нa
TpaBeнь1947 poку вiн зaплaнyвaвсepйoзний викpивaльниil
плe}Iyмyкpaiнськoгo ЦК. Двaдцять BoсЬМoгoтpaвня Пoлiт6юpo зaгaлoМсxвaЛиЛopo6oнийвapiянт пoстaнoBи<.Пpoпoкpaщeнняiдeйнo-пoлiтичнoгoвихoвaння кaдpiв тa 6opoть6y
3 пpoяBaМиdуpэкyaзнo-нaцioнaлiстичнoi
iДеoлoгii>.У .цoкyментi BiД pyки зaзнaчeнo'щo yкpaiнськe кepiвництвoToгo )Iс
тaки дня вiдiслaлoueй вapiянтдo ЦК 8кП(6). [ншa пpимiткa
зpoблeнapyкoю Кaгaнoвичa:<.Hepoзсилaти [po6oнy веpсilo
членaмцк кП(6)У'_ C.€ ' l.flo пpoтoкoлyBtIести6eзнaзви>.
Ще в ollнiй нoтaтцi скa:}aнo'щo 10 чеpB}rяПoлiт6ropoвиpilllиЛo пepегЛянyтиpo6ouиflвapiянт,TeксТякoгo зi спpaвивилуreнийl3.3perптoю,пЛенyМтaк i не вiд6yвся.Hапeвнo,Cтaлiн тa йoгo pалники 6eз eнтyзiязмy пoстaBилися.цoiдеi Кaгaнoвичaпpoвестивсe6iннyчисткy <.нaцioнaлiстiв>
в yкpaiнськiй кyльтypi й нayui. 3a лeгeндoю'якa пo6yтyвaлaтoДi сеpeл yкpaiнськoi iнтeлirенцii,Cтaлiн вiдкинyв пpoпoзицiюКaгaнoBичaзi слoвaми: <.ToвapищКaгaнoвич, Baм нe у.цaстся
пoссopиTьмeня с yкpaинским нapoдoм>la.
lз TT'цAгO, 1, oп. 16, спp. 32, apк. 47-48 i 49
зв. B oсo6истoмyapхiвi
ф.
Мaнyiльськoгo з6epiгaетьсядoкyмеtlт,який мoжнa BBDкaтичеpнеткoЮ
втpavенoi aнтинaцioнaлiстичнoi пoстaнoви (IЦABOв, ф. 4669, oп. 1,
cпp. 44, apк.24_29 i 30-39).
l{ TIT3ц9g&rI,
Уrcpaiна20_50-х poкiв,27|_272; Лазаp Kаzaнoвuч (Киiв,
1994)' с. 40; 3aмлинськa, Iдеoлoгivний тepop, 79-80. Ha ХХII з'iздi
кПPс 1962 poкy пеptшийсeкpетapКПУ Микoлa Пiдгopний тaк poзпoвi.Цaвпpo тoй пленум, щo нe вiд6yвся:
<Bеликий мaйстep iнтpиr i пpoвoкaцiй [Кaгaнoвиv]' нe мaЮчи 6yквaльнo )t(o.цнихпi.цстaв,...звиI{yBaTив
y нaцioнaлiзмi чiльних письменникiв
pеспyблiки тa кiлькoх пapтiйних кеpiвникiв. 3a йoгo вкaзiвкoю y пPeci з'явуlлllcя poзгpoмнi стaтгi пpoти pядy вiддaних пapтii i нapo.uуписьменникiв.
o.цнaк це нe Bдoвoльнилo Кaгaнoвичa. Biн пoчaв дoмaгaтися скликaти
плeнyм [К з пopядкoм деttllим <Бopoть6aпpoти нaцioнaлiзмy як гoлoвнoi нeбезпекив КП(6)У>, хoчa нaспpaвдi не 6улo й знaку тaкoi небезltеки.Ta Й 6ути не Мoглo' бo, нa нaше щaсTя, I{eнтpaльний Кoмiтет
Кoмпapтii Укpaillи 6aгaтo poкiв ovoлювaв Heпoхитний ленiнeць Микитa Cepгiйoвиv Хpyшoв, кoтpий вихoByвaв кoмyнiстiв i yкpaiнський
IlapoдB ,цyсiiнтepнaцioнaлiзмy(6ypхливi oплeски), лpyж6и нapoдiв, 6eзмeжнoi вi,цдaнoстивел}rким iдеям ленiнiзмy (тpивaлi 6ypхливi oплeски). (!ив.: XXII cъeзDКoшllgнucmuчecкoйnapmuu Coвem-
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Aтaкaнa iстopикiв
Кoли нaмipи КaгaнoBичa BЛaulтyвaти Beликy
iдeoлoгiчнy чисткy не спpaв.циЛися, BiIl нeспoдiвaнo нaкинyBся нa укpaiнських iстopикiв. У липHi й сepпнi aпapaт I{К
нayкoвкП(6)У, як зaB)I(димлявo' зaйМaBся <<пoЛiтoсBiтoю>
o6IIa
зaсi.цaння,
З6ИpalcЯ
18
сepпнЯ
щo6
16
тa
Ariтпpoп
цiв.
y
пpoпaraн.
пpo6Лeм
пpaктич}Iих
низкy
нaгzulьниx
гoвopиTи
дистськiй po6oтi, ilле в пpoToкoЛax ще нiчoгo не вкa3y€ нa сepйoзне зaнeпoкo€ н }Iя стaнoМ yкpail{ськoi iстopioгpaфii. Унaсники зaсiдaнЬ po36иpaли пpo6Лeми B po6oтi IMЕЛ, диpектopa
якoгo' Фeдopa € н eвиva, с6ме звiльнpIЛvl|s.
пеpllloгo Липня 1947 poкy звiльнeний € н eTp'дц"'o
вич спpo6yвaB пoBеptlyти сo6i пpихилЬнiсть Пoлiт6юpa i пoслaB кaгa}Ioвичeвi кoмпpoмaT нa Мaксимa PиЛьськoгo' .цoлучиBIIIикoпiю пoeтoвoi Дoпoвi.цi 1943 poкy пpo iстopiю Ки€ в a,
yкpaiнських Hapo.ц}Iихiстopинйoгo лс тaки Bстyп дo Bи.цa}I}Iя
них пiсeнь I944poку тa aBтo6ioгpaфiннy пoему <.Мaндpiвкa в
Мoлo.цiсTь>(1946). B yсiх цих тeкстaх пoeт rraчебтo iдeaлiзуBaB yкPaiнськy минyBlllинy i нe poзpiзняв нaцioнaлiстичнi тa
тен.ценuii в yкpailrськiй культypi. .Цвaдцятoгo
<<пporpесиBнi>
сepпня сeкpетapiят ЦК КП(6)У зaднiм чисЛoм 3aтBepдиB не3Bичнy пoстaнoBy <.ПpoДoпoвiдь М.T. Pильськoгo,.Киiв в iстopii Укpaiни''), У якiй пpo тoй текст 1943 poкy скaзaнo: <<нaспpaвдi це не дoпoвiдь пpo Киiв, a Bистyп з iстopii Укpaiни, y
якoму М. Pильський зaхищar 3aсyДхенi пapтiею нaцioнaлiстичнi пoмилки'>16.
Ba:кливitше, щo цi пoдii спoнуIсaЛи Кaгaнoвичa сepйoзнo B3ятися зa iстopикiв. Пeprший сeкpeтap Дopyr{иBМaнyiльсЬкoмy нaписaти вiдпoвiднy peзoлюцilo, i 29 сеpпня 1947 poку
Пoлiт6юpo кП(6)У зaтBep.циЛoпoстarroBy I{К <.Пpoпoлiтич.
сlсo2oCoюзa, 17_31 olonя6pя 1961z.:Cmенozpафuчecкuйomчem
[Мoсквa,

1:280.)
19621,

нa ви'5 II/{AГO, ф. 1, oп. 70, спp. 618, apк. 1 i 34. У тpaвнi, oчевидt|o,
мory Кагaнoвичa, Мiнiстepствo деpлсaвнoi6езпeки УPсP пoдaлo йoмy
oб'емнy.Цoпoвiдьпpo <нaцioналiстиvнiнaстpoi>сepепyкpaiнськoi iнтелireнцii.Див.: PГACПи' ф.81' oп.3,.ц.|28i |29'[якyю fiжефpi Беplзy
3a це пoсилaннЯ.
TLцAГO, ф. 1,oп.8, спp. 328,apк. 6-7.
'6
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нi пoмилки i нeзaДoвiльнy po6oтy Iнститyту iстopii Укpaiни
Aкaдeмii нaук УPCP>. У дoкyментi дoкopЯЛocЯ iстopикaм зa
нeвдалi спpoби стBopиTи <<Hayкoвo
BиTpиМaнy МapксистсЬкoленiнськy iстopiю Укpaiни>. Пpo видaння Iнститyтy uaсiв вiЙни 6улo скa:}aнo' щo Boни пpoнизaнi <<aнтимapксисTськиМ
Дyхoм>, <.iзгpyбими пoлiтичними пoМилкaми й пеpeкp}rчeннями бypxyaзнo-нaцioнaлiстичнoгo хapaкTepy>.Хoнa ПoстaIroBa зaсyдилa iстopиннi нapaтиви, якi вiдвoдили oco6ливe
мiсцe нapoДкeннIo' зpoстaнню, 6opoть6i тa пepeмoгaм yкpaiнсЬкoгo гIapo.цy'пapтiйнi диpектиBи стoсoBнo yкpaiнськoi iстopii i дaлi спaнтeЛичуB:lЛи.У пoстaнoвi лeклapувaJIocя:<<гoЛoвнa пoмиЛкa aвтopiв ПpaцЬ з iстopii Укpaiни пoлягar в ToI\{y'
щo вoни зaмiсть poзгля.цaтиiстopiю Укpaiни y тiснoмy зв'язкy
з iстopiею poсiйськoгo, 6iлopyськoгo Ta iнrпих нapoдiв PадянсЬкoгo Coюзy, iдyть rпляxoм yкpaiнських нaцioналiстiв i пoдaюTЬ iстopilo Укpaiни iзoльoвaнo вiд iстopii iнtших нapoдiв>.
У pyслi цьoгo тBepд)I(енI{явiд iстopикiв вимaгaли вiдмoвитися вiД 6уlь-якиx сyтo yкpaiнськиx пpeтeнзiй нa Киiвськy
Pyсь тa пiдкpeслювaти iстopичнi зв'я3ки з Poсiеlo. BoДнoчaс
yстyПи B ДoкyМeнтi пpo Хмeль}IиЧчинy зaсвiднили ПoBopoT.цo
клaсoвoгo aнaлiзy: BизBoльнy вiйнy тpe6a 6yлo тлумaчити нaсaМпеpe.цяк <.6opoть6yселянських Мaс пpoти пoлЬських зaгapбникiв тa фeoдaльнoгo гнiтy взaгaлi>.У пoстaнoвi нe пoяснЮBaЛoся'чoМy )к y тaкoмy paзi сoюз iз poсiйськиМи цapями
й пoмiщикaми 6yв iстopиvнo пporpесивниМ' aЛe нaкaзyвilлoся
6iльцre yBaги пpидi.llяти poсiйськo-yкpaiнськiй бpaтнiй спiвпpaцi y peBoлЮцiйнoмypyсi тa сoцiялiстиuнiй poзбyдoвi17.
Пoстaнoвa з'ясyвалa пoМилки yкpaiнських iстopикiв, yкa3aBЦIи нa пepe)Iситки <.6ypясуaзнo-нaцioнaлiстичних>пoглялiв y пpauiвникiв iнститутy, oсo6ливo лс йoгo диpeктopa Микoли Пeтpoвськoгo. Piшeнням пapтii Bизнaчe}Ioнaйва:кливiше зaBдa}IнянayкoвцiB _ стBopити Мapксистськo-ленiнський
<.Кopoткий кypс iстopii Укpaiни>. Дo 15 жoBтня [нститyт мaв
пpе.цсTaBити[eнтpaльнoмy Кoмiтeтoвi плaн i тези <.Кopoткoгo кypсy>iE.
I хoчa uю пapтiйнy peзoлюuiю пoвнiстro oпy6лiкyвaли щoTЦAГo, ф. 1,oп.6,спp.1073,apк.16_18.
'7
|8
Tаlt са'tlo, apк. 23.
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йнo 1994 poкy, oфiцiйний чaсoпис КП(б)У <.БiльrпoвикУкpaiни> вийtшoв iз великolo Пepe,цoBицeю<..Цoкiнця лiквiдyвaти
6ypхсуaзнo-нaцioнaлiстичнi пepeкpгIeння iстopii Укpaiни>,
.цeдoкЛa.цнo пepекa:}aнoopиriнaЛьний текст. Ha дo.цaтoк <.PaдЯнськa Укpaiнa> oпydлiкyвaлa щe бaгaТoслiвнirпуpеlaкuiйну
стaттю <.Cтвopити спpaвдi нayкoBу' мapксистськo-лeнiнськy
iстopilo Укpaiни>, Дe щe рyнтoвнirпе poзтлyп,taчилaiдei пoстaнoви19.Iнaкrпe кa)кJrЧи'Кагaнoвич хoтiв пepeкoнaтися' щo peспy6лiкaнськi iнтeлeкryaЛи зpoзyмiли йoгo МopaЛь.Biн вимaгaв
звiтiв пpo пapтiйнi збopи в усiх iнститyтaх Aкaдeмii
.ц'ет:lJIЬних
нa якiй iстopинaук' a Taкo)кпpo кoнфepeнцiю 16- 19 Bepeсня2o,
ки з Iнститyгy, IМЕЛ, Киiвськoгo унiвepситетy тa КиiвсЬкoгo
пe.цaгoгiчнoгo iнститyгy o6гoвopювaли пapтiйHy пoстa}IoBy.
Кaгaнoвич, oчeBи.цнo, нiкoли нe чиTaB пpoтoкoлiв цiсi
кoнфepeнuii, iнaкшe 6ув 6и пpикpo вpaэкeний. Хoнa всi уraсtIики сЛJгхнянo пoBтoploBaЛи зaгальнi iДеoлoгiчнi клirце дoкyМeнтa' 6aгaтo хтo сyмнiвaBcЯ У iх пpaктиннoМy зaстoсyвaннi. Пeтpoвський BизнaB oкpeмi пoМиЛки' алe вiДкинyB 3Bинyвaчerrня, нi6и йoгo пoгля.ц'иaнтиМapксистськi чи нaцioнaпpaцiвники Iнститyтy oлeксaнлp
лiстичнi. Йoгo пiлтp ИNIaJIуI
Cлyuький i Пилип Cтoян. I{е змyсилo BтpyтиTися секpетapя
I{К з пpoпaraн.циIвaнa Haзapенкa:
Я тyт нe згoдний iз т. Cлyuьким, якиЙ BистyпиBз aд,вoкaтськoЮпpoмoвoюстoсoвHoт. Пeтpoвськoгo.I{eнтpaльний Кoмiтeт зaПисaBi вказaв нa сepйoзнi пolr{илки'Щo
ст:lли pезyЛьТaToмнe тiльки слa6кoi мapксo-лeнiнськoi
пiдгoтoвки,a й дo6poсepд,oсти
.циpeкTopaiнститyry пpoTaкиx сеpйoзниx
який
ПpипyстиBся
Пeтpoвськoгo,
фесopa
пoмиЛoк'не opгaнiзyвaв6opoть6и3 пpoяBaми6ypжyaзнокеpyвaв poбoнaцioнaлiстичHихтенденцiй i не.цoстaтньo
ToюrraдiстopiеюУкpaiни. 3дaвалoсяб, це яснo....oсьvoмy
я BислoвивздиByBaння3 Пpивoдyвистyпiв тг. CлyЦькoгoi
Cтoянa, якi нaмaгaлисянедooцiнити'3ни3итиpiвeнь ваэкt.
Л|,|Boc.Гу|
o6гoвopeнняцьoгo,Цoкyмeнтa2
19flo кiнuя лiквiдyвaти6ypжyaзнo-нaцioнaлiстичнi
iстoпepекpyvення
pii Укpaiни, Бiлъшoсurc
УкpaIнu,}'.lЬ
8 ( 1947): 7_ |0; PаОянcькaУкpаiна,З
)кoBтня
|947'c.3_4,
20II/(Aгo, l, oп.30,спp.621,apк.166-208.
ф.
2tTT'цAгo, 1,oп.70,спp.760,apк.168-169.ПpoмoвуПt"l1хl|t..l,|..lt.'
ф.

140

PoзОiлuemвepmuй.
HeзакiнчeнuЙ
хpecmoвuйnoiО 1947poщ

3виuaйнo,6yлa piзниця Мbк пoстaнoBolo, y якiй oco6иcтo Пeтpoвськoгo зBинyBaчeнo в пеpe)киTкaх нaцioнaлiзмy i
3aдaвнених <.сеpйoзних пoмиЛкaх нaцioнaлiстичнoгo хaDaкTepy>' тa кoМellтapeм Haзapeнкa' 3a слoBaМи кoтpoгo iстopик
вapтий дoгaни' бo всьoгo-нa-всьoгo зaспoкoiвся i нe 6opoвся
з нaцioнaлiзмoм. Cхoхсe, сeкpетap пepeйнявся зaгaЛЬним нa.
стpo€ М пoм'якruyвaти пoстaнoвy Кaгaнoвиva. oднaк Гyслистий пiшoв дaлi зa iншrих 5rнaсникiв, пiдвaэкylovи aвТopиTeт
iдeoлoгiв:
Як вiдoмo, ще в 1946 poui нa pеспydлiкaнськiйнapaлi пo
пpoпaгaнДipoбoтa нaЦIoгoIнститyтy iстopii oДеpxaЛaПoзиTивнyoцiнкy. Ha нapaлiгoBopиЛи'щo iltститутпpopo6ив
знaчнy po6oтy,щo вiн BиIаB at(6poткийкypс,>'1-иЙтoм i
т. iн. oтxе, ще в неpвнi 1946poкy нiхтo не 6aчивтoгo ПpopиBy' в якoмy oпиниЛaсьiстopиvнaнayкa нa Укpaiнi22.
Усi пpeкpaснo 3IIzlли'щo пapтiйний фyнкuioнep, який тaк
Bисoкo oцiнив podoTy Iнститyтy 1946 poкy, _ цe сaм HaзapeнIo. У свoемy пpикiнцeвoмy слoвi пpисopoмлeний секpетap I{К зaкЛикaB дo спiвпpaцi, o6'е.цнaвши iстopикiв тa iдеoлoгiв зaймeнникoМ <<Ми>:
<.Haмтpe6aлo 15 числa скЛaсти схeмy i тeзи ..Кopoткoгo кypсy iстopii Укpaiни'', poзpo6ити uiлy
низкy мeтo.цичtlих пopaд .цля виклa.цaviв, oпy6лiкyвaти низкy схем' якi дoпoмorли6 нaшуlМ BикЛaдaчaМпpaвиЛЬнo пo.цaвaти iстopiю>. У звiтi Кaгaнoвичy Haзapeнкo не згадaB нi пpo
tsипalloк iз Гyслистим, нi пpo вистyпи Пeтpoвськoгo' Cлyuькoгo i Cтoянa23.
ДвaдцятЬ.цpyгoгo i двaДцять тpeтьoгo Bepeсня пapтгpyПa
Iнститyтy пpoвeлa спецiяльнi.цвo.цeннi з6opи, нa як,i Ii чле-

зaписaнo нa apк. 28_36, кoмeнтapi Cтoянa i CлуЦькoгo нa apк. 44-47 тa

t32-145.

22Tolt cа.t'lo,apк. 76. Iуcлl,tcтнЙ
ruaвнa yвaзi <.Кqpoткийкуpс> 1940 poкy
B^уIДaНнЯ,
a нe нoвий пpo€ к т' який тpивaв вiд сepeдини 40-х poкiв.
23Tolt cаulto,apк.170-|71(Гyслистий
i Haзapенкo);oп. 30, спp. 621, apк.
|6в_ 174 (звiт Кaгaнoвиvy)'
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нi з6opи, IIaяких odгoвoptoвaли пoлiтичнi пoмилки iстopикiв,
вiд6улиcя в yсiх iнститyтaх Aкaдeмii нaук УPCP2a. B усiх oблaсTях Укpaiни BЛa.цaopгaнiзyвaлa нapaди й лeкцii,.це iнтелireнцii пoяснюв:lЛи пoстaнoBy цк. <.Pa,цянськaoсвiтa>, гa:}eтa
МiнiстepстBa oсBiти, слухняtlo пy6лiкувaлa стaттi, якi poзтлyМaчyBaли BчитеЛям нe6eзпеку <.6ypэкуaзнo-нaцioнaлiстичних
пepекpг{eнь> yкpaiнськoi iстopii. МiнiстepстBo тaкo)к пеpecЛaJIoв yсi вищi шIкoли poзлoгий нaкa:}iз вимoгoto дo 1 экoвтHя пepeглянуTи пЛa}Iикypсiв з iстopii Укpaiни25.
Bлaдi зaЛeхaЛo тiльки нa тoму' шo6 уraсники цих нapaД
нa мiсцях o6oв'я3кoвo lacуДIlЛ|4нaцioнaлiстичнi тeopii. Мiсцeвi iстopики й oсвiтЯtIvl зaяBЛЯЛи' щo BotIи }Ie пpичеTнl ,цo
пoIIIиpення пoМилкoвих кoнцепцiй. B Уxгopo.цськoмy yнiвеpситeтi викладaчi тpa.циЦiйнo Bикopистoвyвали як пiлpуtник <.Hapис iстopii Укpaiнськoi PCP> 1942 poку; кoли )к 3a
кiлькa днiв дo Пoчaткy зaHяTь 3'яв|4ЛacЯпoстaIIoBaпpo Iнститyт iстopii Укpaiни, фaкультeт виpitпив }IepизиtсyвaTи чеpeз
пoтeнцiйнo пoмилкoBий тeкст i пpoстo скaсyBaB ueй кypс. У
пе.цaгoгiчних iнститyтaх Кipoвoгpaдa й Cтaлiнo тeж виpilпили пepeстpaхyBaтися i вiдзвiтyвzlли' щo хoч Boни й пpoпoнyвaЛи кypс з iстopii Укpaiни, aJIe'3a iхнiми сЛoBaМи'нe мали нi
пiдpуlникa, нi poзpodлeнoi пpoгpaми. A oт y 3aпopiзькoМy пед,aгoгiчнoмy iнститyтi виклa-цaч Живaлoв, нaBпaки, BиMaгaв
з6iльtшити кiлькiсть гoдин Для йoгo кypсy з iстopii Укpaiни26.
Шкiльнi вчитeлi скopист:lJlися нaгo.ЦoЮпoскapхитуIcя Ha
y Мoсквi сTaндapTнi пiдpуlники з iстopii, якi нe
зaтBep.ц)t(енi
вiД6ивalлцзмiнy oфiuiйнoi iнтepпpeтaцii пoдiй з yкpaiнськoi
iстopii. Haпpиклaд, yчитeлЬIсaМopryлeнкo нa oсвiтянсЬкoмy
сeмiнapi в Пoлтaвi вi.цзнaчилa пiдpyнник Пaнкpaтoвoi для 8
кЛaсy як нeзaдoвiльний: <.Пo.цaвaтиyч}IяМ мaтepiял y Taкoмy
и II'цAгO, 1,oп.70,спp.744,apк'52-56;Улeщаmахmomалimаpuзму,
ф.
спp. 1090,apк.1-10;спp.
спp.621,apк.175-86;
2: 104-108(iстopики);
1494,apк.1-10;спp.1620,apк.1-11 (iнruiiнститути).
,5II.цAгo,ф. 1,oп.23,спp.4525,apк.11-18;
oп.70,спp.620,
cлp.4526;
спp.761,
apк.1_34;спp.76t,apк.36-41;спp.1095,apк.1-11 (o6лaстi);
2: 93_100 (нaкaз);PаОянсъrcа
apк. 23-35; У лeщamахmomалimаpuзму,
ocвimа,10xсoвтня1947,c. I-2.
26ILЦAГO,
46
apк.22 (3aпopilкxя),37(УжгopoД)'
ф. 1,oп. 23,cлp.4526,
(Кipoвoгpaл)i 53 (Cтaлiнo).
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BигЛяДiHеМo)кнa.У пiдpyvникy пoстaтЬБoгдaнaХмельницькoгo виведe}Ia
тyМaннo'Itе скaзaнoтaкoж' щo Киiвськa Pyсь
6улa кoлиcкoютPьoх 6paтнiх нapoдiв - yкpaiнськoгo,poсiйсЬкoгo i бiлopyськoгo>.Bчитeль Мeлявський пiдтpимaв кoЛеIУ,з:lявиBlIIи'щo <.вчитeлi
iстopii сepеднiхrпкiл нarштoBхyIoтьсянa чималiтpyлнoшi y Bиклa.цaннi,6oв лiтеpaтypiнедoстaтньo i нaвiть сyпepeчливoвисвiтлюютьсяпиTaн}Iя>
iстopii Укpaiни27.
Biддiл rшкiлЦК кП(6)У пepевipивBикЛa.цaHня
iстopii в
кiлькoх o6лaстях i не виявиB }IсoдtIих
нaцioнaлiстичнихпoМилoк нa схoДi peспy6лiки.Ha зaхoдi )к paдянсЬкaвеpсiя iс.
тopиннoi пaм'ятi дoсi мiцнo нe BкopeHилaся.Cepед мiсцеBих }Iaукoвцiвбyли й тaкi, xтo гoBopиB пpo Киiвськy Pусь
як пpo <.Укpaiнy>й висoкo oцiнювaв <.дpi6нo6ypэкуaзнi
нaпapтii
Укpaiни,
як-тo
Peвoцioналiстиvнi>
.цopeBoлюцiйнoi
люuiйнy укpaiнськy пapтiю (PУП) тa Укpaiнськy сoцiялдeмoкpaтиннypoбiтнинупapтiю.Haвiть спeцiялiстиз Львiвськoгo iнститутy пi.цвищeнняквaлiфiкaцii вчитeлiв зaпpoПotlyB:rЛидля eкзal{eнaцiйниxpo6iт хибнi теIvlи:<.Poльвapягiв y ствopeннiКиiвськoi.цеpxQBи>
pyх
тa <.Haцioнaльний
нa Укpaiнi у 1905_1907i дiяльнiстьPУП>. Пoпpи тe, вiД,цiл
rшкiлGopollив )l{итeлiв3aхiднoi Укpaiни, якi <<Щ€нeдoстaтньo знaйoмi з вимoгaми i пpинципaМи l{apксистськoiiстopиvнoi Hayки>.Biн звинyвaчyBaвy uiй ситyaцii [нститут iстopii Укpaiни, який не poзpo6ивзpaзкiв пpoгpaми.цляBчитeлiв28.Taк iДеoлoгiчнeкoЛoзaмкнyлoся:вчитeлi кpитикyвilли
aвтopiв пiдpyuникiв, iстopики пepeкЛaДаливi.цпoвiдaльнiсть
нa i.цеoлoгiв,a мiсцeвi фyнкuioнepи пpиглylllyвaли гoстPoту
Цих питaнь.
Tимчaсoм Кaгaнoвичa, здaBaЛoся,poзчapУBaJlaвiлсyтнiсть кoнкpетних зBиtIyBaчеHь.
Tpетьoгo )кoвTняCeкpeтapiят I{К зaтвеpдиBщe o.цнyпoстaнoByпpo пepе6iгodгoвopeння
piшeння стoсoBнoIнститутy iстopii Укpaiни. У
ПoпepeдHьoгo
нiй зaявлялoся'щo з6opиy Bищих IIIкoлaxpeспy6лiкиpoзглянyЛи тy пoстанoвy}Ia.цтo
пoвepхoBoi нe викpили <.нaцioнaлiс27Tаll cаllto, apк. 25 -26.

28IIЛAгO,
ф. 1,oп. 73,спp.398,apк. |_22, oco6ливo|2 i 19 пpo Зaxiд.
lry Укpaiнy.
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TичHих пoМилoк> BЛaсних BикЛa'цaчlB;тoМy вимaгaЛoся пpoBeсTи нoвi викpивaльнi зaсi.цaння в стoлицi й гoлoвниx мiсTaх тa щe oднy нayкoBy кoнфepeнцiю в Iнститyтi (ui вкaзiвки
тaк нiкoли й нe 6yли зpeaлiзoвaнi) 29.I хoчa нa ПoЧaткy )кoB.
тня Iнститут пoдaв Кaгaнoвичeвi .цвaвapiянти пpoектy мaй.
бyтньoгo пi.lpyнникa, yкpaiнськe кepiвництBo Taки звiльнилo Петpoвськoгo 3 пoсa.цидиpектopa Iнститутy, a нa йoгo мiс.
пapтii oлeксaндpa Кaсимeнкa. Hoцe пpизнaЧИЛ|4ЛoЯl|ЬРIoгo
вий диpeктop нa тoй чaс нe мaB хсoДнoi oпy6лiкoвaнoi книжки. Йoгo пeplпa мoнoгpaфiя <.Boзз'€ . цнaння Укpaiни з Poсieю
i йoгo iстopиvнe знaчен}lя>пo6aчилa свiт щoйнo 1954 poкy30.
Це aдмiнiстpaTиBrre piшeння нaBpяд чи зaспoкoiлo Кaгaнoвичa, якoмy пpaгЛoся pirшуrих зaхo.цiв,аЛе кaМпaнiя тaк нiкoли
й нe вi.цнoвилaсвoгo poзМaхy.
Пpoте сepпHeBa aтaкa нa iстopикiв викликалa нoBy чист3aгaЛoМ
кy сеpell писЬMеtIHикiв3l. I.цeoлoги <<)к.цaHoBщиtIи>
пiдoзpiливo стaBилися дo iДентифiкauii нepoсiян paдrпe з iхнiм влaсниМ Ми}IyЛиМ,нix iз paдяHськolo дiйснiстю uи poсiйсЬкoю iмпеpськoto iстopiсro. У vеpвнi 1947 poку гoлoвa Cпiлки письМенникiв сPсP Aлексaндp Фaдеrв Bиступив нa пленyмi пpaвлiння Cпiлки 3 пpoмoBoю, якa нa6улa вeликoгo poзгoлoсy. Biн бaгaтo гoBopив пpo те, щo в лiтеpaтypi шe не вi.ц6увcя pirп5пrийпoвopoт .цo pa'цянськoi темaтики. Cepeл пpичин цiеi пpo6лeми Фa.цссв н:u}вaBi <<П€ P € ) I(итки6ypжyaзнoгo
нaцioнaлiзмy>. Biн, 30lсpeМa'кpиTикyBaв нepoсiйськi iстopиuнi poмaни зa нaдмipнe oчoP}IенIIяPoсiйськoi iмпеpii: <.Bзo6pa:кeннi iстopиннoгo Ми}Iyлoгoтpeбa не тiльки пoкa:}aTикoъ Taл cаllto,oп. 8, спp. 340, apк. |3_|4; У лещаmах momалimаpuзлу,2:
119-120.
з0ILцAГo,
ф. 1, oп. 70, спp. 762, apк. 1_20;спp. 763, apк. 1_35 (плaни).
Касименкa пpизнaчили диpектopoМ 25 xoвтня 1947 poкy' i вiн зaлицIaвся нa цiй пoсадi дo 1964 p. Biн зaкiнчив 1926 poкy Пoлтaвський
iнстиryт нapoлнoi oсвiти iдo вiйни Bиклaдав y Пoлтaвi тa Житoмиpi.
Пiд чaс вiйни Кaсименкo пpaцЮвaвв aпapaтi цк кп(б)У' a вПpo.цoв)к
|945_47 poкiв _ y pеспyблiкaнсЬкoмy Hapкoмaтi зaкopдo}rнихспPaв.
в.: C мoлiй, peл,.,Bueнi Iнcmumуmу' |2 4_ 125.
.Ц,и
3l Як зaвxди, 6езпoсepе.Ц,нiм
пorцтoвхoм .цo кaмпaнii стaв свoечaсний
дotloс, а сaме лист, щo йoгo в сepпнi нaДicлaли Кагaнoвинy двoе лiтеparypoзнaBцiв _ € в ген Aдельгейм тa Iлля Cтe6yн (IцAГo' ф. 1, oп. 23,
спp. 45 15, apк. 3- 12; LЦaпoвaл,Укpaiна 2 0 _ 5 0 -х poкiв' 269-27 0,1.
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лoHi3aтopсЬкypoлЬ цapи3мy.3apaз кy.циBDклиBiЦlепoкa:}aTvITvI>('
люДeйв минyлoмy сBoгo нaPo.цy'якi зpoзумiли,щo iх
нapo.цoвiпo Дopoзiз poсiйськoюl(yльтypolo...>
Ha тoмy сaмoму зaсiдaннi Кopнiйvyк' гoЛoBaCпiлки писЬIvteнHикiв
УPCP,
пеpePaхyBaву свoiй пpoмoвi нaцioналiстичнiпoмиЛки кoлerписьМeн}Iикiв.Maйэкeвсi вoни 6yли взятi з apхiвiв кaмпaнii
1946poкy,o.циtloкиМBapTимyBaгиДo.цaткoМ
стaвoпy6лiкoвaний y кiнцi 1946poкy poмaн Пeтpa Пaнчa <.3aпopoэкцi>32.
I{ей пeprшийпoвoеннийiстopинний poмaн _ eпiчнa oпo.
вiль пpo Укpaiнy ХVII стopiччя_ незa6apoмlloтpaпивпiд вoгoнь кPитики 3a <.iдеaлiзaцiю>
кo3aкiв. Пaнч 6yuiмтo Heдo.
сTaTньoпiдкpeслив нaпpyry мiж 6aгaтими ft 6iдними кoзa.
кaМи,нaтoмiстьпo3итиBнoзo6paзив6aгaтoгoкoзaкa Bepиry,
a B усTa oдHoгoз гepoiв,IlIЛяхтичaБyxинськoгo' BкЛaBкpaмoльнi слoBa: <.КoзaкизaB)Iс.ци
6opoлиcя зa Укpaiнy, зa вipy,
зa вoлю!>33
3 15 пo 20 вepeснятpиBaв poзtllиpeнийплeнyм Cпiлки
писЬмeнникiв,нa якoмy викpиBaЛинaцioналiстичнiпoМилки i] члeнiв.3дe6iльпloгoпoвTopюBалисязвинyвaчення|946
poкy; Кopнiйнyк y свorМy вистyпi пoBеpнyBсяaэк.цo<.Укpaiни в oгнi>[oвхeнкa. КPiм <.3aпopoхцiв>,
yчaс}Iикиз'iздy зaIУДLIJ|II
тiльки нeвeликий iстopиvний poМaн Федopa Бypлaки <.oстaпBepeсaй>.(Иoгo гepoй,слiпий кo6зapХIХ стopiнчя' вистyпaвпepeДтoгoчaсними<.бypжyaзними
нaцioнaлiстaми> i нaвiть пepeДЦapeМАлексaн.lpoмII.) Pетельнoвивчивtпи iстopиvнийxaнp i нe знaйшoвltlи6йьrшeпiдстaв.цлякpитики' yкpaiнськi i.цeoлoгидля бiльtшoiнaoчнoсти laсУДpl.ЛvI
ДBa
poМaни'якi непpaвиль}Io
iнтepпpeтyB:lли
сгIaснi теми:<.ЖивУ
вo,ЦУ>
Юpiя Янoвськoгo тa <.Йoгoпoкoлiння>Iвaнa Ceнченкa. Pильський пpивселю.цнo
Bизнaвсвoi пoмилки.Микoлa Бaхaн' aвтop пaтpioтиннoiпoeми <.flaнилoГалицький>'вистyпив iз пaлкoю пpoМoвoюпpoTи нaцioналiзмув iстopii, y якiй
зaсyдиB Гpyrпeвськoгo,<.фaшИcTa>
Кpип'якeвинa, Петpoв-

сЬкoгo i Pильськoгo.Щoйнo вiн вигoлoсив oсo6ливo гнiвнy
тиpaДyПрoтиPильськoгo,тoй виryкнyв:<.Пpaвильнo!>3a
Tpoхи 3гoдoМпi.цчaс пЛeнyмy Пaнv yзяв слoBo'шoб poзpoмaн пpo
каJIтисяy сBoiх пoМилкaхi пooбiцяти <.гlapтiйний

з2Лimеpаmуpнa?o3еma|3липня |947' c.3; 10 липня
1947,c. | _2. Дуlв.тa.
кoж:. LПевченкo,Кyльтypнo-iлеoлoгivнi пpoЦeсив Укpaiнi, 41.
ts .Ц,ив.:Лimepаmуpна ?Qaema,17 квiтня |947,
c.2; Cиpoтюк, Укpаiн.
ська ionopuuна npolсIза 40 potсiв,c.257. Пop. з пepIIIимвидaнням: Пе.
тpo Пaнн, 3аnopouсцi(Киiв, 1946);див. фpaзy oстaпa Бyхинськoгo нa
(.2З,

и IIЛAгO, 1,oп' 23,спp.45t2' apк.1-47(Кopнiйvyк),
(Бa171_183
ф.
(Панн).Opигiнaл
)кa}I,
зoкpeмaapк,|77-|79 пpoPильськoгo),260_268
пpoтoкoлiвiз дещoвiдмiннoюнyмepauiсюстopiнoкдиB.y: lЦAМЛМ'
ф.590'oп. 1,спp.39 i 40.
з5rUI.AМЛМ,ф.590,oп. 1,спp.56,apк.118;tЦAГo, ф. 1,oп.23,сrr;l.
4572,apк,267_268,

дoбy Бoглaнa

ХМeлЬ}Iицькoгo>>. Письменник

зaцитуBaв

.ц,вa

пiл6aльopливi Лиcти, щo iх вiн oтpиМaB вiд читaчiв пiсля тoгo,
як пpeсa poзкpитикyв:Ula <.3aпopoхцiв>.Читaч зi Львoвa нa
пpiзвищe Гep6iй пIкo.цyBaB,щo ПoлIoBaHHя }Ia вiдьoм зaвaДить ПaнчеBi писaти цiкaвi твopи' a.цBaдцятидвopivнийiнвaлiд вiйни нa пpiзвищe Кarшу6Paдив письмeнникoвi нe згиHaтися пiд iДeoлoгiчниMTискoм: <.PoмaHи,яких виМaгaють вi.ц
Baс писaти,6eзyмoвнo булyть cToЯТИнa низЬкoМy хyдo)кHЬoму piвнi i бyлyть МaTИ лЛЯ се6е пpихилЬHих читaчiв Лишe y
певний iстopинний пepioл i сepeл пeвнoi гPyпи лloдей>. .Цo
цiеi митi зД'aBaЛoся'щo Пaнч зaхищa€ т ься' ПoкЛикaЮчисЬ
письмeннa пiдтpимкy нитaнiв, aле пiд кiнeць зaцьIсoBa}Iий
ник paПToМ виryкнyB' плyTaloчи укpaiнськi й poсiйськi слoвa: <.Ми всi paзoм, i я i нarшi кpитики' Дaдiм Пo пискy тaкиМ
..6oЛ€ Л ьщикaМ''>35.

BеpесHя Кaгaнoвиu i Хpyшoв зyстpiлися
.Ц'ев'ятнa.ццятoгo
3 гpyпolo стa п'ятЬoх чiльних yкpaiнських писЬмeH}Iикiв,якi
o6гoвopювали <.нaцioнaлiстичнi пoмилки> свoiх тoвapиrпiв
пapтiйнoi лiнii. Бiльlпiсть
тa 3o6oв'язyBaлися .цoТpиIr{yBaтися
tшкiдлиBeзaм илyBaння ми tlyЛим >'
пpoмoвцi в piзкo зaсулили <.
aле вiДoмий poмaнiст Hатaн Pибaк, який сaме зaкiнчив пepЦIy
чaсTиHу i.цеoлoгiчнoBивa)кенoгoiстopиvнoгo polиaнy пpo Пpи€ . ц,нaHHя Укpaiни дo Poсii, виpirпив пpoзoндyвaти rpунт. Biн
ви6улувaв свiй зaхист iстopиннoгo )кaнpy згiднo 3 кaнoнaми
oфiuiйнoi aнтинaцioнaлiстичнoi pитopики: <.Яне 3нaю' хTo 3aцiкaвлений в тoмy, шo6 y нaс не 6улo poмaнiв i пoвiстeй, дpaмaTичниx твopiв нa iстopиннi тeми. ...Ми, paлянськi ПисЬМe}IlIики' tIе Мa€ м o пpaBa вi.цдaвaтинa вiдкyп [нauioнaлiстaМ' _
тaкy вalкЛивy Tемy, як iстopiя нauloгo нapo.цy>.Pибaк
С.€ ' l
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пpигa.цaB,як ще 1940 poкy odгoвopювaв iдeю сBoгo oстaннЬoгo poмaнy з Хpyшoвим i тoдi пapтiйний кеpiвник дoпoмiг йoму
кopиснoЮ пopaдoю. Кaгaнoвич i Хpyшoв, oДнaк' нe пpoкoМентyвaли йoгo вистyп i зaлиrпиЛи ПисьМeнникa y непeвнoстi36.
Iзoльoвaнi i 6eз спeцiялЬtlих знaHЬ' якими мyсiв вoлo.цiти iстopик' письмeннИКуI NIaJIуI
нa.цToМilЛo мo)кливoстей для
зaхистy' кoли пpeсa пolloвилa пepeслiдyвaння нaцioнaлiзмy
в лiтepaтypi. Hезaбapoм <.Paдянськa Укpaiнa> oпy6лiкувалa
poзгopнyтy стaттЮ € н eвичa <.Пpo нaцioнaлiстичнi пoмилки
M. Pильськoгo>..(o неi пpиеднaJIacЯ<.Лiтepaтypнaгaзeтa>цiЛolo чepгoю poзвiннyвaлЬних стaтTeй пpo Пaнva, Янoвськoгo
й iнrпих. Pильськoгo 3Мyсили oпydлiкувaTvI КaЯ"ITЯ<.Пpoнaцioнaлiстичнi пoмилки в мoiй лiтepaтypнiй po6oтi>37
. }aхoди,
якиx yхили щoдo зaхiднoyкpaiнськиx письМeHникiв, пepeBep[Iили пopiвнянo м'якi адмiнiстpaтивнi .цoгaни iхнiм схiд}IиМ кoлeraм. У Львoвi влaдa Bиключилa зi Cпiлки письMе}Iникiв <.нaцioнaлiстiв>Пeтpa КapмaнсЬкoгo' Mихaйлa Pyлницькoгo й Aндpiя Пaтpyсa-Кapпaтськoгo' a oстaннЬoгo нaвiть зaapeштyвaли38.
Poмaни пpo Bo€ н ний гepoiзм, вiд6удoвy пpoмисЛoвoсти
тa вiдpoдэкення сiльськoгo гoспoДapсTBaсклaЛи oснoBнy мaсy
yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi пpoдyкЦii. 1947 poкy Мoлoдиflt пиcьмeнHик oлeсь Гoннap oтpиМaB Cталiнськy пpeмiю Дpyгoгo
ступeня 3a пеpIIIyчaсTинy вoеннoi тpилoгii <.Пpaпopoнoсцi>.
Haстyпнoгo poкy вiн oтpимaв Ty сaМy }Iaгopo.цy3a Дpyry чaс36Tаll cа-llo,спp. 4511,apк. 1_88..(ив.вистyп Pи6aкa
нa apк. 41_43.
э7PаОянcъкаУкpаiна,2 ясoвтня |947, c.2_4 (Снeвиu);
Jlimеpamgpнаzазemа, | 1 гpy.lня |947 c.3 (Pильський);9 лсoвтня|947 с. 1, 4; 16 жoв'
'
тня |947,c. 2; 23 жoвтня |947,c. |; 4 гpулllя |947,c. 3; 8 сiчня |948,c. 4;
15 сiчня 1948,с. 3.
в Лimepamуpна Уrcpаfua,13 листoпaда 1947,c.2i 20 лиcтoпaдa
|947 c. 4:
Py6льoв i Чеpнeнкo, Сmалiнщuttа,228-229. Ha.цзвичaйнeявиIцe B ' кoHтeкстi iдеoлoгiчнoi кoмпaнii 1947poкy' apeшт Пaтpуса-Кapпaтськoго 6ув
пoв'язaний paдцIез йoгo минyлим пiд vaс вiйlrи, a нe 3 пoBo€ннoю дiяльнiстю пoeтa й pедaкгopa.Пртягoм вiйни вiн зaлицIaвсянa oк)moBa}Iolify
нiмцями й yгopцями 3акаpпaттi, l,lo)l(ливo'як pa,цяI{сЬкий
тaемний аreнт.
Пiзнiпre пepе6paвся.цoМoскви, сЛy)ив y пpopaдянськiй чехoслoвaцькiй
apмii мaй6щ}Iьoгo пpезидeнтaЧеxoслoвaччиtlи гeнepaлaЛю,Ц'вiкаCвo6oДlц.Див.:o. Мyсiенкo, Андpiй Пaтpyс-Каpпaтський y кн.:3 nopozаслepmi,
c, 345-З47; Кулъmуpнеэrcummяв Укpаiнi: Sахi}нi зeмli, 1,c.484-496.

Аmака на iсmopuкiв

r47

тиI{y тBopy, a Iвaн Pя6oкляч _ Cталiнськy пpeмiю ТpeтЬoгo
пpo Пoвo€ н нi кoлгoспи.
сTyПeнязa пoвiсть <.3oлoтoтисячI{ик>
<.ПеpeяслaBськapaДa>
poМaн
Pибaкa
iстopинний
06'смний
B
тaки пo6aчиB свiт: сПepшIy лiTepaтypнoмy )кypнaлi, a 3гo.цoм,
нaпpикiнцi 1948 poкy, oкpемolo кtIи)Iскoю'якa свoгo чaсy пpиHeсЛa aвTopoвi Cтaлiнськy пpемiю Дpyгoгo сTyПeHя3g.Пpиклaд Pи6aкa пoсЛyll(иB пpецeДeнтoМ:iстopиннi poМaни вiTaЛvIcЯ,якщo Boни yсЛaBлIoBaЛивiннy /lpyхсбy Укpaiни й Poсii,
нaвiть нa хисткoМy rpyнтi слaBнoгo кoзaцькoгo минyЛoгo.
Хaй тaм якиМи 6yли нaмipи Пepuloгo сeкpетapя' aлe кaМпaнiя Кaгaнoвичa 3a i.цeoЛoгiннунистoтy нe ПepеpoсЛay BсеoхoПtly чисткy yкpaiнськoгo нayкoBoгo й лiтepaтyptloГo )киття. I6юpoкpaти,й'ittтeлeктyaли в peспy6лiцi нe хoтiли i.цеoлoгiчнoi 6итвуl Ha сaмoзнищення' a Кpемль ЦЬoгo й не вимaгaв.
У сеpелинi гpy.цня 1947 poку Cтaлiн вi.ц,кликaвКaгaнoвичa.цo
Мoскви - тaк сaМo Heспo.цiвaнo,як i пpислaв йoгo нa пoчaTкy тoгo )IсTaки poкy. Кaгaнoвич стaB зaстyпникoм гoлoви Pади
Мiнiстpiв CPсP, a пoсa.цyПеpllloгo сeкpeтapя пapтii в Укpaiнi
зtloBy пеpе6paв Хpyшoвao. Кaмпaнiя пpoти <.нaцioнaлiстичних
пoМиЛoк> в yкpaiнськiй iстopioгpaфii й лiтepaтypi сTихлa нeB.цoBзiпiсля 3iд'iзД} Кaгaнoвичa дo сToЛицi,aлe i.цеoлoгivнipiшIeння 1947 poку фopмaльнo нixтo нiкoли }IескaсoByвaв. Хoнa
yкpaiнськi iнтeлeктyaли oтpиМaЛи
чисткy й нe зaвepШIИЛv!'
ю6pиЙ уpoк. Haстyпнi кiлькa poкiв бiльцriсть письмeнникiв
уникaли iстopиннoi теМaTики' a iстopики пpи пeprшiй-лiпrпiй
нaгсrдiДе тiльки Мo)кнa oПисyвilЛи iстopиннi 3B'я3ки з Poсirю
тa зaстoсoвУBaJIу|клaсoвий aналiз, нaвiть якщo oднoчaснe Bикopистaння o6ox стpaтегiй зaпЛyтyBaлo iхнi нapaтиBи.
Як i в perптi pa.ц'яtlсЬкихpеспублiк, pецидиBи )Iqцaнoвщини в Укpaiнi щe .цoBгo ДaBaЛуIпpo сe6е знaTи нaвiть пiсз9Лimеpamgpнa2а3еma,8
квiтня 1948,с. 1; 14 квiтня 1949,с. 1_2 (Гoннap i
Pя6oкляv). Bиvеpпний oгЛядпoIIIиpеннясyr{aснoiтeмaтики y пoвoсннiй
yкpaiнськiй лiтepaтypi див.: Киpилюк, pед.,Iс'rnopiяgкpaнcъкoiлimepamуpu (Киiв, 1971), тoм 8. Пpo Pи6aкa див.:ЛimepаIщpпa ?сBemа'6 гpyлня
paдa>);9 6еpезня 1950,с. 1
1948,с. 3 (вийurлa Дpукoм <.Пеpeяслaвськa
pаОa ( Киiв, 1948).
(Cтaлiнськa пpемiя);Haтaн Pи6aк, Пepeяcлавсъка
.t0ПoсаЦи rlеplцoгoсекpeтapятa гoлoви Paди Miнiстpiв тaк i зaлиltIилllHoвим гoлoBoю Paди Мilliстpiв УPCP стaЛaJIк)/tlItl;l
ся poз.u'iленими.
Хpyшoвa,,Z[ем'яllКopoтнeltкo.
'10'
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ля смеpтисaМoгoЖдaнoвaу сеpпнi 1948poку. oднaк Мiсцeвi i нтeлeкт у aJIИ LIIBуIДкo нaвч илися пpипaсoByBaти

iдеoлoгiч-

нi зaяви МoсквидЛя зaхистyй пiдтpимкивлaснихiнтepeсiв.
Haпpиклaд, хpестoвi пoхoди пpoTи <.6eзpiднихкoсмoпoлi.
тiв> (зaзвинaйевpeiв) вoни BикopистoByBaЛи'шo6 пoз6yти.
ся .цeкoгoз лiтеpaтуpoзнaвцiв,хтo пеpe.цтим 6paв yчaсть y
цькyвaннi iстopиннoгo}Iсaнpyв yкpaiнськiй лiтepaтypiтa лo.
pевoлюuiйHихкЛaсикiв.3aступник гoлoви пpaвлiнняCпiл.
ки письМенникiвУкpaiни Лю6oмиp .(митepкoпy6лiннoзaсУ ДИBкpитикa.<<кoсмoпoлiтa>
oлeксaнлpa Бopшaгiвськoгo,
..Бoг.цaнa
якиЙ нaчe6тo<<пaПЛIo)кив
ХмeльHИЦькoгo''тa iншi

aнтипaтpioтiв>,сepед яких 6ули <.o.Бopщaгiвський,A. ГoзеHПyд'I. Cтe6yн (Кaцнeльсoн),€ . Aдeльгейм,€ . Cтapинкeвин,A. Шaмpaй,Л. Caнoв (Смульсoн)тa iнrшi>,3a
нaклeпинa
yкpaiнську клaсичну спaдЩинy_ <<HaIIIy
гop.Цiсть,
нaшy нацioнaЛьнv сBятиHю> at.

Haцioнaлiстичнe
вiдлyннякaмпaнii
Кoли Boсe[Iи |947 poку в пpeсi pинyлa XBИIIЯ
aнтинaцioнaлiстичних стaттей, oфiцiйнa <.Paдянськa Укpaiнa,>пoчaлa oтpиМyBaти вiд читaчiв aнoнiмнi IIуI:т|4пpoтес.
тy. Пiсля сepii пy6лiкaцiй y сepпнi й веpeснi, y яких poзтлyМaчyBaлaся пoстa}Ioвa пpo Iнститyт iстopii, г:li]еTaoтpиМалa
кiлькa листiв сaМе Ha цIo TeМу. Ha пoчaтку )I(oвTHя<.Pa.цянськa Укpaiнa> виpitпилa вiдпoвiсти свoiм aнoнiмним oпoнeнтaм Дolпкyльнolo стaттeю Л. Лeвчeнкa <.Гетьнa смiтник
iстopii!> Aвтop 6opoнив oфiцiйний пoгля.ц нa <.зpa.Цникiв.
нaцioнaлiстiв> Maзепy, Гpушeвськoгo' .Цoнцoвa тa Кoнoвaльця, кoтpi, як Bипливaлo з aнoнill,ftlихЛистiв, нaспpaвдi <.нapoa| Лimеpаmуpнсl nа:rеmа'5 6epезня
1949, с. 2; Ю. Кoстюк, <Bисoкa
пaтploтичHa poль paдЯнськoгo tr,tисTeцтBa>l
Бiльшoвuк Укpаiнu, I& 3
(19a9): 40_4|,43' Пop.: PаОянcъкеЛucmeцmвo'16 лютoгo |949, c. 4:
Лimepаmуpнсt2сl3еmсI|24лютoro 1949, с. 1.
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нaцiю.- C.€ . |,o,. Пpoтенeв.цoвзi
лили yкpaiнцiв[як Mo.цepнy
гaзeтaoтpимaЛaщe o.ц'нeaнoнiмне пoсЛaннязi схiлнoукpaiнськoгo пpoмисЛoBoгoмiстa flнiпpoлзepжиHськ3 дoвo,цaми
пPoти Лeвченкoвoiстaттi:
Tи дoбpoдiю як Hе клянись (хov ти llla€ ш I IIpaBo BисTyпaти
чepeз г:r:}етy),шo <Гpytпeвський зaB)кди 3 пpезиpсTвoм стa-

BиBсядo yкpaiнськoгoнapoдy>'тa xтo тoбi пoвipить.Bсiх,
хтo пiднiс свiй гoлoс 3а Haш скpиB.ц,)кeHий
лo кpaю нapoд,
Tи }t€ t :lиBa€ ш зaпpo.цaнцями,i мaбуть }lа:tвеllli мене Taк, хoч
вiд iменi якoгo
я i не нaлежy.Цoпaнiв. ...Iякий це <<нapoд>'
Ma3епy, Гpyшeвськoгo i iнших
ти BисTyпa€ ш ' <<пpoклинa€ ) >
слaв}rих,aлe нeЩaсHиx синiв Укpaiни?{3

Hе нa.цтo впpaвний писЬNIeнHик i нaвpяд чи члe}I нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля' aвтop 6ув, tшвидtue 3a все' дoмopoсЛим
yкpai}Iським пaтpioтoм, o.цtlим iз 6aгaтьoх, хтo пi.ц чaс вiйни

нaкyпиBнa кни)ккoвиx6aзapaхстapoi iстopиvнoiлiтeparypиi
pyх.
кoгo в нaсryпнoМyпoкoлiннi мo6iлiзyвaB.циси.ц'eHтський
<.Львiвськolo
гpyпolo
тpaктaт,
пiдписaний
aнoнiмний
oдин
Ще
нaцioCoюзy Bи3вoленHяУкpaiни>,зaсвi.цчивпoслi.цoвнiцrий
Укpaiiстopiю
нaлiстичнийпiдхiд. Йoгo aвтopИПoЯctIИIг,I,
Щo
i як нaцii He п{oxyTЬстBopитиoфiuiйнi iстopиtlи як ДePлсaBи
пoгляДуBигo.цикoлoнiзaтopiв>.Maлo
ки, 6o Bo[IипишIyTЬ<<3
<.iстopiяУкpaтoгo' тaкa iстopiя нaспpaвдiй нeпoтpiбHa'a.ц)кe
y)кe стBopенai .цaвнo
iни,,цiйснo-нaцioнaльнai спpaве.цЛивa'
Haписaнaяк гi.цнo\Й 6ути o.ц}Iимiз ви.цaтнitпихпpе.цстaвниA взaгafpyrшеBсЬким>.
кiв yкpaiнськoi нayки гpoМa.ц,I}Iинoм
бути пepeдyмoвoю.цoмaйбрньoлi, iстopioгpaфiя<.пoвиннa
гo poзвиткyiстиннo сaмoстiйнoi,вiльнoi i нeзaлeхнoiУкpaiнськoi дepясaви'кoTpoloBo}IaпoBи}Iнaстати B нeд,aЛeкoмумaй6yтньoмyпpи пi.штpимцi3aхiдних .(емoкpaтiй>{{.
flpyгoгo )кoBтня <.PaдянськaУкpaiнa> вмiстилa poзлory стaттю Фeлopa € н eвичa <.Пpoнацioнaлiстичнi пoМиЛки
a2PаОянcькаУкpaiнa,8 лсoвтня|947,c.2-3. Ha жаль, IIеpIIIихaнoнiмних
листiв в apхiвi ЦК немaе, oчеBиllнo,iх пepеслaли в Miнiстеpствo ДеPлсaвнoi6eзпeки.Кoли листiв пo6iльrшалo,pедaктopпo.raвpo6ити кoпii i
для свoiх пapтiйних звеpхникiв.
13Il/lAгo,
ф. 1,oп. 23, спp.4957,apк.3.
aАTo.i|cа'tr|o,
apк. 4-8.
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М. Pильськoгo>' a не3a6apoМoTpиМaЛaДBaДy)кepiзнi aнoнiмнi вiдryки з 3aхiднoi Укpaiни: oдин 6opoниB pa.ц'янськийвoeнrlиil пaтpioтизм, a дpуrий BислoвлIoвaB кaTeгopичнo aнTиpaдянськi IIoгляди. <.{eсятepoльвiвськиx сту.Цeнтiв>пpoсили
pe/IaктopaПepекaзaти € н eвину, щo <.вiнпoдi6ний .ц'oToгo сo6aки, щo зaстpеЛиBПylшкiнa, нe знaЮчи нa щo вiн pyкy пiлiймaв. Якщo Pильський - нaцioнaлiст,тo тo.цiнe нaцioнaлiст ЛIoДинa'щo зoвсiм пopвaлa зi свoiм нapoДoМ>.A <<Г}pToк
Мoлo.
Дi зaхiдних oблaстeй Укpaiни> схapaкTеpизyBaBпoeTa i зoвсiм
гнiтючe: <.Pильський пpoдaв Дytшy i стaв 3a сBoIo чoptly писaнинy .сTaЛiнськиМЛaypеaToм''>.Бa 6iльtше,нa ixню дyмкy'
Pильський вiдкpитo вiдмoвився вiл yкpaiнськoсти нa кopистЬ
pаДянськoi iдентиvнoсти' кoЛи нaписaв pЯДКуI..
<.Мoя 6aтькiвщиIra _ He пpeДкiв pяди>. Aвтopи стBеp.цжyBaли'щo yкpaiнcькуtfl нaцioналiзм зapoдиBсЯ,кoЛИ вoiни Киiвськoi Pyсi пiдняли мeчi пpoти arpeсopiв, i щo кoзaки 6opoлиcя зa свiй нa.
poд, a нe <.якийсь..зeМHиймaтepiaльний poст''>,Хмельницький ясеуклaB дoгoвip iз Moсквolo, щo6 пopвaти з Пoльщeю, a
не <<ПoтoнyTи
B Мoскoвськiй 6eзoднi>a5.

Paдянськe кepiвництвo .цy)кe нeпoкoiлa пpoпaraнДисTськa дiяльнiсть opгaнiзoвaнoгo нaцioнaлiсTичнoгo pyxy. I
хoчa ПapтизaнсЬкa вiйнa йшлa y зaхiдних o6лaстях, нaцioнaлiстичнi листiвки тa киIxенькoвoгo poзмipy dpoшrypки пoстiйнo cПЛуBaJIИy Cхiднiй Укpaiнi,зoкpеМa i в стoлицi. Cкaя<iмo,o/tнoгo гpyДнeвoгo paнкy 1947 poку' B дe}Iь ви6opiв дo
мiсцeвих PilД, нa стiнi Boлoдимиpськoгo сoбopy в сaмiсiнькoму ueнтpi Киевa знaйrпли нaцioнaлiсTичHy листiвкуa6. У липнi 1948 poкy дpyгий сeкpетap цК КП(6)У Леoнiд Мeльникoв
oтpиIvraBTpиBo)Iснeпoвi.цoмлення вiД пеpllloгo сeкpетapя !нiпpoпeTpoвсЬкoгo oбкoмy пapтii Леoнiдa Бpсх<невa.Toй дoпoвiдaв, щo в зaлiзничtloМу вaгoнi, який пepeвoзив 6улiвeльний
лiс iз 3aхiднoi Укpaiни нa CхiДнУ, BИЯBуlЛvI.цo.цaTкoвий
вaнTilк _ нaцioнaлiстичнy лiтepaтypy. Cтypdoвaний Бpехснeв 3aпeBниB свoiх звеpхtlикiB, щo йoгo iДeoлoгiчнi кaлpи <<пoсиЛили po6oтy сepe.цpo6iтникiв i кoлгoспникiв o6лaсTу|,>47.
a5Tа-мса-llo,apк. 2 (пеpruиfl лиcт) i 10-2| (дpyгий
лист).
16II'цAгO, 1,oп. 23, спp. 4956,apк. 6_7.
ф.
a7Tалtcаlllo,ctlp.5072,apк. 13.

е вiОщ ння калnанii
H ацioналiсmuнн
Як випливa€

3 ДoЛyчeних Бpеx}I€ в им

Б1
зpa:}кlB Ta lHuIих

нaцioнaлiстичних пу6лiкauiй, стpaтeгiнне мiсцe в нaцioнaлiстичнiй прoпaraндi пoсi.цaли теми нaцioнaльнoi пaм'ятi, iстopичнoсти укpaiнськoi дepясaвнoсти,poсiйсЬкoгo iмпepiялiзмy.
Maлo Toгo' схo}I(е6улo, щo aBтopи нaцioнaлiстичtlих тeкстiв
пилЬ}Io стeхaть 3a poзBиткoм пoдiй в oфiuiйнiй iстopиннiй
нaуцi, нepiдкo пpoпoнyloчи aЛЬтepнaтиву нaйнoвitшим пapтiйним з:UIBaмпpo iстopiro й iДентичнiсть. Haпpикла,ц',кpити_
кa пoняття стap[Ioгo 6paтa - вeликoгo poсiйськoгo }Iapo,цy
y мaIIIинoписнiй 6poшуpi тepнoпiльсЬкoгo пpoвoдy oУH зaсвiднyе, шo ii aвтopи 6ули Пpекpaснo знaйомi з мiсцeвoю pa_
дянськoЮ пpeсoю тa сTaттяМи в <.БoльrпeBике> гoЛoвнoМy
тeopeтичtloМy )кypн:lлi пapтii. 3гiднo 3 зaпpoпotloвa}IиМy 6poIIIyрцi aнaлiзoМ, пicля вiйни
Bиpaзнoнa шIЛяхдaв}tьoгoцapсЬкo.
БoльшевикизBеpI{yЛи
poсiйськoгo iмпеpiялiзмy. 3po6или це тoМy' шIoiдея дoвoснttoгo6iльlцoвицькoгoiмпеpiялiзмy,якa сПиpzulaсянa
тaк звaнiй мiжнapoднiй пpoлетapськiйpeвoлюцii,зaвелa.
[i зpеалiзyвaтинaвiтьв CPCP, не
не BдzUIoся
Бoльrшевикaм
нaтe щo y свiтi. Hapoпи CPCP не 3лиЛисяy <<paдянсЬкиiт
po.ц,>'
Iцo мaв 6и 6yти пpao6paзoм6ез-нaцioнальнoгoсyспiльствa,a нapoДисвiтy вoлiли тBopиTиi oхopoняти свoi
нaцioнaльнiдepxaви{8.
Упpoдoвлс fipyгoi свiтoвoi вiйни, вiв дaлi aBтop, irплa бo.
poTь6a не мiх кЛaсaми' a мiх нaцiями, щo' 3peштoю' Bи3нaли
й сaмi 6iльtпoвики, якi пi.ц,чaс вiйни пolllиpюB:lЛи куЛьт poсiйських цapiB тa iмпеpських геtlеptlЛiв.У бpoшypi пopiвнювaлa.
ся пoBo€ н нa нaцioнaлЬнa pa.цянськa пoлiтикa 3 кoлoнiзaтopкopoлiвськoi Фpaнuii тa сyЛтaнськoi Ty.
ськиМи зУc|4ЛЛЯN1уI'
peччи}Iи. Cxoхe, ЛIo.цинa'якa }IaписaЛaцю кншкeчку' yBzDк}Ioстеж'илa зa кaмпaнieю пpoти IIIкoли Гpyrпeвськoгo. oстaннi iдеoлoгiннi pirпeння пapтii нaки.цaЛи yкpaiнськiй кyльтyiдeю>,aЛe _ зaBвilIсyвaв aBтoppi 6iльrпoвицькy <<пpoгpaмoвy
.IaTapуI,Лvlнaцioналiст - Мo}tгoЛи,пененiги, пoлoBцi, тypки,
тoBцi й пoЛяки' якi стoлiттями пpихoДklЛИ B Укpaiну з тiею
i.цeею>зpуйнyвaти yкpaiнську нaцiю,
сaмolo <<пpoгpaМoвoю
a8Tаltt саlllo, aoк.24-25,
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3a3нaлипopaзI{и.A тpaдицii кoзaкiв тa yкpaiнськoi peвoлюuii
1917poкy Пpoдoв)кyЮTь>кv|ТI|y
з6poйнiй 6opoть6ioУH49.
1947 poкy oУFI BИДaлaлистiвку, кoМентyючи нoвий
Poз д i л

п'ЯТИil,

naПИcaTИ<<.цoopии

тт

/

v

ByвЕLпи,
a Teпepвiн пoтpaпивy нeлaскy чepffi свoю <.Iстopilo
Укpaiни>50.
B iнrшiйлистiвцi oУH, пolllиpюBaнiilнaвecнi|947
poку,iшrлoсяПpo6итву пiл Гyp6aми'сeЛoМнa Кpeм'янevнинi,
Дe 1944poкy зaгoни нaцioналiстiвзiткнyЛИcя3 eнкaвeдистaми. Ii пopiвнtoвализ 6итвaми Хмeльницькoгoз пoлякaми пiд
Кopсyнeм, Жoвтими Boдaми, Пилявцями, 36apaлсeмтa Бepeстeчкoм;iз кoзaцькими aкцiями Пpoти poсiян пiд Кoнoтoпoм 1659poкy тa пiд Пoлтaвoro1709poкy;3 сyтиЧкoЮ3 чеpBotIиМвiйськoм пiд Кpyтaми 1918 poкy. B iншoмy звepнeннi yкpailrську МoЛoДЬ,<<кoзaцькe
плeМ'я Мoлo.це>'
зaкЛикaли-вi.цзнaчИTИ
TpИДЦЯтypivницю вiйни yкpaiнськoгoнapoдy
з бiльrшoвикaми(йtплoсяпpo пеptпийpaДянськийнaстyп нa
Укpaiну 1918 poку). У листiвцi,видaнiй пpoBoДoмoУH нa
пiвДeннo-сxiднихукpaiнських 3eМЛях,вiтaли вoлeлю6нiтpaдицii Шевченкaтa пoЛeгЛихпiд Кpyтaмиsl.
Укpaiнськi BЛaДникинaдзвинaйнoсepйoзнocTaBИЛИcЯ
Дo
циx aнтиpa.цяHсЬкиx
aнoнiмнихлистiв тa нaцioналiстичнoгo
кoнтpДискypсyпpo МинyЛе.Тeксти всiх кoнфiскoвaнихЛистiвoк i листiв BИBЧaJwI
тi сaмi гoлoвнi i.цeoлoги,якi нarляДaли
зa ДiяльнiстtoAкaДeмiiнayк i якi вимaгaли,щo6 oфiuiйнi iстopИКИ ДaJIИвiдсiч нaцioнaлiстиЧниМвеpсiям.oпip пapтiйним
ПoстaнoвaМстoсoвtloiстopii зaсвiднив,шo oфiuiйнi iнтepпpeтaцii нe 6ули oдинoким вapiянтoмнацioнaльнoiпaм'ятi y пoвo€ н lloмy yкpaiнськoмyсуспiльствi.Кpiм ниx,6ув ще й нaцioнaлiстичнийIi вapiянт,хaй нaвiтьiснyвaввiн y тiнi oфiцiй.
нoi лiнii, якa сaМaфopмyвалaсяB peзyльтaтiсклaднoiвзaемoлii пapтiйнoгoaПapaтyй iнтeлireнцii.

Mиxaйлo
Стaлiнiв тoст' щo йoгo yкpaiнський xy.цo)Iсник
Xмелькo зo6pазивнa мoHументaльнiйкapтинi <.3aвеликий
poсiйськийнapoд>(|947,3 x 5,15м, Cталiнськaпpeмiяltpугoгo стyПeня 1947 poкy), 3aпoчaткyвaввi.цзнaченняpoсiйсЬкoi
нaцioнaльнoiвелинi,якoмy нe 6yЛo мex. Poсiйськi lшoвiнiзм
i мeсiянiзм пoмiтнiшaли в oфiuiйнoмy.цискypсiщe 3 сePе.ци-

a9Tам саllto,apк.26-28 i 42.
50rLцAгo, 1,oп.23,спp.4958'apк.22.
ф.
5|Tаl+t
са.lto,cпp.5072,apк.46_48i 14.

t Bьtстyплeниe ToвapиЩa И. B. Стaлуlнa нa пpиеtt,tев Кpeмле B ЧестЬ
кoмaндyЮЦIихвoйскaми Кpaснoй Apмии 24 мaя 1945 гoдa, y йoгo кн.:
o Bелuкoй omeчеcmвeннoй вoйнe Сoвеmскozo Coюза (Moсква, 1948),
с. 196. .Цетaльнirшeпpo цей епiзo.цдиB. y кн.: Bгаndеnbeгgег,National
130- 131 i 23З-34.
BoЬheai.sтn'

и пl.цpyЧник >
сTzшIl}IсЬки
Ha кpeмлiвськoмyбeнкeтiД,ЛЯpaДЯНcькoгo
24 тpaвня 1945
вiйськoвoгo кoмaн.ц,yBaння
poкy Cталiн пiДнявкелих i вигoлoсив:
нaшoгo
Я xoтiв 6и лiДнятитoст3aз.Ц,opoв'я
i пepeлyсiмpoсiйськo}Iаpoдy
Paдянськoгo
гo Hapo.цy.(Бypхливi тpивaлi oплески,Bиryки <ypa>.)
Я п'ю пеpeдyсiмзa з.цopoв'яpoсiйськoгoнapo.цyтoМy'щo вiн нaйвидaтнituaнaцiяз yсiх

нaцiй, якi вхoдять дo сIuaдy Paдянськoгo Coюзy.
Я пiднiмaю тoст 3a здopoв'я poсiйськoгo }rapo.цyтoI\{у'щo
вiн зaслyжив y uiй вiйнi зaгaльне BизнaнHя як кеpiвна силa
Pадянськoгo Coюзy сеpeд yсiх нapoдiв нaшoi кpаiни.
Я пiднiмaю тoсТ 3a здopoв'я poсiйськoгo l{apoдy нe лиtlle
тoмy, Щo вiн - кеpiвний нapo,Д,a й тoмy, щo вiн мaе свiтлий
poзyl\,t'твep.ЦийхapaкTеp i теpпiння'.
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ни TpиДцятих poкiB, aЛе po3кBiтнyЛи BotIи пiсля тpaвня 1945
poкy. PaДЯнськi мeдii спiвaли дифipaм6и poсiянaм _ нaй6iльllloМy' нaймyлpirшoму, нaйхopoбpiшoмy i нaйслaвeтнitпoмy з
yсix нapoдiв2.
Пoдii в Укpaiнi вiлoбpaxaли зaгaЛЬнopaдянськi izleoлoгiчнi змiни. <.PaдянськaУкpaiнa> вiдryкнyлaся нa Cтaлiнiв тoст
.цoгi.цливoloстaTтelo <.Haвiки сЛaBa тo6i, вeликий poсiйський
нapoде!>. B нaстyпнi poки тaкi стaттi pеryляpнo з,ЯBJlЯЛ|4cЯ
в yкpaiнськiй пpeсi3. Peспу6лiкaнськi видaBництBa пеpеклaли i випyсTили дBoМa Bи.ц,aнняMиtloBy кaнoнivнy кни)ккy
пpo poсiйськi iстopиннi звepшeння _ <.Beликийpoсiйський
нapoд> Aнни Пaнкpaтoвoia. У пepшe ПoBo€ н нe дeсятиpiuня
o6oв'язкoвi пeaни poсiйськiй слaвi пoсiли в yкpaiнськoМy пyблiннoму дискypсi ви.цaTнeмiсцe, нe oстaHньoro мipoю в po6oтaх yкpaiнських iстopикiв. У сфepi iстopioгpaфii yявлення пpo poсiйську вищiсть пеpeтBopилo ПapaдигМУ <.дpyлс6и
нapoдiв> нa <<стoсyHкикеpМyBaIIIlя>мilк .цoмiнaнтнoю нaцi.
сIo Тa Ii <<Мoлo.ЦIIIими
бpaтaми>. Cталiнськi iдeoлoги, iстopики й письмеttники IIИcaJIИпpo зoвнitпню i внyтpitшню пoлiтикy Poсiйськoi iмпepii B пoзитив}toмy свiтлi _ як пoпеpeдницi
пoтyхнoi бaгaтoнaцioнaльнoi paдянсЬкoi дepжaви, y якiй дoмiнyють poсiяни.
Хoчa пiсля ПoBepнeння Кaгaнoвичa .ц'oМoскви в гpyлнi
t947 poку iдeoлoгiннa кaмпaнiя пpoTи <.нaцioнaлiзМy>в yкpaiнськiй iстopioгpaфii вщyхлa, йoгo зaяв нiхтo нe скaсoByвaв.
ХVI з'iзд Кoмyнiсти.rнoi пapтii Укpaiни вiдзнavив пapтiйнi
нaцioнaлiзмy> в ryмaнiтapних
успiхи в 6opoть6i 3 <<пpoяBaми
нaукaх. У вистyпi нa з'iздi Хpушoв нaгoлoсиB:
IJ'eнтpaльний
Кoмiтет кП(6)У y свoiй po6oтi пpидiляввеликy yвary бopoть6i3 пpoявaмиyкpaiнськoгo6ypхсyaзнo2Пpo пorшиpе}lttя,цoктpl,tни
poсiйськoi пеprшoстидив.:Frеdеriсk C. Baгghoorn, Sooiet Rtlssian Nаtionаliяn (Nеw Yoгk, 1956), pp. 26_66. Хмелькo
впеpшe пpедстaвив свolo кapтиIry нa IХ вистaвцi yкpaiнськoгo мистецтвa в Кисвi в листoпaдi 1947 poкy. !ив.: PаОянcькeмuсmецmвo,72лпcтoпадa 1947 c.3 (пpo вистaвкy); JlimepаmуpнaZаaemа,22 квiтня |948,
'
с. 1 (пpо Cтaлiнську пpемiю).
з PaОянcька Уrcpaiна,26 тpaвня 1945,с. 1. Тaкolк
.цив.:PаОянcъка УкpаIна,
16 вepесня 1945'с. 2 i 4 тa PaОянсьIсе
Jпucmецmвo'28
тpaв}rя|947, c.2.
a A. Пaнкpaтoвa' Beлuкuй pociйcькuй наpoО (Кtiв, 1949; 2.re вцд., |952)'

У noшукахнoвoinu't'яmi
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гo нaцioналiзмy,як з нaйшкiдливitшимi oд,нимз нaйбiльtu
)кивучиxпеpежиткiвкaпiталiзмyв свiдoмoстioкpемих нarцих лю.цей.Biдoмo, щo в пpaцях деяких yкpаiнських вveних, oс06ливo iстopикiв i лiтеpaтypoзнaвцiв,мали мiсцe
пoмилки й пepекpyнeння.I{К
6ypхсyaзнo-нaцioнaлiстичнi
8кП(6) i цк КП(6)У викpили Ta сyBopo зacУДvlЛуI
цi пoN|ИЛКу1.
Бyлo вжитo зaxoдiвдля змiцнення iнститyтiв iстopii Укpaiни й iстopii yкpaiнськoiлiтеpaтypиAкадeмii наyк
УPсP. 3apaз нayкoвi пpaцiвники iнститyту iстopii Укpaiни нaпoлегЛиBo ПpaцюIoтЬ нaд стBopeнняIt4<.Кopoткoгo
кypсy iстopii Укpaiни>5.

oтлсе,oфiuiйнi зBинyBaчe}Iняt947 poкy 6yли чинними i
Хpyшoв yхиBaB тy сaмy aнтинaцioнaлiстиннypиTopикy'щo й
явHoopiентуКaгaнoвич,oднaкpeспy6лiкaнськeкepiвrrиЦтBo
стapi пpo6лeмивиpitпеBaлoсянa нoвий кypс' нaгoЛoIIIyIoчи:
нo й iнтeлiteнцiявiдтeпеpзaймaетьсякopиснoЮ,вiльнotoвiд
ПoмиЛoкпPaцeю.
У пoшyкaх нoвoi пaм'ятi
Bимoги пapтii.цorrayкoBцiвнaписaтинoвy iстopiю Укpaiни cлiд poзгЛядaтиB lllиpпIoМyкoнтекстi нaдзвичaйнoi пoпyЛяptloстиiстopичних синте3y Paдянськoмy Coюзi пiсля вiйни. Пoпpи скpyTy вiдdyдoвнoгoпepioдy'.цepхaвa
вiд бaгaтoтoмiстopинних .цoслi.ц)кeнь:
фiнaнсyвaлa.ц,eсятки
нoi iстopii сPсP 3 aнтичних чaсiB .цoHaшIихднiв i .цoo.цнo.
тoМнихiстopiй мaЛихpa,цянськихнapoДiB'нaпpиклaд6ypятiв
чи oсетинiв.Кpiм Toгo'paдянськiiстopики пoчaлипpaцювaти
нaд 6aгaтoтoМнoювсeсвiтньoюiстopieю тa кiЛькoМaпiлpу.lникaМиз iстopii }IoBиxсхiднoeвpoпeйськихсaтeлiтiвсPсP6.
oфiuiйнi пolllyки новoi iстopиннoi синтези вiдoбparкaPa.цянськoгoCoюзy нe як пеprшoi
ли tloBy сaмoi.центифiкauiю
a paдцIeяк нaстyпtlикaPoсiй.
podiтнинo-сeлянськoi
.цepлсaви'
5 XVI зЪО Koмунicmuннoi Паpmii (6iлыaoвuкiв) Укpаiнu 25_28 ciчlt.я
1949p.:MаmepiаltuзЪОу (Киiв, 1949),с. 46. Хpyшoв нeпpaвиль}Ioнiввaв
Iнститyт yкpaiнськoi лiтepaтуpи,zLIIе
Peдaктopи,пeB}Io,пpoпyстиЛи цю
пoмиЛкy.
6
.(ив.:PгAсПи, ф. 17, oп. |32, д.339 i oп. 133,д. 4, a тaкolк pеueнзiiй
xpoнiкy в xypнaлi Bonpoсьtuсmopuuзa 1945-1954 pp.
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сЬкoi iмПepiiй oдну з нaй6iльrшихсвiтoвихпoтyг.Beликий poсiйський HapoдДo.цaBy зpoстi, Пpaктичнoвитiснивrшиpo6iтHИЧуIЙклaс якo iстopиннoгoгpaBця.Biдпoвiднo й нepoсiяни
N,raли
пеpеглянyтисвoi iстopиннiнapaтивитa пiдтвеpдитисвiй
пiдpяднийстaTyс<<мoлoДlllих
бpaтiв>poсiяIr.Cхiлнoeвpoпeйськy iстopiroтpe6aбулo пoвнiстIoПepепиcaTИ3
Пoглядyклaсoвoi бopoть6итa 6лaгoтвoptlихзв'язкiвiз цapськoюPoсiею.
oднaк цi пiслявoеннi пotшyки}IoBихiстopи.rниxси}ITе3
лaли мiзepнi peзyльтaти.1950poкy Aкaлемiя нayк CPCP пoвiдoмлялaB цк BкП(6)' щo сiм iз дeсятитoмiв всeсвiтньoi
iстopii тa ,цесяTьiз tпiстнaдцятизaПлaнoBaнихтoмiв <.Истopии CCCP> бyлyть гoтoвi 1954 poкy. Haспpaвдi o6иДвaзaB.цaHня
були викoнaнi aлсy tшiстдeсятих.
Ha 1953piк rкo.цeнiз
тoмiв <,ИcтopуlиCссP> не пirшoвлo лpукy7.Мoсквa зaсyдилa кiлькa BИДaHИхiстopiй нepoсiян3a <.нaцioналiстичнi>
пoМилки. Бaгaтo iнlпих пpoектiвзaгpузлив нeскiнчeннихo6гoвopeнняхi peцeнзувaнHях,
якi мaли зa6eзпeчитиixню iДeoлoгivнy нистoту.Aлe й лiнiя пapтii мiнялaся,i Moсквi 6yлo пoHaД,c|4ЛусфopмyлюBaтиПoгЛя.цнa всi пpo6лeми й пepсoнaлii неpoсiйськихiстopiй,To)Iспolllyк i.цeoлoгiчнoвитpимaних
нa сoвiстi мiсцeвих iдеoлoгiвтa iстoфopмyл чaсToзiUIиЦIaвся
pикiв. o.цнaк,пoспirпaючиз iстopиvниI\,lи
пу6лiкaцiяМи'BoHи
pизикyB:LпИ НaPызll"ГИcя rla зBинyBaчення

B <<Haцioнaлiзмi>,

нaтoмiсть як 6езпepeстaнне кopиryBaння rapaнтyBалo спoкiй.
не6aэкaння нepoсiйських
.(oля iстopii кaзaxiв IIoc:ишIИЛa
i.цeoлoгiвзaТBеp.ц}Iсyвaти
нaцioнaльнi пiлpучtlики. Пiсля oфiцiйнoi кpитики пеpllloгo Bи.цaнЕя1943_|944 poкiв Пaнкpaтoвa
тa Ii кaзaхськi кoлеrи I'IIBидeнькoпepepo6или тeIсст,i 1949 poкy
вийпrлo дpyгe BиlIaння <Истopии Казaхскoй сCP>. Aвтopи
пoМ'якtпиЛи iнтepпpeтaцiю зaBoюBa[Iня Кaзaхстaнy цapськolo
apмiсю, i це зaзвytалo як пpoфесиBнa пoдiя, якa пoв'язaЛa кa.
зaхський l{apoДiз пepедoвoю poсiйськoю eкoнoМiкoю й lсyльтypoю. Пpoтe мoскoвськi peЦензeнтизaBBDкиЛи' щo aнтицapист.
ськe пoвстaння пiд пpoвo.цo}rКeнeсapи Касимoвa. в текстi дoсi

? PГAсПи, 17,oп.132,д.339,л. |47_159;
PГAнИ, ф.5,oп.30,д.39,
ф.
л , 1 | _ 2| .
.

Кeнeсapи Кaсимoв (|802_1847) _ хaн Cеpeлньoгo )l(yзa'Гpyпи плeмеH
y Кaзaхстaнi. Упpoдoвж |837_|847 poкiв ovoлloвaв з6poйний aнтиpoсiйський pуx, У6нтпit пiд чaс пoxoдy в Киpгизiro
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Пoнад piк книхкa ввaфirypyе як <.нaцioнаЛьнo-ви3вoЛьtlе>8.
нe
<.Пpaвдa>
пoки
yспirшнolo,
aэIс
)кaЛacЯ
PoзГpoмилaмoнoгpaКaзaxстaн
у 1820_1840poфiю € p мухaнa Бeкмaxaнoвa..пpo
й aнтиpoсiйськoгo>пoBстaHкaх 3a iдeaлiзaцiю<.peaкцiйнoгo
<.нaцioнaня Кенeсapи.Казaхськaпapтiйнaвepхiвкa3acУД|4лa
лiзм>в iстopioписaннi,й мiсцевi нayкoвшiзмyrпeнi6yли пiлгoтуBaти тpeтr видaння пеpllloгo тoмy iстopii кaзaхiв. Cуля.rи з
пpoсПeктуцЬoгoBидaння,пporpeсивниЙчи pеaкuiйнийхapaктep пoлiй y кa:}:lхськiйiстopii BизнaЧaBсяiхнiм стoсytlкoМ .цo
Poсiig.
poкiв Tим' хтo щe нe зpoзумiв нaHa пoнaткyT|'ятДecЯтих
пpямкy змiн y paлянськiйiстopиuнiйпaм'ятi, Мoсквa Дaлa
кiлькa нaoчнихypoкiв.Пеpшrийтoм <.Iстopiiвipменськoгoнa-

Гpузii>,якa t946 polсy3.цo6yлaCтaлiнську пpемiю' a тaкoж y
(t947 _ 1950). ГoлoIстopii нapoлiвУз6екистaну,>
двoтoмнiй <.
булo тe' щo нацioвним гpiхoм y гpyзиtlськoмyДoслi.цэкеннi
е.цинoгoй мoнoлiтнoгo
нaлЬнaiстopiя пoстaвaлaяк <.6opoть6a
зa з6eгpyзинськoгoHapoдyпpoти iнoзeмнихпoHеBoлюBaнiв,
3apЪxeння й лo6po6утHeзaлeжHoiгpyзинськoiдеpжaви>t0.
йве кaзaти,шo yкpaiнськi iдeoлoгий iстopики yвaJкнoстe)кили 3a стaнoм спpaв в iнtшихpеспy6лiкaх.
пepший
У сiчнi 1948poкy yкpaiнськiiстopикизaBepцIиЛи
<.Истoна:}By
вapiянтpoсiйськoмoBнoгoTекстy'який oтpимaB
pия Укpaиньl: Кpaткий кypс>.Biсiмдесят п'ять pецeнзентiв
s M. Ким, Pецeнзиянa ИcmopuяКазахсlсoйСCP c ОpевнеЙшuх
вpeмeнОo
uс.
Bonpoсы
Пaнкpaтoвa,
и
A.
M.
peл.И. o. oмapoв
нaшuхdней,2-eизД,.,
(1949):
130_134.
mopuщМ6
..
epмyxaн Бекмaхaнoв(1915_1966)_ кaзaхськийiстopик,чЛerr-кopесв 20_40-егoдьt
<Кaзaхстaн
пo}lдентAH кшPсP. Aвтop.цoслiдження
ХIХ в.>(М.' 1948).
9 PгACПи, ф. 17,oп. 133,д. 220,л.154_159;Г. Ф. flaхIшлейгep,
B ИнсTитyтe'apхеoлoгиии этнoгpaфииAкaдемии нayк Казaхс1oй!сP'
Bonpocьtio,opuu, М 2 (1952):146-151;Тillett, The Grеаt Fiendship,
r48-154.
l0PГAсПИ, ф. 17,oп. 133,д. 303,л. |4-|9, tЗ5-t37 (Bipменiя),81_84
(Гpyзiя)i 85-87 (Уз6eкистaн).
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дoклaднo пpoкoментУBaJIИтpиДцяTЬ ДBa po3.цiЛикни)Iски' Щo
ix пoтiм o6гoвopили нa спецiяЛьнoМy зaсiДaннi peспy6лiкaнськoгo Ariтпpoпу. У гpyлнi 1948 poкy Iнститyт iстopii Укpaiни нa.цpyкyBaвBипpaBлeниЙтeкст oбмеэкеним }IaкЛaдoМ_ тaк
звaний <<Мaкeт>
для внyтpilllнЬoгo B)киткy. Цей дpyгий вapiяHт IIIиpoкopoзiйtпoвся, i нa вeсHy 1949 poкy aBтopи oTpим:lли
пoнaд стo peцeнзiй вiд гoлoвних нayкoвих i oсвiтнiх yсTaнoв
з Укpaiни й iнших peспy6лiк, yсi зaгaлoм пoзитивнill. Мaлo
Toгo' B гPУднi 1948 poкy yкpaiнськe Пoлiт6юpo скЛикilлo спeцiяльнy тpiйку y склaдi секpeтapя цк кП(6)У Кoстя Лvlтвуlнa' зaстyпникa Гoлoви Paди Мiнiстpiв flмитpa Мaнyiльськoгo тa Гoлoви Пpeзидii Bеpхoвнoi Paди Михaйлa Гpeнyхv|Д,ЛЯ
пepегЛяДy Дpyгoгo вapiянтy. Cьoмoгo квiтня 1949 poкy вoни
пoвiдoмили свiй виснoBoк Хpyшoвy: <.пiсляoстaтoчнoгo pе.цaryBaння Мo)I(e6yти нaдpyкoBaнa MaсoBим }IaкЛaДoм,цoBepeсня 1949 poку>'2.
oднaк кни)ккa дo дpyкy не пirцлa. oчeвиднo, пaм'ятaloЧи,
як HeдaBнo Кaгaнoвич <<Bикpив>
нaцioнaлiзм в yкpaiнськiй iстopioгpaфii, peспу6лiкaнськi кepiвники пoсЛaЛи тeксT IIa ще
oдHе кoлo пpискiплиBoгo peцензyBaння. Двaдцять вoсьI\,loгo
гpyдня 1949 poку диpeктop Iнститyтy iстopii Укpaiни oлексaнДp Кaсименкo пoвiдoмив нa пapтiйнiй кoнфepенцii Aкaдe.
мii нayк, щo po6oтy пoвнiстю зaBepшIeнo.3a йoгo слoвaми, iнститyт <<y)Iсе
мa€ oстaтoчнi вкaзiвки пpo пepe.цaчyцьoгo Мaтеpiaлy в типoгpaфiro для Bи.цaBництвaМaсoBим тиpzDкeм,>t3.
Алe якpaз 3a.цeсять днiв пepeд тим Хpyшoв lloiхaв з Укpaiни
нa нoвy пoсa.цyв Мoсквi,3алиllIивIIIи пep[IиМ секpeтapeм Лeoнiдa Мельникoвa. Хoчa тeксT пepeклaЛи yкpaiнськoro i веpсткy poздpукyвaЛи o6oмa мoBaМи' нoвий пapтiйний кepiвник,
схoл(е' нe зaхoтiв 6paти вiдпoвiдaльнiсть зa пoтeнцiйнo не6eзпeчнe ви.цaння.Haтoмiсть y нepвнi peспy6лiкaнськe кеpiвництBo BчеTBepтепoсTaнoBилo нaдpyкyBaTи Teкст' вiдoмий тeспp.1832,apк.1-3
'' IтЛAГo,ф. 1,oп.70,спp.7|4,apк.9-10;oп.30,
(пoвiдoмлeння
дo ЦК); нAIIУ' oп. 1,спp.134(звiтIнститyтyiстopiiзa
1948piк);спp. 140(стенoгpaмa
зaсiдaнняв Ariтпpoпi).
oп.23,спp.5664,
apк.
'2TLЦAгO,ф. 1,oп.30,спp.985,apк.66(тpiйкa);
6_7 (виснoвoк).
'3 TTЛAгO,ф. 1, oп. 70,спp. 1787,apк.797;У лeщamaхmomалimаpuзму,
2:129.
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пep як <.IстopiяУкpaiнськoi PCP>, o6меrкeним нaклaдoм:
1500пpимipникiвyкpaiнськoюмoвoЮтa 500poсiйськoю(цeй
<<Мaкeт>
тaкo)E(
пpизнaЧaBcЯНeД,JIЯ
пpoДDкy).Ha тoй чaс гpyпo.цiлилинa.цвaтoми:пеprпийпpo iстopiю
бeзнeДoслiДэкeння
Дo |9I7 poкy' .цpyгиЙ6ув пpисBячеtIийpaлянськoмупepioлy.
<.Кopoткийкypс>вiдЗ oглялy нa o6сяг кHи)I(кипi.цзaгoлoвoк
кинyлиla.

У vepвнi 1950poкy чeтBеpтеodмerкeнeBидaння.цвoтoмникa лягЛo нa стiл сeкpeTapяцк BКП(б) Мiхaiлa Cyслoвa.
iдeoлoг виpitшивпepе.цaтикIIи)Iскyнa
Гoлoвний pa,цяIIський
Щe o.ц'нeoбгoвopeнняМoскoвськимнayкoBцяМ'aЛe IнстиTyт
iстopii сPсP y;ке кiлькa paзiв peueнзyBaвкниэlскy'тoмy Cус[i в IнститyтМapксa,Енreльсai Ленiнa (IМЕЛ).
лoв нa.цiслaв
Tимчaсoм po6oтaв Укpaiнi зaгЛухЛa.Мoскoвським фaхiвцям
3 мapксизMyй iстopii пapтii знaдo6илoсяп'ять мiсяцiв, щo6
poзгля}IyTи.цoслi.цtкeння
укpaiнських iстopикiв. Tpилцятoгo
грyдня 1950poкy Boнидoпoвiли Cуслoвy:iстopiю Укpaiни i ii
пeBнoМyвiлpивi вiд Poсii>.PeкyЛьтypив книэкцiпo.цaнo<<y
пiдкpeслиЛaвплиB пporpесиввoЛiли,
a6и
книxкa
цeн3eнти
poсiйськoi
нoi
кyльтуpи нa Укpaiнy i зaпеpеvyв:lЛиB)IшBaнНЯ Нa}BуI<.Укpaiнa>
стoсoBtloyкpai}IськихзеМелЬдo ХХ стoлiття15.

Пo.цaльшийпepебiгспpaBи ДивнуlЙ.Cпливлo .цBaнa.ццять
днiв, зoкpeмa й нoвopiннi святa, й yкpaiнськi iстopики вiдзвiryвaли Мoсквi, Щo всi нeo6хiднi пpaBки зpo6лeнo.Cyслoв
oтpиМaBpeцeнзiю IМЕЛ 30 гpy.uня,aBтoPи впepIIIепo6aчилиIi2 сiння,a 11 сiчня чинoBtIикицк BкП(6) Юpiй )Кдaнoв
i A. Мiтiн .цoпoвiлиCyслoвy, щo пpaвки зpo6лeнoi пepший
тoМ нeBдoBзiвийДeу свiт16.Haйiмoвipнiшe,yкpaiнськiiстopики виpirшилизirнopyвaтигoЛoвнeкpитичне зayвaэкення_
yкpaiнськy iстopiю вiд poсiйськoi _ та
нi6и вoни <.iзoлювали>
t,lII'цAГO,

ф. 1, oп. 30, спp. 2030, apк. |72 (o6мe>кeневидaння). ЧеpвtIеве видa}tня |949 poкy 3 o6мerкеним нaкладoм }Iaiiив.uloся<Iстopiя
Укpaiни>,a BидaннЯ1950 poкy - <lстopiя Укpaiнськoi PсP> (HAIIУ'
o п . 1,сп p.215,apк.4-8 ).
t5rr.цAгo,
ф. 1, oп. 30, спp. 2806,apк. 72 (pirпеrIняCyслoвa);PгAсПИ'
ф. 17,oп. 132'д. 503' л. 1_4 (pецeнзiяIМЕЛ).
'6 IIЛ.AГO, ф. 1, oп. 30, спp. 2360, apк. 8; спp. 2806, apк. 72 (5 сivня);
P гA сП и , ф. 17,o п . | 3 2 ,д,5 0 3 ,л. 5 (1 1 сiv ня).
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o6мeжилиcя зaп,riнoЮслoBa <.Укpaiнa>нa <.yкpaiнсЬкi3емЛi>
тoЩo.
I-(ьoгopaзy пepIIIийтoм <.IстopiiУкpaiнськoi PCP> пitшoв,
нaperштi,Дo.цpyкy. Кopекrypa 6yлa пiлписaнa 8 лютoгo' Дpyк
пoчaBся y квiтнi, a y тpaвнi pеспy6лiкaнсЬкe кepiвництвo paптoм йoгo пpизyпинилo. МoлслиBo' ПpoчyBIlIи пpo pеaкuilo iстopикiв }raкPитикy з бoку IМЕЛ, цк кП(6)У ствopилo нoву
кoмiсilo з Дeв,яTИвiДoмих мiсцeвих iстopикiв, фiлoсoфiв i лiтepaTypoзrraвцiв,He пoв'язaних з Iнститyтoм iстopii Укpaiни.
Кoмiсiя двa мiсяцi poзгляДaЛaпepший тoм i вислoBилa чиМaлo кpитичHих зayBiDкeHЬ,Щo ix aвтopи негaйнo вpaхyвaли. Ha
пoчaToк сepпня 1951 poкy вoни пiдгoтyB:lJIи Щe oднy вepсiю
тeксту' aлe кoмiсiя fi дaлi знaхo.циЛaв книхцi пoмилки. Пiсля зустpivi 3 члeнaми кoмiсii Haзapeнкo виpirшив,щo кtlи)ккy
в нинirшньoмy виглядi ДpyкyвaTи нe мoхнat7.
oтoж, хoч aпapaт цк 8кП(6) y Мoсквi нaгaдyвaв Пpo
пoтpeбy в.ИДaTИiдеoлoгiчнo виTpиМaнy iстopilo Укpaiниls,
peспублiкaнськi фyнкцioнepи зaтягyB:rли 3 циМ пpo€ к тol\4.
[хне piшrення зpoзумiлe в цIиpIIIoмy пoлiтичнoМy кoнтекстi.
<.Пpaв.ц,a>неспoдiвaнo oпydлiкyвaЛa poзлo.(pyгoгo JIиIIIHЯ
гy стaттю <.ПpoтиiДeoлoгiчних BикpиBлень y лiтepaтypi>, нaпaBIшисЬнa гaдaнi iдеoлoгiчнi ухили y тBopчoстi укpaiнськoгo Пoeтa Boлo.цимиpa Coсюpи. Cтaття з6уpилa в Укpaiнi вeличeзнy хвилю кpитики. Кiлькa мiсяцiв ПисЬМеtItIики,хyкoМпoзиТopи й хypналiсти публiннo кaяЛися B нa.ц,o)кHики,
цioнaлiстичних пoll,tилкaхa6o iдeoлoгivнiй слiпoтi. Кaмпaнiя
сягtlyЛa aпoгelo B листoпaдi пiд чaс тpиДенHoгo плeнумy I{К
кП(6)У' пpисBяченoгo викpивaнню <.нaцioнaлiзмy>в лiтepaтypi й мистeцтвi19.
Haзapeнкo й члeни кoмiсii poзyмiли, Щo нaпpикiнцi лiтa
й вoсени 1951 poкy Кpемль i peспyблiкallськe кepiвництвo нeкaтимyTь вiд укpaiнських iдеoлoгiв викpиття <.нaцioнaлiзму>
в ryмaнiтapних }Iayкaх.Bидaвaти в тaкiй ситyauii пiдpy.rник з
IUIAГO, ф. 1' oп. 30, спp. 2360, apк. 8 (кopекrypа); спp. 2806, apк,72
'7
(lpyк зyпинeнo); apк. 74_|09 (кoмiсiя i вислoвленa нeю кpитикa); 73
(нoвa вepсiя гoToвa в сеpпнi), 37_88a (стeнoгpaмa зaсiлaння), 85-87
(виснoвoк Haзapенкa).
'8 PгAсПи, ф. 17,oп. |33, д. 31'1,л. 47.
19У нaступних poз.Цiлaхпpo
цю кaмпaнiю йтиметься детaльнitце.
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iстopii 6улo6 сaмoгy6ствoм. Toмy piшeння fт дaлi BипpaBляти
TeксT з,цaBaлoсяpoзyМниМ зaхис}IиМпpийoмoм.
Ha листoпaдoвoмy плeнумi 1951 poкy пepший сeкpeтap
Мeльникoв poзпiкaв зa звoлiкaння з пyблiкaцiеlo цьoгo iстopичHoгo.цoслi.цхeння i зaувarкиB, щo чepнeтки пеPIIIoгoтoМy
Hе BpaхoByютЬ нeщoдaвнi Cтaлiнoвi вiдкpиття B галу3i iстopичнoгo Мoвoзнaвствa.Bтiм, пopiвнянo з йoгo тиPaдaМи Пpoти <.нaцioнaлiзмy>в лiтepaтуpi й мистeцтвi uе бyлo легенькиI\,l
сTyсaнoм. Biдтaк пеptшийсекpeTap пepeйП]oвHa кoнсTpyктиBнirший тoн i зaявив: <.ЦeдЛя нa[IoГo нapoдy лylке пoтpiбнa
..Iстopiя
Укpaiни'', йoгo пoтpeсПpaBa - стBopити пiлpуvник
6yють 6yквально всi, вiд стapoгo.цoМaЛoгo...Ми, пoзa сyмнi..IстoвoМ' Мo)кeМoсTвopиTи лo6pиЙ, сталiнський пiдpyvник
piя Укpaiни''>20.
BизнaчитидaBнс MиHyЛe
Haписaти <дLo6pиil стaлiнський пiдpyнник>
oзHaч:Lпoyзгo.циТиiстopиuнy oпoвiДь з недaвнiми pa.цянсЬкими iстopинtlиМи тpaнсфopмaцiями. B пepшi пoвorннi poки
paдянськi iДеoлoги пi.цнeслиДaвнiх слoB'яH: Це бyлa,3 oД,Hoгo
6oкy, зaпiзнiлa pеaкцiя нa нaцистськi тeopii ниxчoстi сЛoB'ян,
з iнtшoгo 6oкy _ Tвopeння величHoгo Минyлoгoдля BeЛикoгo poсiйськoгo нapo.цy.B pелaкшiйнiй стaттi B пeplшoМy числi
tloBoгo NloскoBсЬкoгo)I(ypHaлy<.BoпpoсьIистopии> 1945 poкy
laяв'ЛЯI|oc1 щo вiйнa BисyHулa нa пepеднiй плaн пeвну iстopиЧtly пpo6лeмaтикy, якa .ц'oтиBBaэI(
aJlacя дpyгopяllнoю. Cepед ПpикЛa.цiвlкypнaл [IаBoдивпoхo.ц)кeннясЛoB'яtI2l.
Укpaiнui мaЛи тих сaмиx пpeдкiв i, нa вi.цмiну вiд
poсiян, дoсi хили в сaмiсiнькoМy сеpui стapoдaвнiх
схi.цнoслoв'яtlських зеМeЛЬ. Пo вiйнi сЛoв'янсЬке Минyле ПpиBepнyЛo yBaгy yкpaiнських apхeoЛoгiв. Haвeснi 1946
poку Хpyшoв ПpoсиB y Cтaлiнa ДoзвoЛy скЛикaти пеprпий
yкpaiнський apхeoлoгiчний з'iзД. У листi вiн пoяснювaв:
<.Hayкoвa темaTи кa з'iзду бyде пiдпoPя.цкoBa}Iaнaстy rIHoIvly
20ILцAгO,
ф. 1, oп. 1, спp. 976, apк. 88; У лещаmах momалimаpuзлу,2:

r52-r55.

2l Hепiдписaнa стaтгя' Bonpocьtuсmopuu,NЬ 1 (1945): 5.
11 - &79
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Poзdi"ltn,яmuй, Hаnucamu <Оo6puйcmалiнськuй nidpу,lнuк,>

пoглибЛeнoмy Мapксистськo-лeнiнськoмy висвiтленню .цвoх
Пpo6ЛеМ:Пеpшa цeнТp:lЛь}Iaпpo6Лeмa _ пoхoДхсeння схiдних сЛoB'ян' .цpyгa _ BиBченIIяпaм'яToк стapoдaвнiх кyЛЬтyp {нiпpoвськo.flyнaйськoгo мeлсиpivvя, якi нeспpoсToBнo свiдчaтЬ пpo iснyвaння нa цiй теpитopii пepeдoвoi дaвньoi кyльтуpи B)IсeB.цo6y нeoлiтy i 6poнзи>22.Мoсквa не зaпepeЧyвaЛa,i в сepпнi 1946 poкy з'iзд зi6paвся в oдeсi. Як i
cлiл6улo чекати, йoгo унaсники вiдкинyли Пolllиpeнy дyМкy, нiби сЛoB'яни oсiли y Cхiднiй Евpoпi y п'ятoму чи IlIoстoмy стopivнi, нaтoмiсTь стBep.ц)кувaлoся,щo вoни пoхo.цять
вi.ц aвтoxтoнiв-piльникiв. Apxeoлoги 3acУД|4л|4
тaкo)I{ гIopмaнсЬкy тeopiю виникнення Киiвськoi Pyси i пiдкpeслили,
щo слoв'янськa деp)rсaвнiстьмaе влaснi стapoдaвнi кopeнi23.
B пepшe пiслявoенне дeсятиpiччя IнститyT apхeoЛoгii peспyблiкaнськoi Aкaдемii нayк пpoBaДиB дaльrшi Дoслi.цлсeння
B тaкoМу pyслi, здo6yвшися 1950 poкy нa пoхB:lлy Пpeзиlii
Aн УPсP i цк кП(6)У,1.
BarкливiстЬ цьoгo питaнIIя демoнстpy€ piзкa кpитикa, якoi
3a3нaв пoпepeднiй вapiянт пepшIoгopoзлiлy <.IстopiiУкpaiнськoi PCP>: 6улo скaзaHo' щo B }IьoМy <<eтнoгeнeз
слoB'ян 3aплyTaнo>. Aвтop вiДпoвiДнoгo poзлiлy' неМoлo.цийyэкe apхе.
oлoг Лaзap Cлaвiн, Haписaв' щo pa.цЯнськi нayкoвцi <<floвo.цятЬ>мiсцeвe кopiння слoB'ян, a кoмiсiя Пoлiтбюpa Bв:Dкaлa
цe B)I(e.цoBeдeним2s.Aж 1952 poкy yкpaiнськi чиHoB}Iики 3aмiнили Cлaвiнa .цвoМalr,roлoДIllимиapхeoлoгaми, кoтpi пepеПИca]IуIpoздiл нatloBo. У ixньoмy вapiянтi пiДкpeслювaJlocя'
щo слoв'яtlи 6ули кopiнним нaсеЛeнняМ l{ентpaльнoi i Cxiднoi Евpoпи, a Гpyшeвський пoмиЛяBся' нulзиBaЮчипpeдкa22rT/[ABOB, 2, oп. 7,cлp.З927,apк.124-125.
Meнi нe йдeтьсятyт Пpo
ф.
те, vи Хpyшoв oсo6истo нaписaBцЬoгoлистa i чи Cтaлiн йoгo нитaв,aле
yкpaiнськi iдеoлoги кo}rтaктуBaли3 aпаpaтoм цк BкП(6), aдpeсyючи
лутcтlцСтaлiнoвi, i пiдписyBaли iх y пеprшoгoсeкpeтapя.
23Tаll cамo, apк. 12З-|25; спp. 553, apк. |73_179,
1, oп.30, спp.2003,apк. 1I2;|'Г. llloвкoпляс, Аpхeoлoziu" щА|o'ф.
нi ОoслiОэrcенttя
на Укpаiнi (1917-1957): ozляО вuв|e|л!.ЯаpхЬoлoziннttх
nа"ч'яmoк(Киiв, 1957)' |7-24.
* ILцAГo,
ф. 1, oп. 24,cлp.1577,apк.3,6; oп.30, спp. 1919,apк. 26_28.
Пop.: o. К. Касименкo, peд.,Icmopiя Укpаiнськoi PCP [<.Мaкeт>](Киiв,
1951)'т. 1, c. 20.
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<<нe3aпepeчнo
свl.цми yкpaiншiв стapoдaвнiх aнтiв: .ц)I(еpeлa.
еД,нlсть
i
МoBну
кyльтypнy
Пoхo.ц,)IсенI{я'
пpo
спiльнiсть
чaтЬ
всiх пiвнiчниx i lliвдeнних гpyП сxi.цних сЛoB'ян>.Пopiвнюючи .цaнiyкpaiнських apхeoЛoгiв iз pезyльTaTaми poзкoпoк y
Пскoвi тa вepхнЬoму Пoвoлхсi, aвтopи нaМaгaлися ПoтBеp.цити кyлЬтypнy спiльнiсть пpeдкiв yкpaiнuiв тa poсiян y V i VI
стopiннях26.
Пpeдстaвити oсiлу piльнинy тpипiльськy цивiлiзaцiЮ
(бл.3500-1400 p. лo н. e.) як ПpoтoсЛoв'янськy6Улo дляaвтopiв, ли6oнь, нaй6iльrпoЮ спoкyсoю. Haвiть чЛe}Iи кoмiсii Пoлiт6Юpa пpolloнyBaЛи нaгoлoсиTи тoй фaкт, щo тpипiльськi знaxi.цки виявлeнi i нa Киiвщинi, i нa Бyкoвинi, a
oт)кe' вкa3yюTЬ }Ia сTapo.цaвню <.спiлЬнy кyлЬтypy нaсeЛення схiдних i зaxiДниx o6лaстeй Укpaiни>. .Цехтo3 peцeнзeнтiв, як-oт пpoфeсop.(митpo Пoйдa з flнiпpoпетpoвськoi пapтiйнoi lllкoЛи' вiдкpитo }IaПoляг:lли нa тoмy, щo тpипiльцi
6yли пpeлкaми слoB'ян. Хoчa у видaннi <.Iстopii>1953 poкy
спpaвдi 3a3нaчеHo'щo тpипiльцi нaселяли гoлoвнo тepитopiro УкpaiнИ - Haзaхiд вiд fiнiпpa.цo кapпaт, y ньoМy зaмoвчaнo iхнiй сToсyнoк.цo слoв'ян. 3aте, нa вiдмiнy вiд o6мехеtloгo Bи.ц'aння1951 poкy' B oстaтoчнiй вepсii тексTy скaзaнo,
щo слoB'яtlськi apxеoлoгiчнi знaхi.цкиу Cxiднiй Евpoпi сягaють ilк Дpyгoгo тисячoлiття дo нaшoi epи. Як6и ця тезa 6yлa
вoнa зpo6и лa 6 cлoв,ян як мiнiмyм МoЛo.цЦIиМисупpaB.ц'oЮ'
чaсникaМи тpипiльцiв' aЛe aBтopи tIе pи3икнуЛи poзBинyти
цей мorкливий 3в'я3oк27.
Пiдгoтувaння poзlliЛy пpo Киiвськy Pyсь стaнoBиЛo щe
oднy пpo6ЛeМy, 6o в укpaiнськiй Aкaдeмii нayк rrе 6yлo aвтopиTeт}Iих фaхiвuiв iз цьoгo пеpioлу. Teмa эк ця бyЛa пpo6лeмнoю вiдтoДi, як нaпpикiнцi двaдцятих - y тpидцятих poкaх вЛa.цa3aсy.циЛaГpyrпeвськoгo зa тe' щo вiн увaэкaв Киiв.
ську Pусь чaстинolo укpaiнськoi iстopii. Cеpaфiм Юшкoв, знaвeць дaB}Iьopyськoгo пpaвa' фopмaльнo 3аЛиIIIaBсяпpauiвникoм lнститyтy iстopii Укpaiни.цo 1950 poкy, aЛe вiл 1944 poку
26o. к. Кaсименкo, pel,.,Iсmopiя Укpаiнcькoi PСP (Киiв' 1953)' т. 1'
c.29_3З.
27TIЛ.AГO, 1, oп. 24, cпp. |577, apк.1 (кoмiсiя);oп. 30, спp. 2339,apr<.
ф.
32 (Пoйдa);Icmopiя( 1953)'c.20-2| (тpипiльui),29 (слoв'яни).
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вiн виклa.цaBy МoскoвськoМy yнiвepситетi i для кияII Мaйхe
нe писaв28.IItститyт зaзвичaй .цopyЧaBpoздiли пpo Киiвську
Pyсь Кoстeвi ГyслисToмy, vиi нayкoвi iнтepeси oxoпЛюBaЛи
хIV_ХVI стoлiття. Хoчa в po6oчoМy плaнi Iнститyтy нa 7949
piк yсe шe фiгypyс кни)ккa Юrпкoвa пpo Киiвськy Pyсь, y звiтi зa 1946_1950 poки tIезaзнaче}tolкoДнoi мoнoгpaфii чи стaттi нa Iцютeмy. B кoжtloМy paзi y вiдпoвiднoмy poзлiлi дo <<Iстopii> ГуслиcтиЙ тaки пoкaзaв фopмyвaння киrвopyськoi дep)кaBи як <.сгtiльнoiкoлиски> poсiян, yкpaiнцiв i 6iлopусiв. Biн
нaвiть виД'aBTекст цьoгo poздiлy oкpeМoю 6porшypoю <.Киiвськa Pyсь - кoЛискa тpЬoх 6paтнix нapoдiв>29.
1950 poкy BoлoДимиp floвхсeнoк з IнститyTy apхeoлoгii oпyблiкyBaB нoBaTopсЬкy пpaIIю <.Biйськoвaспpaвa в Киiвськiй Pyсi>. Biн зoсepeД|4BcЯнa iстopii yкpaiнськoi Haдднiпpянщи[Iи' хoчa oстaннi двi стopiнки мiстять кopoткий
oпис пepeМoг AлексaнДpa н€ в сЬкoгo нa.цнiмeцькими pицapяМи нa Пiвнoчi у 1240_1242 poкaх' Peцeнзент 3 aвтopиTeтttoгo Мoскoвськoгo )кyp}IaЛy3aкинyB .(oвжeнку нeхTyвaння
вiйськoвим мистецтBoм влaдiмipo-сyзД:lЛьськoгoкнязя Aн.
лpiя Бoгoлюбськoгo. Ha йoгo .цуМкy,пoхo.ци кHЯзя нa Hoвгopo.ц i днiпpoвський perioн oсo6ливo вaхсливi, a.ця<e<.6opoтьбa...,якy пpoвaДИЛИ BЛaДiмipськi князi, ДeДaлi6iльшe
нa6yвaлa хapaкTеpy нaцioнaльнoi o6opoни pyськoi 3емлi>30.
3вiснo, yкpaiнський apхeoлoг y свoiй книжцi свi.цoмo oминyв пoхiд Бoгoлюбськoгo нa Киiв 1169 poкy, кoли пiвнiчнoсхiдний кня3ь зaхoпиB мiстo, гpa6увaв i пaлив цepкBи й мoнaстиpi, в6ивaв Миpних житeлiв..(ивyе, щo Мoскoвський peцен3ент вoлiв нe ПpoсTo вiднoвити в книrкцi цeй епiзoД, a й
Bo3BеЛичитийoгo. oднaк зaхoПЛeнItяyкpaiнських iстopикiв
нiкoли нe пoшIиploB:lЛoсянa <<BeЛикoгo
пpе.цкa>poсiян кtIязя
Aнлpiя Бoгoлю6ськoгo. Haвiть y нaскpiзь пepepедaroвaнoмy
пepIIIoМyтoмi <.IстopiiУкpaiнськoi PCP> йoгo пoхiд хapaктepи3yBaBсяяк <.фeoдaльнayсoбиця>, якa зaкiнчИЛacя <<Пoгpa6yвaнням> Киевa. Boднovaс цю вiйнy c.ГapaJll4cЯтлyмa-

чити нe як кoнфлiкт мilк poсiянaми й yкpaiнuями: <<ця
сyтичкa бyлa феoдaЛьнoю вiйнoю мiхс князяМи' щo нaЛe)IGЛи
дo oднiеi дaвIIьopyськoi нapoднoстi>31.
oДним iз нaйбiльrшиx гpiхiв Гpyrпeвськoгo стaлiнськi iдеoлoги Bв:Dкалийoгo тeзy Пpo тe' щo спpaB)кнiм спaДкo€ М цeМ
Киiвськoi Pyсi бyлo пiвдeннo-зaxiднe Гaлицькo-BoлиttсЬкe
князiвствo, a нe пiвнiчнo-схiднe Bлaдiмipo-Cyздaльське. Пiсля вiЙни yкpaiнськi фyнкшioнepи BикaзyвaлИ н.aДlв.Иvaйнy
нyтливiсть лo 6yль-яких нayкoвих пpaIIЬпpo Гaлининy й BoЛинь. 1951 poкy lleнзopи зaBepнyЛи стaттЮ iстopикa Фeдopa llleвueнкa <.Пpo/teякi питaння iстopii Укpaiни>, нaписa11УД,ЛЯ<.BiсникaAкaдeмii нayк Укpaiнськoi PCP>, бo i] aв.
yкpaiнськoi деpжaвнoстi лехить в
тop yBDкaB , нi6и <<Пoчaтoк
oкpeМиx пiвдeннopусьIсих князiвствaх i oсo6ливo ГaлицькoBoлинськoмy>32.Пpoмoвистий фaкт: y пepшe пoBo€ t I}Iе.цеся.
тилiття o.цинoкoЮкtlиэt(кoЮпpo цe князiвствo булaвидaнaв
стoлицi poзвiдкa МoскoBськoгo iстopикa Bлaдiмipa Пaшyтa.
Pецeнзeнти вiтaли ii як <.пеprпyв pa.цянсЬкiйiстopиvнiй лiтеpaтypi сaмoстiйнy i сepйoзнy мoнoгpaфilo' ПpисBяченy лoслiiстopii зaхiднoyкpaiнських 3eМеЛЬв пеpioд фeoлaль.ц,)IсеtIню
нoi poздpodленoстi>33.
Ha тoй чaс як yкpaiнськi iстopики в,IЯIIИэЯДo цi€ i теМи'
пиТaн}Iя _ кoЛи х сaМe тpи схiднoсЛoB'я}IсЬкi нapoди пoстaли 3 ки€ B opyськoi <<кoЛиски>
i poзвинyлИcЯ B oкpeмi етнiч_
нi гpyпи
з:lЛиПIaЛoсянeвиpiЦIeнип,t.Biднyвaюни i.цеoлoгiчtIу B:Dкливiсть дaтувaння ПoчaTкiв eтнiчнoi вiдмiннoсти свoгo гIapo.цyвiд poсiян, yкpaiнськi фaхiвui веЛи пepe.цy цих.цoслi.цхсeннях.CпиpaюЧись нa дaнi лiнrвiстики' peспy6лiкaнськi нayкoвцi пpипyсTуIЛИ' щo poсiйськa, укpaiнськa i 6iлopyсЬкa нapoднoсTi oфopмилуIcЯ B хIV_хV
стopivvях. flискусiя y <.BoпpoсaxисTopии> пpoтягoМ 1949_1951 poкiв пiдтвep.циЛaцe ДaTyвaння' якe' зpeштolo' ввiйшлo в poсiйськi й
бiлopуськi iстopиннi дoслi.цхeння. |952 poкy мoскoвський iсTopик Мiлiцa Hечкiнa визнaЛa: нa Bi.цМiнyвiд ii влaснoгo пi,ц-

28
[нв.: Cмo;riй, peл.'Buенi Iнcmumуmуiсmopii Укpаtнu,376-377.
,9нAIIУ, oп. 1,спp. 166,apк.4 (Юluкoв);
cлp.2I5'apк. 1 (звiт); cпp.276,
apк. 7 (6poulypa).
з0
B. I. floвжeн oк, Biйcъкoвасnpавсlв Кuiвcъrciйfuсi (Кпiв' 1950) i
'IIив.:
peueнзiюH. Bopoнiнa у Bonpoсыucmopuu'NЪ 1 (1951):139_140.

3|Icтnopiя
(1953)'9|_92.
32TЦAГo,
ф. 1,оп.24,cлp.784,apк.25.
з3flив.: B. T. Паrшрo, ouеpкuno ucmopuuГалuцкo-Boльtнскoй
Pусu (МoN t4
сквa,1950);тa pецeнзiюB. Кopoлюкaв лсуpнaлiBonpoсьtucmopuu,
(1951):
132-135.
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pyч}Iикa'<.Iстopiя
Укpaiнськoi PCP> Пpoпoнyeнoвaтopськy
й пepeкoнливyiнтеpпpетaIдiю
poсiйськoi й yкpaпoхo.Щкeння
iнськoi нapoдrloстeй3a.
Пaм'ятaти iмпepiю
Teмa сoюзу Укpaiни з Мoсквoю 1654 poкy лoмiнyвaлaв дискyсiях пpo paнньolvloдepнy
yкpaiнськy iстopiю.
Tepмiнoлoгiннiдискyсii нaвкoлoвхo.ц)кення
Укpaiни .цoскЛaлy Poсii нaйкpaщeiлюстpyють склaДнy взaемo.цiloмiл<iстopикaми й i.цeoлoгaми'
a Taкo)l(вarкливiстьпиTaнЬМoBиy стaлiнських нapaтиBaхпpo МиtlyЛe.Цiкaвo, Щo кoЛи Михaйлo
Бpaйнeвськийi iнrпi укpaiнськi lпiст.цeсятникисмiливo пo-

pylцили пиTaння пpo <<пpи€ д нaння>Чи <.вo33'€ д Haння>'вo}Iи
нe згaдyBали (a6o нe знaли), щo пoпepe.цнепoкoлiння iстopикiв нa пoчaTl(y п'ят.цесятих poкiв y)IсепpoтистoяЛo тepмiнy
<.вo33'€ д нaння>35.
.Цесь дo 1950 poкy i в oфiuiйних pa.ця}IсЬкихзаявaх, i в
нayкoBиx пpaцях пoдii 1654 poкy Tpa.цицiйнo oзнaчyBaЛи як
<<пpи€ д нaння>Укpaiни .цo склaДУ Poсii. Poсiйськoю теpмiн
зByчaв як <<Пpисoeдинениe>,
yкpaiнськolo _ <<пpи€ д нaння>.
Hayкoвi стy.цii з poсiйськoi й yкpaiнськoi iстopii allс.цopo6oнoгo вapiянтy <.IстopiiУкpaiнськoi PCP> 1951 poкy тBep.цo.цo.
тpиМув:lЛися сЛoвa <<пpиеДнaнHя>'
нaтoМiсть y пoпyляpних
пpaцях, як-oт y 6ioгpaфii ХмeльницЬкoгo К. oсiпoвa' в.цpyгe
пеpеви.цaнoi 1948 poкy, 6yлo B)IситoзaПлyTaнy ни3кy пottять
<<Boссoe.цинеHие>'
<<сoe.цинeниe>
тa <.пiд.цa}IстBo>36.
3,tIЦAГo,
ф. 1, oп.70, спp.823, apк. 16;HAIIУ, oп. 1, спp. |03; Icmopiя
(1951)' 101-102;06 итoгaхдискyссии o пеpиo.цизaции
истopии ссCP,
Bonpoсь t ucmopu u'
N Ь 3 ( 1 9 5 1 ) : 5 7 ;H A I I У' o п. 1 , с п p .355, apк. |6a-17
(Hеvкiнa).
з5 Iдеться Пpo кtlи)ккy yкpаiнськoгo iстopикa.iнaкo.цyМIulМихaйлa
Бpaйveвськoгo' див.: ПpuеОнанttя чu вoзз,eilнaння? Kpumulнi зауваzu
з npuвoОуoОнieiкoнцen4if (Topoнтo' 1971). {ив. тaкoж нoвirце видaння y кн.: Михaйлo БpaйveвськиЙ,Bu6pанi mвopu (Киiв: КМ Aсadеmia,

2002).
36,Z[ив.:
(1951)'163_166;
Iстnopiя
Б. .I[.Гpeкoв,C. B. Бaхpyrпини B. И. Лe6eдев,pе.ц.,Иcmopuя CCсP,T, 1: C Оpeвнeйшuх
вpeJ.|e|r
Do кoнцaXVIП
(Мoсквa,1948)'с. 494-502(npucoеduненue).
вeка,2-eизД,.
[жoн Бaсapa6
пoясIIюBaBтеpмiнoлoгivrryплyTaнинyв дpyгoмy видaннi кtIи)кки
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3'яBивсяB кни)I(цioсiпoвa невиTepмiн <<Boзз'€ . цЕIa}Iня>
Пa,цкoвo.Aвтop вiльнo зaпoзичyвaвдЛя 6ioгpaфii гeтЬмaнa
oписи й фaкти з poсiйськoiiстopioгpaфiiхIx стopiння,зoкpeпoмa з КoстoМapoвaтa йoгo сyчaсHикa3 кoнсepBaтиB}tими
глядaМи Геннaдiя Кapпoвa. Hepiдкo мoвa oсiпoвa зpaд)ку€
йoгo. Paдянський iстopик Tpидцятихpoкiв нaвpя.цчи скaзaB
B пoддa}Iствo>Poсii37, _ Ц€ Tипo6и, щo Укpaiнa <<oт.ц;LIIaсь
вий вислiв для poсiйсЬкoгo iстopioписaнlrя ХIХ стopivня. Пoняття <<вoз3'e.цнaння>
IIoхo.цитьiз тoгo сaмoгo длсepeлa.Poсiйськi iмпepськi iстopики poзyмiли Пepeяслaвськy yгo.цy як
пoBepнeння .цaвнiх poсiйських вoлoдiнь i вваrкaли yкpaiнuiв
ЛиЦIe <.мaлopoсiйськиМ плеМ'яМ> poсiйськoгo нapoДy. Toмy
в 6aгaтьoх ДopeBoлЮцiйних пpaцяx' iз якими звipявся oсiпoB' Bхo.ц)кeнняУкpaiни.цo скЛaдy Мoскoвськoгo цapстBa Пooтжe, rroBе pa.цянсЬкe пoняTTя
стaBaЛo як <<Bo33'€ . ц,нaI{Hя>38.
<<Bo33'€ . цнaння>
6yлo Bсьoгo-нa-Bсьoгo пoнoBЛe}IoюкoнцeпцiсЮ 3 цapсЬких чaсiв.
Ha пoнaтку 1950 poкy pедaкцiя <.Beликoipадянськoi eнциклoпeдii> зaМoвилa Пeтpoвськoмy Bеликy сTaттЮ пpo Хмельницькoгo. Bpaхoвyюни i.цeoлoгiчнезнaчeн}Iя пoстaтi гетЬMaнa' Bo}tи Пoпpoсили, щo6 цк кП(6)У зaтвepлив текст, який
yкpaiнськi iдеoлoги }Ia.цiсЛaЛи.цo Iнститyтy iстopii Укpaiни
тa зaвiдyвaневi кaтeдpolo iстopii peспy6лiкaнськoi Bишoi пap-

iдеoлoгiчним pедaгyвaнrrям:<.Пiсля спiцrнoгo
oсiпoвa пoхaIIJIиtsиtr,t
пеpepедaгyвaннЯтeкстy oсiпoвa в пepеpo6лeнoмy ви.цarrнiy нaзвi
стaлo <<сoединeние>':UIe
вiдпoвiднoгopoзл'iлyзaмiсть <<вoссoедиtlеH},Iя>
в текстi Цьoгo poз.Цiлyвсe зaлиIци лocя 6eз змiн> (Perеiаslаa 1654' |77).
Haспpaв.uiБaсapa6 пoмилився: i в пepшoмy (1939)' i в дpyгoмy (1948)
BидaнHях к}Iи)I(киoсilloвa poзлiл пpo ПepeяслaвсЬкyyгoдy нaзиBaBся
<.Boссoединение>.
.Цив.:К. oсипoв, БozDaнXмeлънuцкuй,Жизнь зaмeчaтeльнЬIх
людей (Мoсквa, 1939)'с. 347;2-eизд.(1948)'с. 379.
37oсипoв, Б oaОан Xмe лънuцкuй,2-e пзl,.,385, 394.
ш Див., зoкpемa' П. A. Кyлиrш, Иcmopuя вocсoeОuнeнuя
fuсu (СaнктПeтep6ypг, 1874)' 2 тoмa. .Ц'oклaдний oгляд ,цoжoвтttевиx poсiйськиx
тpaкTyBaHЬ Пepеяслaвa див. y: BasaгaЬ, Pereiaslаo 1654; Stephen Velyсhеnko, Nаtionаl HЬtory аs Сultural Process:А Surueу of thе Intetpretations
of Uhrаine's Pаst in PolЬh, Russiаn, аnd Uhrаinian HЬtoriсal Witing from
the Eаrliest Timesto 1914 (Еdmonton, 1992);тa Fгank Sysyn, Thе Chаnging Imagеof thе Hеtman: on thе 350th Annivеrsary of thе Khmel'nуts'kr,i
Upгisiпg, Jahrbilcherfilr GeschichteОsteuropаs46, no. 4 (1998): 5:i l 545
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тiйнoТЦIкoлиIвaнoвi Бoйкy. У свoiй стaттi Петpoвський,кoтpий дo6peвiдvyвaвзмiнy iдеoлoгiчнoiлiнii, двiчi вэкивсЛoвo
<.Bo33'€ д нaнHя>.Iнститyт вiдписaв, щo <.зaмiстЬ..Bo33'€ д нaння

ДaB' щo.цoсl виBчar сПpaвy 3 <<пpи€ Д нaнням>a0.
Aлe викopистaння цьoгo пoняTтЯ в мaкeтi <.Iстopii>1951 poку нeспoдiвatlo викликалo кpитиvнi зayBшкeння Iнститутy iстopii CPCP y
Мoсквi. I{iкaвo, щo мoскoBськi iстopи I<ИcIIvIpaJIИся
}Ia стaттto <.Пpaвди><.Пpooпepy..Бoг.цaнХмeльницький''>, якa кpитикyвaЛa HеДaвню пoсTaнoBy киiвськoгo oпepнoгo Teaтpy 3a
лpi6нi нeдoлiки в лiбpeтo й музиui. Хoчa в стaттi нe йrшлoся
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A тимчaсoм Ha сepe.цинyХVII стopivДy,a нe piзних нapo.шiв.
_ yкpaiнцi й poсiячя Bxe цiлкoм сфopмyвaлИcЯДBaнapo.ци>
зa 1918
ни. Бoйкo нaвiтьpoзкoПaBiнтеpв'loCтaлiнa <Пpaвлi>
piк, дe тoй oхapaкTepизyвaB
йoгo
Haйяк
}Iapo.ц,
щo
укpaiнuiв
бiльrшeгнo6ив poсiйський цapaт.Пoчaлaся 6ypхливa Дискyсiя. .Цeхтo3 мoскoвськихiстopикiв,як.oт € к aтеpiнa Кушевa
i Hiкoлaй Пaвленкo, нaпoЛягaЛинa тoМy' щo гoBopити пPo
<<вo33'€ . цнaння>
цiлкoм Пpaвoмipнo,бo й мoскoвськi землi
ХVII стopiння,й кoзaЦькaУкpaiнa Bхo.циЛикoЛисьдo Киiвськoi Pyсi. Кpiм тoгo, o6идвaнapo.ципoхo.цятьз oднiсi.цaBньopyськoi нapoднoсTи.Цю пoзицiю пo.цiлявчiльний фaхiвeшь
з iстopii ХIХ стopiuчя aкaдeмiк Hiкoлaй [pуэкинiн. oднaк
<<пpи€ д нaння)>.
Лсoнiд lвaнoв
6iльtшiсть,схo)ке'cхИЛЯЛacЯ.ц,o
сapкaстичHo3aпитaB'чи мox(нaгoBopитипpo <Boз3'€ . цнaння>
Фpaнцii з HiмеччинoЮHa тiй пiдстaвi,щo o6и.цвiкpaiни кoлиcь6уличaстиHaМиiмпepii Кapлa Bеликoгo.Hiкoлaй Устюгoв пiдтpимaвIвaнoвa'a aBтopиТeтнийфaхiвeuьз iстopii ХV_
ХVI стoлiтьaкaдeмiкЛев Чеpспнiннaвiтьзa,IBив'Щo <<ПpaввислoB ИЛacЯ <<
нeГpal\{oTtlo >42.
Д,a>>

Укpaiни з poсiйськиМ }IapoдoМ>.Кpитикa МoскoвсЬких iстopикiв пoЛягaлa B тoМy, щo сaМe цe ПoнятTя слiд
уlкивaти 3aмiсть <.пpц€ д нaння>.B кoхнoмy paзi iхнi
укpaiнськi кoЛerи
ПoB'я3aлИцe зi стaттеto <.ПpaвДи>al.
У липнi 1952 poкy yкpaiнськa сТopoнa вiдpяДилaдo Мoскви Iвaнa Бoйкa, aвтopa poзлiлy пpo Bизвoльнy вiйнy. Ha
спецiяльнoмy зaсiдaннi в Iнститутi iстopii сPсP вiн вйклaв
apгyilreHTи пpoти <.вo33'€ д нaнHя>.Кияни ствepДкувaли' Щo
<.вo33'lднaтисямo)кyTь чaсTиHи oд}Ioгo й тoгo ."йo.o нapo(Iнстиryт),138(Бoйкo).
::щAгo' ф. 1,oп.30,спp.2034,apк.130
{0
Г. Шевvyк, Haуvнo-исgлe.цoвaтеЛьскaя
pa6oтi Йn.'"iy'"
УкpaиньIAкaдемиинаyк УкpaинскoйCCPзa 1950гoд,Binpocыuсtno"i'op'^
puu,!& 2 (1951):157.
a|Пpaвdа,20лцпня1951,с. 3_4.
Епiзoд3 oпepoЮ<БoгдaнХмeльницький>poзгля}ryтo
в poзлiлi7. Менi }lевдilлoсязнaйтипеpвiснийлист
мoскoBсЬкихiстopикiвiз зarIepеveнням
теpмiнauпp"еД'iння>.oднaк
Бoйкo ,гaдyвaB,як <IнститутiстopiiсPCP надiслaвI{aМ...>,
тoмv й виниклaкoлiзiя(I]l[AГo, ф. 1,oп.30,спp.3597,apк.19).

Hapaлa iстopикiв у Мoсквi зaкiнчилaся пePeМoгoюTиx'
хTo Bистyпaв3a <<пpи€ д нaн}Iя>,
oднaк Haзapeнкo i спецiяльнa кoмiсiя цК кП(б)У випpaвили цЮ yхвaлy нa кopисть
3
<.Bo33'с.цнaння>.
Гpyпa yкpaiнських iстopикiв нe Iloгo.циЛaся
пapтiйним pitшенням.Apxiвнi мaтepiялитiльки пo6iжнo свiдчaTЬпpo poзв'язaннякoлiзii. ДвaдцятьBoсьMoгoxoвтня 1952
poкy нa зi6paннiaвтopiв<.Iстopii>
тa члeнiв кoмiсii Haзapeнкo
oгoлoсиB:<.Бoйкoi Гoлo6yшькийзвepнyЛvIcЯ
Дo цк BкП(б)
3 зaTBеpд)кeниМ
iз заявoю пpo тe' Щo Boни не пoгo.ЩкyЮтЬся
нaми фopмуЛювaнняМ_ "Boзз'€ д Haння yкpaiнсЬкoгoнapoдy3
poсiйським нapoдoмв пepioд Пepeяслaвськoipaли''>.3a слoвaми HaзapеHкa'кpeмлiвськiiдeoлoгинe пiдтpималипoзицiю
yкpaiнських iстopикiв.oднaк Бoйкo BистyПиBще paз i пiлсумуBaB aPryмeнти пpoTи <.Bo33'rднaHHЯ ))r Bкoтpe нaгoлoсивlll и,

Пpooпepу,
щo цiлa uя iстopiя пoчaЛaсяпiсля стaттi <.Пpaв.ци>
якa й спpaвине сToсyеться.Бoйкo скaзaв'щo чiльнi укpaiнськi
42Il/lAгo,
ф. 1, oп. 30,спp.3597,apк.22_24(Бoilкo)' 28 (Кyшевa)'30
(Iвaнoв),33 (Пaвлснкo),38 (Чеpепнiнпoвiдoмляrдyl'кy вi.Цсyтньoгo
33 (Чеpеltнiн).
Дpyхсинiнa)'
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iстopики, як-тo Фeлip Шевченкo i Фeлip Лoсь, тaкoж вислoBуIЛuIcЯ
зa <<пpи€ д Haння>'нaтoмiсть Диpeктop Iнститyтy iстopii oлeксaнДP Кaсимeнкo пiдтpиМaB Пotlяття <.вoзз'€ д n,n""o
чеpeз <.iстopичнyспopiднeнiсть> poсiян i yкpaiнuiвa3.
flискyсiя знoвy poзгopiлaся нa зyстpiнi кoмiсii з aвTopaМи 22 лиcтoпaдa. Тoгo pазy € н eвич з:UIBиB,
щo слoвo <.вo33'l.цнaння>
мaс й .цpyгe 3Haчeння _ сolo3 двoх 6paтнiх нapoдiв. Хтoсь вигyк}Iyв: <...CлoBHик''УпlaкoBa пoдa€ '
Щo вoзз'сднaTи Мo)I(нaтiльки те' щo 6yлo poздiленe>. Hегaйtlo втpутиBся Haзapeнкo: <.Бyвaе i вoзз'е.цнaння
дBoх нapoдiв. O6лиruмo цeu.--Йoгo пiдтpимaB члeH кoмiсii oлeксaндp
Кoшик: <.Iв стaттi ..Пpaвди'' тiк>aa.Haпpикiнui листoпaдa
iв
гpулнi 1952 poкy кoмiсiя Й дaлi зyстpiнaлaся 3 aBтopaми.
Ha
uих зiбpaнняx iстopики Bгoлoс ЧИTaJIуIpyкoпис'a6.aц зa a6зaцoм мiняючи <<
пpи€ Д нagня> нa <.
Bo33'eднaння>a5.
Мoсквa }IaкиHyлa щe oднy кotlцептyaльнy змiну: в iстopичних HapaтиBaх 3ник пPисМaк кЛaсoвoi iстopii,
a тeopilo
<<Мeнuloгo
лихa> 6yлo дезaвуйoвaнo. Bнaслiдoк pЪaнiмaцii пiд
чaс i пiсля вiйни poсiйських iмпеpських кoнцепцiй пoняTтя
<<MeнIIIoгo
лихa> .цy)кeзaстapiлo. 1951 poкy <.BoпpoсЬIистopии> нa.цpyкуBaЛилист.цo pелaкuii Мiлiци Hсчкiнoi
3 пpoпoзицirю вiдкинути a6o pеiнтеpПpeтyвaти
Цю фopмyлy як
Taкy' щo стoсyrTься РaДшe цapськoi кoлoнiяльнoi пoлiтики,
aнiж пpиеднaння дo Poсii зaгaЛoм. Хova iстopики зДe6iльtшoгo пiдтpимaли HечкiнУ, oфiцiйнe видaHня )кypн:lл <.БoльtцеBик> спepшy лopiкнyв <.BoпpoсaМ исTopИkl> 3a пyблiкaцiю
лискyсii 3 питaнЬ <.зoвсiмнe дискyсi tlних, ДaBHo po3в'я3aних
МapксисTсЬкo-ленiнськolo нayкoю>. Пpoтe нeзa6apoм пepший
сeкpеТap кoмпapтii Aзep6aйлхсaнy i пapтiйний спeцiялiсiз
нaцloгIaЛЬIroгoпиTaння Мip Дxaфap Бaripoв y виступi нa ХIХ
з'iзцi пapтii в жoвтнi 1952 poкy nё no.oд,uся 3
циМи зaкидaми. БaripoB те)к yвarкaв-пyблiкaцii y <.Boпpoсaхистopии>
пo.
Ir,lилкolo'aлe вoлiв, шo6 жypнaл нiткo зaдeклapyвaв <<пpoгpе.
сивнiсть, блaгoтвopнiсть пpиедHaHня нepoсiiiських нipoлiв
{3IlЦAгo' 1,oп.30,спp.
1922,apк,1
(Haзapенк
ф.
o),2_З(Бoйкo),8(Кaсименкo).
aaTам cа,l,lo,
cлp.t924,apк.2 (€ н евиv), 4 (peплiкa3 aвдитopii,Haзapeн.
ко, Кoшик).
a5Tаll cаltlo,cпp'|925;
HAIIУ, oп. 1,спp.353 i 354.
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Лихa> зниклa i з
дo Poсii>a6.Пiсля ХIХ з'iзлy теopiя <<МeншIoгo
пpaць'
i
з
пyблiшисTики.
нayкoBих
У podoнoмy вapiянтi <.IстopiiУкpaiнськoi PCP> 1951 poкy,
як i нaлeхaлo, цитyвaBся BисHoвoк пiлpщникoвoi кoмiсii 1937
Укpaiни lo Poсii 6yлo
poкy i пoяснIoBaЛoся'чoмy пpис.ц,}IaнHя
<<MeнI'lIим
лихoм>. Aле ще дo тoгo, як стaЛo зpoзyмiлим, vим
зaвеpl'llиться дискyсiя в Мoсквi, .цехтoз yкpaiнських pецеtlзентiв зaпpoпoнуBaB BиЛyчиTи цe Пoняття. 3oкpeмa, iстopики
з .(нiпpoпeTpoвськoгo yнiвepситeTy нaПoляг aJIИfla пepeглядi
пotlяття <мeнцIoгoлихa>:вoни хoтiли, щoб aвтopи пiдкpeслиiстopиннy ПoзитиBнy poЛь цiеi пoдii> i пpoпoнyли <<BeЛикy
. Cпpaвдi,
пpи€ д нaн |tЯ>a1
Bo33'€ Д нaння > зaмiсть <<
вaли тepмitl <.
Лихa> не згa.ц,aнa'нaтo.
B oстaтoчtliй вepсii тeopiя <<МeнцIoгo
мiсть }Iaгoлolxeнoкopиснi нaслi.цкицьoгo сoюзy для Укpaiни.
:
вo33'€ д нaння>>
Biдтaк тeкст Bипpaв.ц'oByвaвнoвy кoнцепЦiю <.
<.Cпiльнiсть пoхo.ц,жeнняo6oх нapoлiв 3 .цpeBньopyськoi нa.
poднoстi i неpoзpивнa 6лизькiстЬ Д:IльIIIихiстopинних IIIля.
хiв ix poзвиткy зyМoвили пoстiйнe, гли6oк0 нapoдне пpaгнeння дo oб'е.цнaннявсiх зeмeль, якi з нaй.цaвнirпиxчaсiв нaзиBaлисЬ pyсЬкиМи,>{8.
Пiсляпеpeяслaвськi сЮ}I(eTине викликiUIи сеpйoзниx нe.
згoд мilк aBTopaМи тa iхнiми i.цeoлoгiчними кepiвникaми. У
всiх вapiянтaх книхки кoзaцькi гетьМaHи' кoтpi нaмaTaJIvI.
ся скиHyти мoскoBсЬкy влa.Ц}в Укpaiнi, пoсTaвaли' яснa piн,
<зPaдникaМи>.Cтaн.ц,apтнaфopмyлa пoясtlюBaЛa' щo тoй чи
iнтepeси yкpaiнськoгo нapoдy' зaпPoтoй гeтьмaн зpa.ц)I(yBaв
.цaв[IисЬ Пoльщi, Typеннинi, Швeцii чи щe якiйсь iнoземнiй
дepжaвi, алe жo.цнoгo 3 них }IeзBинyвaчyBaЛи y спpo6i ствopиTи нffiil.пеж}Iyyкpaiнськy дep)I(aвy.(Taкa пoлiтикa N,toгЛa
6утvl для yкpaiнськoгo нapoдy <МeнIIIиМлиxoМ>, нiж Poсiйськa iмпepiя.) Ta пpo6лeму стaнoBиB гeтЬмaн.(eм'ян Iгнaтoa6,Див.:М. Heчкинa, К вoпpoсy o
фopмyлe <наитr{еtlьlцее3JIo>(Письмo

ucmopuu,N4 ( 1951): 44-48 i вiдпoвiдiy М 9:97в pеlaкuию),Bonpocъt
Бoльo жypнaле<Boпpoсьll.lcтopltlvt>,
Maксимoв,
1:
Л.
118i N9 1 83-87;
}Ф 13 (1952):62;ПpавОa,7oктя6pя|952,c.5 (Бaгipoв);Tillеtt,
IllевItlс'
TheGreаtFiсndship'161-67.
a7!пв,'.Icmopiя
(1951)'164_65i rl/(AГo, ф. 1,oп.30,спp.2339'apк.34_
35.
a8Iаnopiя(1953)'
258.
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Bич (МнoгoгpiшIIIий),ЯКИЙypяllyвaв у 1669-1672 poкaх. <.Iстopiя'> 1951 poкy ПИcaJIa'щo Biн нaмipявся poзipвaти сolo3'
yкЛaB[Iи yгoДy нe з iнoзeмнoЮ.цеp)кaBolo'a з нeзaЛe)книМПpaBитeЛеМ yкpaiнських 3eмеЛь нa зaхi.ц вiд Днiпpa гeтьМaltoМ
Пeтpoм flopoшeнкoм. Пoзaяк кoмiсii ЦК тaкe пoяснення 3.цaЛoсЯ нeпpиПyсТиМиМ'y вepсii <.Iстopii>1953 poкy цiлий сю)rсeтПpo Mнoгoгpirпнoгo 3нЯЛиa9.IД'eoлoгий iстopики тaк Пpискiпливo ЧуITaJII4
poздiл пpo мaзепинськi чaси' aлс чЛени кoмiсii Кpaвveнкo i Pyмянцeв звинyBaTили пpoфeсopa Baдимa
flядинeнкa B пЛariяТi. Пopiвнявtши йoгo тeкст iз зaсyлхсеними
paнiшe пpaцяМи нa цю теМy,Boни дiйrпли BиснoBкy' щo poздiл
,ДяДичeнкaBeЛикoю мipolo rpyнTy€ т Ься нa .цoBo€ н пих стy.Цiях
<.нaцioнaлiстai фarшистa>oлексaндpa oглo6линa. Кpiм Ьaпo3ичення oписiв i фaктiв, flядиvенкo нi6итo <<пpoтягнyвoгЛo6линcьку кoнцeпцiю oкpeмoi yкpaiнськoi дepэкaвнoсii n. Пi.ЛЯTqуIBaJIИх
3'ясyвaнь влa.цaвiдкинyлa звинyвaчен}Iя в пЛariятi,a !,ядичеHкo.цo.цaBчopних фap6 лo й 6eз тoгo Мoтopolпнoгo пopTpeтa <<зpa.цникa>
гeтЬмaнa Мaзепи50.
odгoвopeння pеIlIтиPoздiлiв пepIIIoгoтoмy He виявилo iстoтtlих iнтеpпpетaцiйних змiн чи пpo6лeмних мiсць, дoки He
дiйrпли дo Киpилo-Мeтoдiiвськoгo 6paтствa (ts45 _ |847 ), вiд
якoгo свiй iдeoлoгiчний PoДoвiд BvlBoДvlЛИi нaцioналicти, Й
yкpaiнськi сoцiялiсти. Bepсiя 195 1 poкy 6улaтaкa,щo сTyде}Iтськa мoЛo.цьпiд yпливoм LЦeвчeнкa зopгaнiзyвaЛa тoBapисTBo,
i хoчa Кoстoмapoв, Кyлitш тa ще.цeхTo з 5пraсникiuспoЪiлyвaли <.лiбepaльнi>пoгляди, пoлiтинне спpямyBaння гpyПи <<Bи3нaчаЛи пеpеBaэкнopевoлloцiйнi пoгля.ци Шeвчeнкa i 6лизьких дo ньoгo членiв>. Тoвapиствo BиМaгaЛo скaсyBaти кpiпaцтвo i <.пi.цнiмaлoпитaння пpo стBopення yкpaiнськoi дфхсaBи y скЛa.цiфeлеpaтивнoi peспy6лiкуt сЛoB'янських нapoдiв>.
[i пpoцpeсивнi вимoги зaсвi.цчиЛи <<зpoсTaння
нaцioнaльнoBи3BoЛьнихпpaгнень>в Укpaiнi в сepeдинi X[Х стopivняsl.
Peцeнзенти зaBBiDкили' щo тaкa iнтеpпpeтaцiя сyпеpeчитЬ пapтiйнiй пoстанoвi 1946 poкy пpo )кyptl:lЛ <.Biтчиз19IЦAГo, 1,oп.30,спp.1924,apк,185_90;
Iсmopiя(1951),
ф.
|9|;Iсmopiя (1953)'287.
50IЦAГo,
ф. 1,oп.30,спp.1920,apк.1_4;Icmopiя(1951),209_1|:Iсmopiя (|95З)'308_310.
51Icmopiл(1951)'314_315.

Па.м,яmаmui'unepiю

173

ToBapистBoяк peвoлюuiйнa>'якa зaстepiгaлaпpe.цстaBляти
yтBopення',ц,e
не 6yлo клaсoBихсyпеpeчнoснe.цeмoкpaТичнe
тeй мiлс спpaвэкнiмиpeBoЛюцioнеpaмиi dyplкуaзнvlмилi6epaЛaми.ПpитpимуIoчисЬцiеi лiнii, кoмiсiя ЦК y квiтнi 1952
poзкpитo пoлiтичний
poкy лiйrшлaBиснoвкy,Щo B тeкстi <<IIе
бopoтьбy в
пoлiтичнy
i
6paтствa
6iк Киpилo-МeтoдiiвсЬкoгo
poзyмiли,
Укpaiнськi чиtIoBtIикилo6pe
щo с6мeчaс
ньoму,>52.
у6eзпeнитися.Bсьoгo зa кi.пькaмiсяцiв пiсля цьoгo pirшeнpoзкpиTикувaB
ня, B Липнi t952 poку' )кyp}Iaл<.БoльrпеBик>
<.Boпpoсьrистopии> 3a Hизкy iдeoлoгiчних ПoМилoк' сepe.ц
яких фirypyвaЛaстaтTя yкpaiнськoгo iстopикa Лeoнiдa КoBaJIeнкa:<.Piшуче3aПepеченнЯBvlКJIИКa€пpaгненняЛ. КoвaLЦевчeнкa3o6paлeнкa в йoгo стaттi пpo iстopичнi пoгля.ц,и
зити Киpилo-МетoдiiвськeToBapисTBo'
щo BиtIикЛoнa Укpaiнi в 40-x poкaxХIХ стopiнчя'як peвoлЮцiйнo-ДeМoкpaтичнy
кepiвникoм yсьoopгaнiзaцiю,a T. Г. Шевчeнкa пpe.цстaвити
нaтoмiсть слiд 6улo пpилiляTиyвaгy 6opoтьбi
гo ToвapисTBa>.
мiлсpeвoлюцiйнимi лi6epaльнимкpиЛoМв opгaнiзaцiis3.
B <.Iстopii>1953 poкy poзпoвiдaлoся'Щo 6paтствoствoШeвченкoй iнrшi
pили лi6epaJ|И'
Дoякиx пiзнitшe.цoЛучилися
paДикaЛи.Teпep oфiцiйнa лiнiя пiлкpеслIoBaЛa'
щo lIBi гpу3eмеЛьнypeНa тoМy' як 3aпpoBa.цити
пи не пoгo.цжyвaлИcЯ
фop'y i визвoлитиyкpaiнuiв з-пiд цapськoгoгнiтy. Кpiм тoгo,
згi.цнoз цiсю }IoвoЮвepсiеlo,лi6epaли6ули шe й буpэкyaзни.
ми нaцioнaлiстaми,якi вва:кaлиУкpaiнy eraлiтapнoюнaцiею
BiдodparкaючипpaгнeнняBигtи6eз клaсoвoгoaнТaгoнiзмy.<.
кaючoi укpaiнськoi 6ypхсyaзii,якa пoчиналa6opoть6yзa свiй
нaцioнальний pинoк>,лi6epaли BисyBaЛиiлeю yкpaiнськoi
вapiянтaтекщo' нa вiдмiнy вiд пoпepе.ц'ньoгo
.цеp)кaвнoсти'
i
йoгo
тoвapишri
Шевчeнкo
стy,6iльtшене 6улaпporpeсиB}Ioю.
зaсу.ц}(yвaли
pевoлrouiйнi.Цeмoкpaти
цi нaцioнaлiстичнiтенo6'eднaння
дeнцii,Bистyпaloчинaтoмiсть3a <<peспу6лiкaнське
сЛoв'янськихнapoдiв>5a.
5,rLцAГo,
ф. 1,oп.30,спp. 1925,apк. 127-|28; сIIp.2339,apк. 1 18;oп. 70,
спp. 1173,apк. 14 (вiлryки);oп. 30, спp. 1902,apк.4 (кoмiсiя).
53 Maксимoв, O жypнале <.BoпpoсЬIистopии>, 63_64; стaТтя, пpo
якy й'Цeться:Л. Кoвaленкo, Истopичeские B3гЛядЬIpевoлЮциorrepaдeмoкpaтaТ. Г. IlIевченкo,Bonpocьtucmopuu'М 7 (1951): 26-44.
5aIстnopiя(1953)' 429_430.
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Pештa тексTy нaкpeслIoB:LпaДBi лiнii тяглoсти в нaцioнaльHiй iстopii: вiд peвoлloцiйниx демoкpaтiв дo Paдянськoi
Укpaiни i вiд 6ypжya3них лi6epалiв .цo сyчaсних нaцioнaлiстiв. Iнoдi питaння' дo якoгo тaбopy зapaхyBaти тoгo чи тoгo Дiячa' 8икЛик6лo нeвеликy.цискyсiю, як y Bипa.цкyз Mихaйлoм
,IlpaгoмaнoBиМss,aлe 3a3Bичaй iстopики пoслyгoByв:rлися 3aг:lJIьниМи пapтiйними вкaзiвкat\l,ИдЛя poзМe)кyвaння paДянських i нaцioнaлiстич}Iиx iдeoлoгiчних IIoпepe.цHикiв.Кoмiсiя
вoлiлa тiльки, шo6 6уpэкy:li}tlихнaцioнa;liстiв iз гpoмaдiвськoгo pyхy кiнця XIХ стopiння 6yлo зaсyДкeнo piзкirпe a6o щo6
<.pевoлIoцiйнiдeмoкpaти> Iван Фpaнкo, Лeся Укpaiнкa й iнrшi
6yли зodparкeнi як iхнi нeзлaмнi oпoнeнти56.oстaннi voтиpи
poздiли кtIи)кки нe викликzlЛИ КpИTИКуцкpiм зayBarкення пpo
pяснi <.дoслiвнiциTaTи3..Кopoткoгo кypсy [iстopii 8кП(6). _
с. € . |" бeз пoсилaнь>57.
1952 poку тeкст пеpllloгo тoмy пpoхo.цивoстaнH€ кoлo дoклa.цнoгopeцeнзyBaння' якe зaкiнчилoся ни3кoю лpi6них пoПpaBoк' аЛe пpинципoвoi кpиTики 6iльlше не пpo3вгraлo58.Пoпpи тe' кoмiсiя [К склaлa дoвгий списoк <<нe.цoстaтHьo>
пoяснeних пpo6лeм i poзпopялИЛacЯ пpo ще oдин payнд oбгoвopeнЬ' пеptшнiэк y сiчнi 1953 poкy нaдpукувaти чepгoвий <<MaкеT>.цЛянaстyпних внутpirпнiх aнaлiзiв тeкстy. Гoлoвнoю peкoмeн.цaцiеlo кoмiсii булo пoдaти ДopeBoЛIouiйну yкpaiнську
iстopiю як <.opгaнiчнy,скЛa,цoвyi нeвилyчtly чaстигIу 3aгаЛьнoгo iстopичtloгo пpoцесу Poсii>sg.
Bpеrштi-perшт,peспy6лiкaнськi iдeoлoги вiдклaли пy6лiкaцilo <.IстopiiУкpaiнськoi PсP> .цo пеpIlIих oзнaк лi6epалiзaцii пiсля сМepти Cтaлiнa. Пeprпий тoм фopмaльнo зaтBеpДИЛу|
Дo дpylсy 23 гpyлня 1953 poкy, i вiн з'явився у книгapнях
нaвeснi 1954 poку60,якpaз пi,ц чaс 6ypхливoгo святкyвaння
55II'цAГO, 1,oп.30,спp.1926,apк.94-97.
ф.
56Tал саltlo,спp. 1902,apк.5.
57Tuнса.llo,orl.24,cпp.27|4,
apк.10_14,тyт 10.
58Tа.мсaluo,oп.30,спp.1916-19|9'|92|,2806,2811;HAIIУ, oп. 1,спp.
363(vaстини1i2).
59IЦAГo,
ф. 1, oп. 30,спp. 1902,apк.7; У лещаmaхmomалimapuзму,2:
160.
60o.к. Касименкo,peд.,IстnopiяУrcpаiнсъкoiPСP(Киiв,
1953),т.1..Ц'aтaпiдписyдo дpуI(унa с. 783.ПеprueyкpaiнськевидaнtЦмaлoнaклaд70 000.
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тpьoхсoтpiччя сoЮзy Укpaiни з Poсiсю. ПapaлoксaльHиN{чиц6ц <.дo6pийстaлiнський пiлpyнник> iстopii Укpaiни 3a )Iмття Cтaлiнa тaк i нe вийtшoв.

Poзпoвiстипpo нaцiю
_ мoнyментaльнe
800.
Пеpшrийтoм <<IсTopii>

стopiнкoвe дoслi.цхеннядopеBoлюцiйнoгoyкpaiнськoгo Ми.
Мae сBoю
}Iyлoгo_ пoчинaBсяфpaзoю:<.УкpaiнсЬкий}Iapo.ц,
daгaтoвiкoвyгеpoiннyiстopiю,нepoзpиBнoзв'я3aнуз iстopirю
Bеликoгopoсiйськoгoнapoдyтa iнrшиxнapo.цiвнaшroiБaтькiвнaсил> Пpи.ц,iлили
щиtlи>.Хoнa poзвиткoвi <<пPo.цyктиBtIих
yBary'гoлoBнoЮЛiнiсю oпoвiдiбулa iстopiя деp)I(aBнoслe)Iснy
Aвтopи звeличyBilлиКиiвську Pyсь, спiльти i нaцiетвopeнHя.
нapoдiв,як
нy сПa.цщинyтpЬoх бpaтнiх схi.цнoслoв'яHських
i нaймoryтнirпyдep)кaвyB сеpедHьoвiчнiй€ в po<.нaй6iльtшy
вeликi слoв'янськi
пi>.ПepeяслaвсЬкayгo.цaвo33'€ . цналa<<д,вa
iстopiяx, aBTopи
iмпepських
нapoди>.Як i в 6aгaтьoхiнtших
yкpaiнui
нe Bтpaтидo Poсii,
пiдкpeслилИ,Щo,пpи€ . цнaBшIись
ли свoеi нaцioнaльнoiiДентичнoсти,нaвпaки,цей aкт <спpи.
poзBиткoвiyкpaiнськoiнapoднoстii пepeтBopеHяв .ц'aЛьПIol,{y
ня fi в нaцiю>6l.
lнtшi ювiлeйнi пy6лiкaцii 1953 poку сTBеpд)кyв:lJIи'шIo
yкpaiнui cTaJIv|Мo.цеpнoюнaцiею тiльки тolvty,щo iхнi пpе.цки
кoЛисЬ пpи€ д н:rЛися дo Poсiйськoi iмпеpii. Cкarкiмo, бpoшypa
Iвaнa Бoйкa <.300poкiв вo33'r.цнaнняУкpaiни з Poсiею>, якa
вийшлa гiгaнтськиМ нaклaлoм у 300 тисяv пpимipникiв yкpaiнськolo МoвoЮ i 230 тисяч poсiйськoю' пpoслaBЛялa пepеДусiм тaкi нaслi.цки poсiйськo-yкpaiнськoi лpyж6и, як yкpaiнсЬкy дepxсaвнiсть (y фopмi Укpaiнськoi PCP) тa вo33'еднaння
всiх yкpaiнсЬIсих 3еМeЛЬв oднiй дeprкaвi62.oтэкe, iстopiя iм.

6|Icmopiя(1953)'5'84'258-259,
62I. Д. Бoйкo, 300 poкiв вoзз,сОнанltя
Укpаiнuз Poсieю(Киiв' 1953)'
Укpauньtc Poссueй-(Мoc' 3; И. fl. Бoйкo, 300-лemueвoccoeОuнeнuя
pеlt.,BiкoвiчнаdpaэrcК.
Кaсимeнкo,
o.
тaкoж:
сквa, 1954),с. 1. .Ц,ив.
нapoОiв(Киiв, 1954);B. A. .ZI'ядиченкo,
6а укpаiнcькozoi pociйсъкozo
pp.
вiйна1648_1654
o. К. Кaсименкoi Ф. П. lПевченкo,pед.,Buзвoльнa
Укpаiнuз Pocieю(Киiв, 195a);Д. И. Mьlrшкo,Пepеяслaвi вoзз,eОнaння
12 (1953):19-28;B. A. Гoлoскa,Ipадa1654гoдa,Bonpocъtucmopuu,Nгg
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пеpii зaлиIIIaJlacЯсyМoю нaцioнaЛьних iстopичних HapaTиBi
B.
Хoнa iстopичнaTparктopiяУкpaiни пpивeлaii в Poсiйськy iмпepiю, сyТтю iстopиннoгoпpoцeсy кpaiни зaли[IaBсяpoзBитoк yкpaiнськoi нaцii. Peспy6лiкaнський пе.цaгoгiчнийжypнaл <.Pa.цянськa
п]кoлa>пoBчaBунитeлiв,як TЛyМaЧиTи
Tипoвий пiдpyчник:
У пiдprlникyiстopiiсPсP лля8 клaсyзapeдaкuiсю
пpoф.

г . М. Пaнкpaтoвoi визвoльнa вiйнa yкpаiнсЬкoгo lrapoдy,
Цo poзпoч:lЛaсянавеснi 1648 poкy пiд кepiвництBoм Bидaтнoгo дepжaвнoгo дiячa i пoлкoвoДця, poзyмIloгo i дaлекoгЛя,цHoгoпoлiти кa Бoгдaнa Хмельн ицькoгo' poзгля.цa€ т ься
як вiйна Пpoти <пaнськoгo гнo6лeння i пoльськoi BЛaди>.
Haспpaвлi 6opoть6a укpaiнськoго сеЛяHстBa _ oснoвнoi
сили ви3BoЛьнoгo pyхy _ 6yлa спpямoBaнa нe лиЦIе пpoти феoдaльнoгo гнiтy y всiх йoгo пpoявaх i фopмaх, aле й
зa нaцioнaльHy tlезaлeжнiсть. Учитель пoBиHeн пiдкpеслити' Iцo в хoдi визвoльнoi вiйни сaме ця o6стaвинa cПp|4Ялa зpoстaннЮ нaпoлeгливиx BиIr,toг
yкpaiнськoгo I{apoдyдo
вoзз'сднaння з poсiйським нapo.Цoм63.

ПeprшийтoМ <<Iстopii>
oтpимaв зaгaЛoм loбpi Biдryки.
Hayкoвi i гpoмaдськo-пoлiтичнiясypнaли,тaк сaмo <<ПpaBдa>' }IaдpyкyвaлиДy)ке пo3итивнi peцeнзii. Ha ХVIII з'iздi
Кoмпapтii Укpaiни в 6еpeзнi 1954 poкy Haзapенкo 3 тpи6yHи пoхвaлив кгIи)ккy як дoслiдэкeн}Iя' кoтpе ПoкiЦiу€ '

щo ми-

нyЛeyкpaiнцiв <.нepoзpивtlo
3в'я3aнез iстopiею6paтньoгopoсiйськoгo нapoдy>м.Oднaк пeprшioзнaки пoлiтичнoi лi6еpaлiзaцii пiсля сMеpтиCтaлiнa нaдих}IyЛиyкpaiнських iнтeлeк.
тyaлiв,якi ввa:кaли<.Iстopilo>
вiдстyпoмпopiвнянo3 ПЛекaн.
6yuкий,Poссия и oсвo6oдитeльн;ul
вoйнayкpаиtlскoгoнapoлa1648_
1654гoдoв,Bonpocьtucmopuu'
Nb 1 (1954):80_95.
вoзз'сднання
Укpaiниз Poсiею,Pa.
: o. o. Iванoв,IстopиvнeзнaчеHHя
ОянсъкаuaкoJlсцN
9 (1953):22-23.
й A. A. 3имин, B. Мoчaлoви A. A. Hoвoсельский,
Д.
ЦeнньIйтpyл пo
истopии Укpaинскoй ССP, Bonpocыuсmopuu,N9 6 (1954):|28_|32;
Ю. Бiлaн,A. Бyuик,B. Кoзинeць,B. Кoтoвi o. Кorшик,КнигaпpoслaB.
не ми.нyлeyкpaiнськoгoнapoду,КoмунicmУкpаiнu,NЬ3 ( 1954):70-80;
ПpавОа,18квiтня 1954,пеpeдpyкoBaнo
в PаОянськaУкpаiна,2бквiтeнь
|954,c.2-3 (peuензi1);
XVIII зЪО Koмунicmuuнoi
napmiiУкpаiнu23_26
6epeзпя1954p.:Mаmеpiалuз-юОу(Киiв,1954),с. 157(Haзapeнкo).
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ням HaцioнaлЬнoi пal{'ятi пi.ц чaс вiйни. oдин iз них, пaртиi писЬМенник Пeтpo BеpзarrсЬкий кoМaH.циp-op.цеtloнoсeцЬ
po3кpитикyBaB
B
пpeсi. У стaттi пpo IIapTикHи)ккy
IIIигopa65,
y
зaнський pyх, oпу6Лiкoвaнiй чeтBepтoмy нислi мoскoвсЬкoгo лiтepaTуpнoгo )Iсypнaлy <.oктя6pь> 3a 1954 piк, вiн дoкopяB yкpaiHсЬким iстopикaм 3a Heдoстaтн€ yслaBлeння кo3a<.Taк, rraпpикiB як <<пaтpioтичtloгo'BoЛeлю6нoгo нaчaЛa>>:
..Iстopii Укpaiни'' (вид. AH УPсP, Киiв, 1953
клa.ц'B пiснiй
piк) зpoблeнo, нa нalrl пoгЛяД, нeгiДHy спpo6y змaлювaти iстopiю 6eз iстopii, тo6тo пoкaзaти poзBитoк нapoдy 6eз нaЙяскpaвilшoi стopiнки йoгo paнньoгo )китTя' у якiй бyлo втiлetlo TвopчiстЬ нapo.цних мaс i пepeдyсiм Tpy.цoвoгoселяtIсТBa,
яке пpoявлялo свiй пaтpioтизм B пapTи3aнськo-кo3aцькiй вiйнi. Ця к}Iи)ккa _ яскpaBий пpиклaд' He Bapтий нaсЛiдyвaння, чинoBHицЬкo.пеpeстpaхoBoчtloi твopнoсTи' щo }Ie мar гoЛoBHoгo 3epнa iстopиннoгo ДoсЛi.ц)кeння_ пaTpioTи3Мy,uu.Ha
цЬoМy Bepшигopa нe 3упиниBся. У квiтнi вiн пoдaв У <.Пpaвв якiй звинуBaчyД}> piзкy кPитичHy стaTTIoпpo <<Iстopiю>,
всьoгo геpoiннoгo в iстopii укpaiнвaв aвтopiв y <<зaтиpa}Iнi
сЬкoгo нapoдy>. Hе.ц.ивнo,щo pa.цяHсЬкихчитaчiв i дaлi пpивa6люють тBopи стapиx yкpaiнських нaцioнaлiстичниx iстopикiв: <0сo6истo мeнi нe pa:}Дoвo.цилoсячyти вiд uесних pa.цяtIсЬкихлюдей i нa Укpaiнi, i в Мoсквi, якi зaцiкaвилиcя icтopiею 6paтepськoi спiвдpухсHoстi пiд yПЛивoМ святкyBaння 300-piнчя' щo вoни читaloть Гpуrшeвськoгo' Кyлirпa a6o в
кpaйньoмy paзi КoстoмapoBa' aЛe He читaютЬ нaшoi iстopиннoi лiтepaтypи>67.
Чинoвники зopгaнiзyвaли iстopикiв.цля зaпepечення Пaтpioтиннoмy yкpaiнськoМу письменникoвi. Beprпигopy 3aпpoсиЛи дo Мoскви, дe пpaцiвники вiллiлy нayки цк 8кП(6)
ф .Ц.oвiйни Петpo Bеptuигopa( 1905- 1963) пpaцЮвaвв Укpaiнi aктopoь{
i pexисеpoм. BoеннaдoЛЯ зaкинyлa йoгo y вeликий пapтизaнський зaHaпpикiнui вiгiн, де вiн нeспoдiвaнo стaB пoпyЛяpним кol\,taндиpoм.
йни вiн oтpимaB зBaHня генepaл-мaйopатa Гepoя Paлянськoгo Coюзy.
Пo вiйнi BepurигopaпoЧaв Писaти i нaвiть oтpимaB Cтaлiнськy пpемiю
3 чистoЮсoвiстю>( 1946).
3a poмaн <Лю.ц,и
tr П. Bеprшигopа,Бpaтья пo opy)киIo(o нapoлньIxфopмax вoоpулсеннoй
бopь6ы pyсскoгo и yкpаиHскoгo нapoлoв),Оrcmя6pь,М 4 (195a): 118.
67PгAHИ,
ф. 5, oп. 17, д. 470,л. |7 |-|84' цитoвaнiypиBки нa |72 i 177.
12. ь79
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Oлексiй Pyмянцeв i Aндpiй Лихoлaт (oбилвaкoлиruнi yкpaiнськi нayкoвцi) сПpoсТyBаЛи
йoгo пoгЛя.циB ПpисyтнoстlчoвiДoмих
poсiйських
iстopикiв
(Miхaiлa Тiхoмipoвa,
Tиpьoх
Hiкoлaя fipyлсинiнa,Aлексея Hoвoсельськoгoi Aнaтoлiя Ciлopoвa) Ta тpьoх укpaiнських фaхiвuiв з iстopii кoзaЧчиtlи
(Iвaнa Бoйкa, Baдимa.Ця.цичeнкa
й Кoстя Гyслистoгo).Мaлo
тoгo' pецeнзiiнa <.Iстopiю>
в <.Пpaв.цe>
i <.Boпpoсaх
истopии>
тyмaннo згaдyвaлипpo <.6eзвiдпoвiдaльнy
вихBaтIсy>
Bеprшигopиffi.

Святкyвaння Тpьoхсoтpivня пoзнaчилo oстaтoчгly pеa6iлiтaцiю Iвaнa Кpип'якевичa _ oдиHoкoгo yкpaiнськoгo.цopaдянськoгo aBтopитeтa з iстopii Хмельниччини. 1953 poкy кoлиlllнiй <<нaцioнaлiст>
| <.фaшист>oпydлiкyвaв тaкi вчaснi пpaцi,
як <.3в'язки3aхiднoi Укpaiни з Poсiею дo сepe,циниХVIiст.>
тa <.БoгДaнХмeльницький _ пo6opник вo33'€ д нaння Укpai.
ни з Poсiсю>. Toгo сaМoгo poкy Кpип'якеBичa пpизHaчиЛи ди.

звичнi oбмeэкyвaльнi paмки, Bстa}IoBлeнiдля нaцioнаЛьнoгo
нapaтивy. Pецeнзент уI laкИДaJwlКpи п'якевичу, щo oзI{aчeнHя
кoзaкiв як <<цeнтpальнoi,
пpoгpeсивнoi cvIЛ|4>>
B paннЬoМoДеp.
нiй Укpaiнi _ це iдеaлiзaцiя. Aвтop нe пiдкpeслиB' щo Хмeльницький хoтiв вoзз'€ . ц.Haти Укpaiнy з Poсiею з пepших днiв
вiйни 1648 poкy. Бa 6iльшe, вiн пpипyстив, нi6и кoзaкaм пiд
cилу 6улo пepемoгги пoлякiв сaМoтy)Iски'a peцeгI3eнти3zlJIвЛЯЛуLщo цe мoгЛo cTaTvIcятiльки з poсiйськoю Д'olloмoгoю.
Hapештi, Кpип'якeвич нe нaвiв Дeтaльнoi кpитики нaцioнaлiстичних iстopинниx кoнцeпцiй i нe poзвинyB tlaлe)кHиМчинoм тeзy пpo етнiннy й iстopиvнy спopiднeнiсть yкpaiнцiв i
мoскoвитiв70.
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Heскiнчeннe хитaння в iстopич}IихoПoвi.цяхмiэк iмпe.
pieю й нaЦiсю з}Iи)I(yвaЛo
ПpoДуктиBнiстьiстopикiв, a гoтyстaлiнськoгo пiлpунникa>3 yкpaiнськoi iсBaння <.дo6poгo
тopii мaйлсeцiлe дeсятилiття пoглинaлo чaс i eнepгitoнiльних фaхiвцiв pеспу6лiки.Ha 1950 piк Iнститyт iстopii Укpaiни Aкaдeмii нayк - пpoвiднayстaнoвa'якa oпiкyвaлaсяцим
пporктoм' _ виpiс дo 8 вiддiлiв i пoнaд сoтнi шrтaтних Пpaцiвникiв7l.У пoвoеннipoки iстopикинe paзпpoпoнyBilлисвiй
дoслiдницькийдoсвiдi для iнtцих Beликиx пpoeктiв з iстopii
iм вiдмoвляли.t949
Укpaiни, aлe пapтiйнi чинoвникизaB)к.ци
poкy Aкадемiя нayк зBеpнyЛaсяДo цк кП(б)У пo дoзвiл пiдгoTyBaти25-тoмне зi6paння Дl(еpел <.IстopiяУкpaiни в лoЯ|<гpaндioзнa
кyМeнтzlхi мaтеpiялaх>.Cпpaвa зaдyь{у&lЛacЯ
po6oтa
Iнститyту apхеoлoгii,[нститyтy iстopii Укpa.
спiльнa
iни, кiлькoх пpoвiдниx yнiвepситeтiвтa Apхiвнoгo yпpaвлiння. Hayкoвui плaнyвaлипiдгoтувaтипepшi сiм тoмiв пpoтягoм 1949_1950poкiв i дoлyнaти пo шriстьтoмiв щopoку .цo
}Ia3aпpoспeктBи.цa}Iня
1953.гo.Хoчa Aкaдемiя нayк пo.цaЛa
нa
пoлицю72.
пpoстo
пoкЛaв
спpaBy
тBep.ц)I(ення,
Цк
мoглo 6yти безлiнпpиvин вiдB yкpaiнськихчиtIoB}Iикiв
клaсти цeй мoнумeнтaльнийпporкт: фiнaнсoвi 06меэкення,
не6aжaння 6paти нa сeбe iдeoлoгiчний нaгля.ц3a щe oд}Iимвeвсi 3усилЛянa сTвoпoтpe6aскoнцe}ITpyвaти
Ликим пporктoгt{,
peннi <.lстopii>.
вiдмoвИЛaB
пpoхaннiвиTaк сaмo Bлa.цa
двiчi
дaBaтиукpaiнський iстopиннийxypнaл. Biд 1943poкy Iнстиryт iстopii Укpaiни ДpyкyвaBнeпepioдиннi<.Hayкoвiзaписки>'щo ix дo 1950poкy вийrшлoтiльки тpи BиПyски.1948poкy
[нститщ пoвi.цoмляв.цoцк кП(б)У' щo гoтoвий лpyкyвaти
п'ять a6o шiсть випyскiв нa piк, мoжливo пiД нaзвoю<.Питaн.цaктopoмцiеi книэкки, Дoдaвдo текстy oкpeмi iдeoлoгiчнo витpимaнi зaв кн.: I. П. Кpип'якевпч' БozОaн
гaJIЬ}Iики.
[vlв.: Я. Iсаевич,Пepe.Цмoвa,
Xllелънuцьrcuй,2-гe виI,.(Львiв, 1990)' с. 8.
7l Caнцевич и Кoмaрнкo, PазвumuеuаnoptlчеCKoйноуrcu,62-63; IIЛAГO,
ф. 1,oп. 70, спp. 1788,apк. 22. У стpyкгypi iнститyry з'явllлиcя вiддiли свiтoвoi iстopii, мiхнapoднихзв'язкiвтa <кpaiннaрлнoiдемoкpaтii> - всi opгaнiзoвaнi 1949ркy. 3вalкaючи нa poзlllиpенн,l iнститyгських дoслiдrкeнь,
yкpaiнськe кepiвниЦтвoy 6epезнi 1953рrсy рзпopядиJloся пpo змiнy йoгo
нaзвинa lнститyг iстopii (IЦABOB' ф. 2, oп.8, спp. 7730,apк. 2).
7,II/(Aгo,
ф. 1,oп.70,спp. 1788'apк.38-48.
12'
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ня iстopii Укpaiни>. Пapтiйнi чиtloвники oдpaзy вiдкинyли
цю пpoпo3ишiю.
fl. Гнaтюк,гoЛoBaсeктopyBи.цaвHицтв
вi.цдiЛy
nРе..-,цК кП(6)У, нaклaвpeзoлюцiю:<.Bapхiв. Pекoмeндylo
пiliбpaти для нayкoBихзaПисoк6iльrшскpoМtlyнaзвy>73.
Iнститyт пotloвив свoi пpoхaння нaпpикiнцi 1050 poкy,
aлe пapтiйнi iДеoлoгизнoBy виpirшили,щo <<.цля
стBopeння
)кypнaлyHeмa€ жoдних пiд,стaв>i зaпpoпoнyB:lЛиiстopикaм
пoдaвaтистaттi B мoскoBсЬкi<.BoпpoсьIИcToppII4>.
oтaк ЦК
}Ie.цo3вoЛяв
укpaiнським iстopикaм Bи.цaвaтивлaсний жypHaл a:I(Дo t957 poкy, ще .цoвгoпiсля зaBеpIIIeння
<Iстopii>i
пoчaткyдестaлiнiзaцiТ7a.
oднaк iстopики скopистirлися тpьoхсoтpiнним ювiлerм, щoб дoМoггисяфiнaнсyвaнНЯI,JIЯзi6paння BeЛикoгoкop.
пyсy iстopичних .Цoкyмeнтiв_ тpиToмникa <.
Boссoе.цинeниe
Укpaиньl с Poссиeй>.Пoпpи PaДшre
вyзькy нa:lвy'це мoнyмeнтaльнеBидaнняпoчиналoсяДoкyМеHтaмиt620 poкy i пoдaвaлo 6eзпpеue.цeнтне
висвiтленнякoзaцькoi дo6и..Пoнaд пoлoвиHу дoкylvtентiвy з6ipui (446 iз 747) щукувaли впepruе7s.
B
хoдi пi.цгoтyBaHHя
книжки укpaiнськi iстopики залсaДaли
вiд
pyкoписHoгoвiддiлy Бi6лioтеки iм. Ленiнa в Moсквi пoBеpнy.
ти в peспy6лiкy6 000 oдиницьз6epiгaння3 кoЛeкцiiiстopикa
Микoли Mapкeвинa(1804_1s60),якa мiстилayкpaiнськiдoI(yМe}Iти
ХvII_xVIII стoлiть.HaзapeнкoпiдтpимaвпpoхaнtIя' zUIeБi6лioтекa iм. Лeнiнa' зapJrчиBlIIись
пiдтpимкoю ЦК
BкП(6)' пoгo.цилaся
пepeДaтитiльки мiкpoфiльми76.
7зTал сoлo, cпp.|494,apк.
11. Чинoвникaм'oчевид}ro'
не спoдo6алoся
слoвo<Укpaiнa>
в нaзвi.
71[IДAгo,
ф. 1, oп.30,спp.2003,apк. |28_|З| (1950);М. B. Кoвaль,
Флaгмaнyкpaiнськoiiстopиvнoi'ayки, УкpaiнcькuйiЬmopuuнuй
эrcуp
нaл,I&a (997): 12-|З.

?6PгAHИ,
ф. 5, oп. t7, д, 427,п |73_74;HAIIУ, oп. 1,спp.352,apк.1,
10-41.
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Пoльськi apхiвiсти, нaвпaки' пpoяBляли iнiuiятивy y
встaнoBЛeннiнayкoвих кoнтактiв з yкpaiнськиМи кoЛeraми.
У хoвтнi 1953poкy пoЛякинa.цiслaлив Киiв пoнa.ц2 500 мiкpoфiльмoBaних стopiнoк iстopиvних .Цoкyмeнтiвкoзaцькoi дo6и, 6агaтo3 яких були пoтiм нa.цpyкoBaнiв тpитoмни.
кy. Кpiм тoгo, 18 сiчня 1954 poкy (y тpьoхсoтy piнниuю ПepeясЛaBськихстaттей)пoльськaстopoнaпoДapyBaлaУкpaiнi
TpидцятЬopиriHаЛiBiстopиuниxдoкyмeнтiв.У тpaвнi дeлeraз
цiя пoльськoгoсеймy пepеДaЛaЩeсiмДесятсiI\4.цoкy}rентiв
yкpaiнськoi iстopii, зoкpемaтpинa,ццятьopиriнaЛiвyнiвepсaлiв Хмельницькoгo Ta лист Шeвченкa77.
3a виняткoм пpopиBy 3 кoзaцЬкими дoкyментaми' влa.цa
He Ha.цтoзaoхoчyB:lлa великi Пpo€ к ти з iстopii Укpaiни. Oueмaйбyтню двoтoмнy <.IсвидHo' yкpaiнськi i.цеoлoги УЯBЛяЛуl,
тopiю Укpaiнськoi PCP> як гoЛoвнe i с.цинe iдeoлoгiчнo витpиMaне дХePeЛo' y якoмy внитеЛi, лектoPи й пpoстi читaчi
мaloть знaхoдиТи пpaBилЬнy iнтepпpeтaцiю yкpaiнськoгo миtIyлoгo.
oднaк <.дo6pийстaлiнський пiлpyнник> Hе був poзpaхoвaний Ha Bикopистaн}Iя у lшкoлaх. Iстоpii Укpaiни не iснув:lЛo як oкpeМoгo пpe.ц'метa'хova пiлpучгIики з iстopii сPсP
висвiтлювaли гoлoBнi мoменти yкpaiнськoгo Миtlулoгo' яктo Киiвськa Pусь, кoзaцькi вiйни i Шевченкo. Пpикмeтнo,
шo peспy6лiкaм, нaЦioнaльнi iстopii яких IIе пpeте}IдyвaЛи
нa poсiйськy спaдщиHу, МoскBa .цoзBoляЛaBиклaдaти BлaсHaпpиклaд, 1950
нy iстopilo B lllкoЛax oкpемим Пpe.цМeтoМ.
poкy вipменськi вoсЬIt,tи-'
i
дев'яти- .цесятиклaсники I14 to.ц,иtIBиBчaЛи свolo нaцioнaльнy iстopiю зa пiлpy.rникoм 1942
poкy78.
Укpaiнськi вчителi iстopii poзпoвiдaли пpo минyлe peспy6лiки, aле кopoткo i тiльки тoдi, кoли yкpaiнськi тeми сПливaли B зaгaЛьнoмy кypсi iстopii сPсP. Укpaiнськe BидaB}Iицтвo
7?PгAHи,
2а3rmс.'
3 гpyлня
ф. 5, oп. |7, д. 470,л. |25_28;Лimepаmуpнсl
1953,с.4 (2500стopiнoк);HAIIУ, oп. 1,спp.478a,apк.13_20(сiveнь);
IU{AГo,ф. 1,oп.30,спp.3629,apк.1_13(тpaвень).
78PгAсПи,
ф. 17,oп. 132,д.372,л.4.У гpyд}ti1952poкуЦК КПPC нaмiститьчималoiнтеpпpeтapеurтiпo6aнив'щo вipмeнськийпi.шpуrник
poсiйськoгoпiлpуlникaз iст<lpii
тивtlихвiдмiннoстейвiд стaндapтнoгo
сPсP (Tам cаllo,л. 59-60).
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<.Pa.цянськaпIкoЛa>пеpекЛa.цaлoyкpaiнсЬI(oю зaгaльнoсoюзнi
стaндapтнi пiдpyuники i дpyкyвaлo iх мaсoвими нaклaдaми79.
Цi пiдpyчники вiдo6pокzl.пи евoлюцilo pa.цянсЬкoi кoнцепuii yкpaiнськoi iстopii y спoтBopенoмy i чaстo супepeчливoмy
виглядi. Пapaгpaф пiдpгlникa Шeстaкoвa 1948 poкy BидaнI|я Д\IIячeTвеpтoгo кЛaсy нa3иBaBся <.БoPьбaУкpaиньl с пoЛЬ.
ским BлaдьIчeстBoМи пpисoединеllиe её к Poссии>. У видaннi
1955 poкy тoЙ caмиfl пapaгpaф нaзиBaBся <.Бopь6aУкpaиньI
зa свoё oсвo6oэк.цeниeoт гнётa пoЛЬских пaнoв' 3a BoссoедиHeниe с Poссиeй >.o6идвa ви.цaння шe й пo-piзHolvryпoясHIoвaли цeй сoю3. У пiлpуrникy 1948 poкy нaписaнo: <<BoйнeHе
бьlлo виднo кoнцa. Пoляки p;ж}opяЛиУкpaину. Чтo6ьI вьIйти
и3 тPyдHoгo пoлo)кeния, Хмeльницкий в t654 гoдy Дoгoвopl4Лcя с мoскoBским цapeм Алексeeм o пpи}Iятии Укpaиньl в
pyсскoe пoДДaнствo>.У вapiянтi 1955 poкy Bистaчилo oдtloгo Peчення: <.BьlpalкаястpеМлeниe yкpaи}Iскoгo нapoдa к сoIoзy с 6paтским pyсским нapoдoм' ХмeльницкllЙ o6paтилcя
к pyсскoмy пpaвительстBy с прeДЛo)I(eнием o6 o6ъeДинeнии
Укpaиньl с Poссией>80.
Мiнiстepствo oсвiти pекoМен.цyBaЛoBчитeлям iстopii,
висвiтлююни yкpaiнськi теми, BoДити tшкoляpiв нa eкскypсii дo мiсцeвих пaп,l'ятoкiстopii a6o нa вистaBи п'ес Iвaнa Кoчepги <.ЯpoслaвМулpий> тa oлексaндpa кopнiйнукa <Бoг.цaнХмeльницький>. МiнiстepстBo тaкoж виМaгaлo вiд yvителiв вiдвoдитиякиflсЬ чaс нa Bикpиття фaльсифiкaцiй yкpa.
iнських бypэкyaзних нaцioнaлiстiв8l.Barккo скaзaти' нaскiль.
ки сepeдньoсTaтистичний шкiльний yнитeль мiг викoнyвaти
цi нaстaнoви. Aдмiнiстpaтив}lих вarкелiв кoнтpoлЮBaти пoBсяк,цeнHerпкiльне нaBчaHня явнo 6paкyвaлo, i вЛaДaвoлiлa,
79.(ив.:
Il/[AГo,ф. 1,oп.30,спp.2360,
apк.t29,|33-|34(данiзa1951p.).
Кpiм тoгo,численнipoсiйськilцкoЛив Укpaiнi викopистoByвaли
пiдpyчники,нaлpyкoвaнipoсiйськoюмoBoюв Moсквi.

8' TTЛAгO, 1,oп. 70,спp. 1886,apк.38_40,|36 PаОянnrcа
ф.
ocвima'|4
6epeзня|947,c.|.
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шoб yнитeлi чiткo ДoтpиМyBilлися МoскoBських пi.шpyvникiв
Ta Hе пoтpe6увaли вeликoi oпiки. Пiсля Кaгaнoвичевoi кaмпaнii 1947 poкy yкpaiнськi iдеoлoги не пepeймaлися мo)кливими кoлiзiями a6o нaцioнaлiстичниМи yхилal,tи IIa ПIкiлЬHoМy piBHi. Piдкiснi i.цeoлoгiчнiпepевipки Bиклaд'aнняiстo.
pii зaкiннyr,aJIуIcЯПo3иTиBHo,iнспeктopи нe пpидiЛЯЛуl Я|<oiсь oсo6лиBoi yBaги yкpaiнським Питaнням i зayвaженi пo.
Милки зaзвичaй стoсyBaЛися зaпЛyTaHoiпoтoчнoi мiжнapoл.
нoi ситyaцii82.
Tимчaсoм унитeлiв спaнTeличyBaЛaмiнливa oфiuiйнa лiнiя в питaннях iстopii. Кoли 1954 poкy Цк кПPс видaв oфiцiйнi <.TезипPo 300-piння вo33'с.цнaння>'BчиTeль Кoбифa з
Кipoвoгpaлськoi o6лaсти pa.цiв' щo Boни нapeштi ПpиПинятЬ
<.всiлякi IсpиBoсy.цrripoзмoви Д,oвкoЛaпитaHня Boзз'€ Д '}Iaння
Укpaiни й Poсii>. A сeкpeтap Чepнiвeuькoгo o6кoмy тoBapиПI
Фeсeнкo зiтхнyв iз пoлегrшeнням'aдясецей ДoкyМeнт <<пoкЛaв
кpaй piзним тpaктyвa}Iням цьoгo питaHня сеpeд виклaдaчiв
вищoi I'шкoЛи>83.
Mo6iлiзyвaвIIIи кaдpи з oблaсних кoмiтeтiв пapтii, yкpaiнськi i.ц.еoлoгиМoгли BЛaшIтyвaтипеpeвipкy Bиклaдaння iстopii в пpoвiншiйних yнiвepситетax i пeдaгoгiчниx iнститyтaх,
aJIeBИЯBЛЯтисepйoзнi пpo6леми (i вiлпoвiлaти 3a них) 6улo
не в ixнiх iнтepeсaх. Пiсля кaмпaнiй |947 i 1951 poкiв iстopики il сaмi пильнУBaJIИ.Haпpикiнui 1951 poкy I{К кП(6)У
BoсьМи iстopи.lних кaтедp y piзпepевipяв po6oтy П'ЯTДecЯт|4
yнiвepситeTaх
тa iнститyтaх i не виявив якиyкpaiнських
них
хoсь нaцioнaлiстичних пoмилoк. Ta пoзaяк вiдпускaти iстopикiв 3 чистим лiкapняниM листкoМ 6yлo iлeoлoгiчнo pизикoBaHo, пepЦIий секpeтap МельникoB зa'IBиB, щo 6iльrшiсть кaтeлp хвopiюTЬ Ha o.цнaкoвy хвopo6y. Bиклaдaчi нaчe6тo <.викpиBaють 6уpэкyaзнo-нaцioнaлiстичнi теopii пoвеpxoвo i 6ез
великoi oхoTи>' чaсoм пoкЛa.ц,aючисьнa стapi пiдpучники й
iнтеpпpeтaцii, a iнкoли poзпoвiдaюTь пpo yкpaiнськe минyле
<бeззв'я3кy з iстopieю poсiйськoгo нapo.Ц,y>8a.
82flив.:IIдAгO' ф. 1,oп.73,спp.585,apк.1_57;спp.
592,apк.2_8;oп.30'
1_130.
cлp.2328,apк.
E3TU(Aгo, 1,oп.46,спp.6822,
apк.53'104.
ф.
вaTaл caлo,oл.24,cлp.2677, apк.3-5.
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.I[oсмepти Cтaлiнa i пiсля I{еiнeЛегкий cим6ioзyкpaiнсЬких чинoвникiв i iстopикiв _ склaдний 6aгaтoкyTl{ик
"o"'P oз д i л

ш oc T | 4 t 4

oкpеслитинaцioнaЛЬHy
сIIaДЩиHy

У бepезнi195t poку Pa.цянськaУкpaiнa вiлзнaЧaЛa,цeв'янoстipoкoвини 3 ДtlЯсMepTи
Tapaсa IПeвчeнкa. Heскiнчeннi пpoмoви,
зaсiдaння, гaзeтнi стaттi й paлioпepeлavi
пpoсЛaBЛялиyкpaiнсЬкoгoпoетa як 6aтькa
нaцii: сеpe.цoфiцiйних oзнaчeньнa зpaзoк
<.pевoлloцioнеpa-.цeМoкpaтa> i <<3tCHoBHИК?

нoвoi укpaiнськoi лiтepaтypи> чaстeнькo
тpaПЛявсявислiв <.нaшбaтькo>.Шевченкo

бyв oдинoкoю TеМoю Пepulих Tpьoх стopiнoк <.Лiтеpaтypнoi
гa:teти>'opгaнa Cпiлки письМeнHикiв Укpaiни. Зaгoлoвoк
<.Biчнo>кlцвиfl>нa пeprшiй стopiнui _ фpaзa, дaBHo в)кe зapeзepвoBaнa виHяткoвo .цЛя зaсHoBникa pa.цянськoi дepxaви
Bлaдiмipa Ленiнal.
У стaттi в <.Лiтepaтypнiй гaзeтi'>Cтепaн Кpижaнiвський
пРoгoЛoсив Шевчeн кa <.
гop.Ц'iстюyкpaiнськoi сoцiaлiстичнoi
нaцii> i пoдякувaв пapтii 3a тe' Щo нaвчиЛa yкpaiнuiв цiнувaти
пoчyття <<paдяHськoi
нaцioнaльнoi гopлoстi>. Ha пaм'ятнoмy
ве.ropi в Киевi пoет Aнлpiй Maлиrшкo зaвeprпив свoю пpoмoву
TpЬol}{aBигyкaМи: <.Cлaвaсвiтлoмy генilo Tapaсa TTIeвчeнкa,
який i B нaпI чaс эlсиBе'пoлyм'янiе, бopeться p:u}oмз нaми 3a
лlo.цсьIсeЩaстя' зa миp! Cлaвa HaшoМy dлaгopoднoмy Hapo.цoвi, щo нapoД}I(y€ тaкi мoryтнi тaлaнти! Cлaвa нaцIoМy мy.цpoму
Boж'.цю'BeЛикolиyдpyry yкpaiнськoгo гIapo.цy'pi.цнoМyi любиМolt{yтoBapицIеBi Cтaлiнy!>2 Il{opoкy нaпpикiнцi тpaвня пap| ЛimepаlщpнсIuсBema'8 бepeзня t95|'c' |-2.
2 Tал cа'tlo'с. 1 (Кpиxaнiвський); 15 6epeзня 1951' с. 1 (Мaлиrшкo).
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тiЙнi й дep)кaBнi пoсaДoBцi спiльнo 3 Bи.цaтниMипpe.цстaвникaми iнтeлireнцii oчoЛIoB:lлиуpoч исTe пaлoмництвo .цolllевченкoвoi МoгиЛи нa днiпpoвських схилaх y Кaнeвi. I{ю тpaдицiю зaснувaJla ще yкpaiнськa <.нaцioнaлiсTичнa>iнтeлireнцiя
нaпpикiнцi ХIХ стopiння. Ha пoчaтoк 1950-х poкiв peryЛяpниМи yчaс}Iикaп,rицих щopiнних пoiздoк 6ули пpoфeсopи й
сTy.центиКиiвськoгo yнiвepситeтy тa Киiвськoгo пeдaгoгiннoгo iнститyтy' нayкoBцi, письменники' хyдo)l(ники'кoмпoзитopи' a Taкo)к пpe.цсTaB}IикиКиiвськoi oпepи i двa чiльних пpoфесiйних хopи. 1951 poку внyтpitпня зaпискa ЦК КП(6)У зaДoBoЛeнo кoнстaтyBaЛx; 4 [I{opivнi вуl\зди Пpе.ц'сТaBникiвстoличнoi iнтелiгeнцii тa стулeнтiв дo LПевчeнкoвoi мoгили кopистyюTься великoЮ пoпyляpнiстIo>3.
Il{opivнi пreвченкiвськi святкyBaння пiдкpeслюютЬ .цвoзнaчнiсть Pa.цянсЬкoi yкpaiнськoi iстopиннoi пaм'ятi. Хoчa в
oфiuiйнoму лискypсi нaгoлolllyвaнo 3в'я3ки Шeвueнкa з poсiйськolo кyльтypoю i йoгo сyспiльнi пoглЯди' якi lIi6итo пpoвiщaли сoцiялiзм, пoeт зaЛиI'IIaвсягoЛoBнo Beликим <.етнiчниМ> пpe.цкoм усiх yкpaiнцiв. Ha вiдмiнy Biд poсiян vи yз6eкiв, paдянськi укpaiнui iдентифiкУBaJIИ се6е як йoгo нaстyпникiB, тaк сaМo як нaцioнaлiсти-емirpaнти й зaхiднoyкpaiнськi пoвстaнцi.
Iдeя нaцii в пepioд зpiлoгo стaлiнiзму пoтpe6yвaлa' сepед
iнrпoгo, великoi кyЛЬтyрнoi тpaлиuiia. Пiсля 1945 poкy, гoBopячи пpo нepoсiйськy кyЛЬтypнy спa.цщинy' ДeДалi 6iльrпe
пiдкpeслюBzlЛи poль poсiйськoгo кepMyBarrня' хoчa кoММeМopaцiя oсiбних нaцioнaльних кyльтyp 3Дo6yЛaпpiopитeт y poзBиtIених мeмopiяльних pиTyaЛaх peспу6лiк. 3aлуvити .цoМiсцeBих кyльтiв нaцioнальнoi спaдЩини кoЕIцeпцii, пoв'язaнi з
Poсiйськoю iмпеpiсю чц <<дpyж6oю
нapoдiв> y цiй iмпepii, виЯв.ИЛocЯHeпpoстo' вiдтaк цe Bиклик6лo пiдвищенy yBary тa
пильнiсть сталiнськиx iдeoлoгiв.
3rЦAГo,

ф. 1,oп.30, cпp.2325,apк'72_75.1951poкy uю пoдopo)l(|r|уUnЛII
пеpеHeстинa пoчaтoк чepвЕя' 6o 6aгaтo xтo 3 )rчaсникiв пoixaв дo Мoскви
нa.цекадy yкpaiнськoi кyЛьтypи. Пpo пovaтки цьoгo pитy;LпЬtloгoп:lлol\{ництBa див.: €кельчик' Cеpгiй. Tвoрння святинi: yкpaiнoфi;Iи тa LL[евчeнкoвa rvtoгиЛaв Кaнeвi (1861-1900 pp.).36ipнuк хаpriвсъкozoinnopuкomoвapucmвa'Hoвa сеpiя, T. 11. (Хapкiв, 2005): 43_58.
фiлoлoziuttozo
{ Slezkine,Thе USSR as a Commuпal Apaгtment,446-447.
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УкpaiнськaкЛaсикa
Pa.цянськeyяBлeнHя пpo yкpaiнськy <.нaцioнЕlJlЬнy кЛaсикy> CToCУBiЛoся гoЛoBнo ХIХ стopiння, кoли мiсцeвa iнтeлirенцiя пoчaлa poзвиBaти мoДepнy yкpaiнсЬку висoку
кyЛЬтypy' rpyнтoBa}Iyнa сеЛяtlськiй пpoстoнapoлнiй мoвi i нapoдHих тpa,цицiях.Фaктичнo pa.Цянськii,цeoлoгий iнтeлeктуaли скopис.raлIуlcЯпaнTeoнoМ кЛaсикiB, щo йoгo сфopмyвaлa
yкpaiнськa .цopеBoЛIoцiйнaiнтeлireнцiя. Пaнтeoн yвiннувaв
LПeвчeнкo як <.6aтькoHaцii>, a Фpaнкo мaв iмплiциT}ry poЛЬ
мoЛo.ц[Ioгo6aтькa, oсo6ливo для зaхiдних yкpaiнцiв. 3вiснo,
paдянськi peпpeзeнтaцii циx тa iнrших письмеHtlикiв-клaсикiв
пiдкpеслювaли iхнi peвoлrouiйнi пеpекoнaння i зв'язки 3 poсiйськoю кyЛьTypoЮ.
У пoвoеннe Дecятилiття дiячiв, чий симвoлiчний стaтyс
пi.цчaс вiйни зpiс, - }IaпpикЛaдКyлilп a6o письмeнник i пе.цaгoг Бopис Гpiннeнкo, - пoчilли пiдoзpювaти в <.нaцioнaлiзмi>.
iз кaнoнy yкpaI.цеoлoгiчнi цeнзopи пoстyпoвo в.уl,ЛУЧуIЛI1ix
Гoгoля не <<Bелиiнських клaсикiв. Гaзети вiднинi Нaз.ИBaJIуl
poсiйським писЬМеtlникoм>
ким сиtloМ Укpaiни>, a <<вeЛиким
iз <.нaйтiснirшимзв'я3кoМ 3 Укpaiнolo>. 3a Iвaнoм КoтляpeвсЬкиМ' aвTopoМ пepIIIoгoлiтepaтypнoгo тBopy сyчaснoю yкpa.
iнськolo MoBoю' 3:lЛиlllиЛoся тpa.цицiй}IепoчесHe мiсце, aле
йoгo 6ioгpaфи нaгoлolllyBaЛи тeIIеp' щo Кoтляpeвський слy)Iсивy poсiйськoмy oпoЛчeннi пiд чaс вiйни з Haпoлеoнoмs.
Хaй тaм як, нaйвalкливirшим бyв нaцioнaльний кyльт
Шeвченкa. Haвiть y poзпaЛ )кдaнoBщини нa щopiчних мeМo.
piяльних зi6paннях зByчaЛи нeскiнчeннi вислaвляIIня <<BеЛи.
кoгo 6aтькa>,ний <.o6paзxивe i вiчнo,киTимe в сepui yкpaiнськoгo нapoду>6.Boднoчaс peспyблiкaнськi iдeoлoги пpoгoлoIIIyBaли' щo Paдянськa Укpaiнa втiлloс Шeвчeнкoвy мpiro
<.сiм'i вoльнoi, нoвoi> i вiдкидали пpетeнзii нaцioнaлiстiвeмiгpaнтiв 6yти йoгoдyхoBниМи спa.цкo€ М цями. У пiслявoенних paдянсьIсих пpeзeнтaцiях Шeвчeнкo пoстa€ як <.вeликий
син yкpaiнськoгo нapo.цy>'кoтpий oЧoЛIoBaBpaдикaлЬнe кpи5Лimеpапуpнаzа3ema,28
лютoгo|952,c.1 (Гoгoль);30 гpy.lня1948'с. 3
(Кoтляpевський).
6 Taм cаllo, 24 нepвtтя1948' с. 1.

188

PoзОiлшoсmuЙ.ОкpеcлumuнацioналънусnaОщuну

лo киpилo-МетoдiiвсЬкoгo 6paтствa, a ще нi6итo пiдтpимyвaв
тiснi кoнтaкти з poсiйськиМи pa/{икaЛaМи'зaхoпЛЮBaBсяpoсiйськolo кyЛьтypoю i знeвaэкaв сyчaсних йoмy укpaiнських
<.
бypэкyaзних нaцioнaлiстiв >7.
Taк сaмo <<МoЛo.цltlиx>
клaсикiв, як Фpaнкo чи Лecя
Укpaiнкa, oфiцiйний дискypс щoДaЛi бiльrпе зo6paэкувaвpевoлюцioнepaми i сoloзtlикaМи пporpeсивнoi poсiйськoi культypи. 3aлeяснo вiд пoтoчнoi пoлiтичнoi aтмoсфepи пpeсa
пpеДстaвЛялa Фpaнкa як 6opuя a6o з <.6ypжyaзнимнaцioнaлiзмoм>, a6o з <.6езpiднимкoсмoпoлiтизмoМ>' a iнкoли з
oбoмa циМи пpoTиЛе)книмитeчiями oднoчaснo8.floвoеннa i
Bo€ н нoгo нaсy пaтpioTичнa iнтepпpeтaцiя yкpaiнських клaсикiв Tепеp зДaBaJIacЯepессIo. Haпpиклaд, цк КП(6)У зa6opoнив кни)ккy B. !яveнкa <.Микoлa Лисeнкo>, 6o aвтop
пiдкpeслюс poЛЬ кoМпoзитopa-кЛaсикa в yкpaiнськoМy нaцioнaльнoмy pyсi, гoBopячи <.зa6aгaтoпpo укpaiнсЬкy куЛЬтypy i зaмaJlo пpo лpyэк6y [lrapoдiв]u. Як г,уlЯBуIЛocЯ,
.Дячeнкo зaгинyB нa фpoнтi, a йoгo кни)ккa пoтpaпиЛa.цoBи.цaBництвa 1941 poкy, кoли ii yкpaiнський мoлyс 6ув цiлкoм пpий н я т н и м9 .

Peспyблiкaнськiiдеoлoги пoтpoхy poзвиBaЛикyлЬти ще
кiлькoх <<мoЛo.цIIIих>
клaсикiв, якi твopили нaпpикiнцi ХIХ
i нa пoчaтку xХ стoлiть. LIIoстoгoтpaвня 1949 poку Хpyщou
нaПисaвCтaлiнy 3 пpoхaннямдo3вoЛитисBяткyBaннястopiнчя 3 дtIянapo.фкeнняПaнaсa Миpнoгo (|849_t920): <.yтaких
TBopax'як ..Хi6apeByтьBoлияк яслaпoвнi?'',,,ПoBiя''тa iн. вiн
яскpaBo вiдoбpaзивпpoцeси клaсoBoгopoзшIapyBaння
сeЛян'
пoмiЩицькo-кyplсyЛЬськoi
експлyaтauii6iднякiв тa зpoстaння pевoЛIoцiйнoгo
pyхy нa сeлi.У свoiй твopнoстiПaнaс М"pниft6ув тiснo пoв'язaнийiз пеpе.Цoвими
poсiйськимидiяvaми
1

[нв... Ф. € н eвич, Bеликий син yкpaiнськoгo l{apoдy,Бiльшoвuк Укpаiнz, J$ 3 (1951): 20_29; Ф. € н евич, Aмеpикaнський фальсифiкaтopiдейнoi спaдщини LL[eвченкa, Tам cа*ro,М 8 ( 1949): 26_40; Лimеpаmуpнa ?aзemа,8 6epезня1951,c. |_2.
8 C. lllaxoвський, Cyспiльнo-пoлiтичнi
пoгляди Лесi Укpaiнкvl, БiльtaoвutсУкpаiнu, М 4 (1951): 33_45; М. Климaсь, Iвaн Фpaнкo _ нeпpимиpенний 6opeць пpoти нaцioнaлiзмy i кoсмoпoлiтизму,Tшtсanro, NЬ 8
(1951):28- 39.
9 II'ЦAГO,
ф. 1, oп. 30, спp. 2З57, apк.206-209.
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ХIX ст.>t0Coюзний Ariтпpoп вi.цпoвiв:yкpaiнськиМ opгaнaм
нe тpe6a.цo3вoлу Кpeмля Ha тe' щo6 вiдзнaчaти цeй ювiлeй y
pеспy6лiцi, aлe Moсквa B кo)IсHoМypaзi сxBaлЮ€ ПpoпoзицiЮl1.
3a кiлькa мiсяцiв Mиpнoгo BeЛичzLпив yкpaiнськiй пpeсi як
й .це<<нaшyнaцioнaльнy гopдiсть>' <<письМeнникa-peaлiсTa>
сoцiaл-.цeмoкpaтii>.
<.нe
пpийrпoB
дo
МoкpaTa' якиil, нa )I(.шIЬ'
Уpял.ц'o3BoЛиBпepeBидaти йoгo твopи, нaзвaTи йoгo iменем
ByЛицЮв Киевi тa сПopyдити ПaМ'яTHикy Пoлтaвi12.
Пoeт-нapoдник Пaвлo Гpa6oвський, кoтpий' 6paв yчaсть
y poсiйськoмy llapoдtlицькoмy pyсi i 1902 polсy пoМep y сибipнa poЛЬписЬМенникaськoМy зaслaннi, кyДи 6iЛьЦIeHa.ц,aвaBся
з poсiйськoю
тpадицiЮ
клaсикa' який пoB'Язyе нaцioнaЛЬнy
кyльтypoю i poсiйськoю peвoлloцiйнoю спaдщинoю. Ha
п'ят.цeсятi poкoBиHи йoгo смepти y внyтpilпнiй зaписцi Цк
кП(6)У пpoпoнyвaЛoся гoBopити пpo пoeтa як пpo N1|4cЛуIтеля, який <.пpийцIoBдo мapксизмy i бyв йoгo пpoпaгaн.цисToМ>.Aлe хтoсь iз вищoгo нaчалЬстBa Bикpеслив цe 6езглyздя i в oфiuiйних пpoмoвaх Гpaбoвськoгo вi.цзнaчaлипpoстo як
PеBoЛIoцiй}Ioгoпoетal3.
.{oки peспу6лiкaнськi iдeoЛoги зв:DкУBaJwlpевoлюцiйнi зaслyги piзних писЬмеtlникiв, yкpaiнсЬкa iнтеЛirенцiя дoМaгaлaся BIIIaHyBaIIнязHaмeнитoгo кo6зapя oстaпa Bepесая
(1803_1s90). 1950 poку Iнститyт l,IистeцтBoзнaBсTBa,
фoльк.llopy тa eтнoгpaфii, Cпiлкa писЬмeнникiв тa Cпiлкa кoмпotпiстдeсятi poкoвини йoгo
3итopiв 3aпpoпo}Iyвaливi.цзнaЧуITvI
сМеpти. oднaк Bepесaй Мaв .цBaнещaстя: йoгo зaпpocуIllуIB|4стyпити пepед цapeМ i ним зaхoпЛIoBaлися <<нaцioнaлiсти>;
нeBчaсHoгo >
ЛуIcя пpoти <<
oтo}к пapтiйн i ч инoв |1|4кvIBИc ЛoB|4
'0 PГAсПи, ф. 17,orl. 132'д. 232,л. 47,
|| Tам саllo, л,49,
|2ЛimepаmуpнazсE'emа,12тpaвня 1949,с. 1 (pедaкцiйнaстaття); 17 тpaвня 1951, с. 2 (вiлкpиття пaм'ятникa); Kульmуpнe 6уdiвнuцmвo,2:|96Щoби Mиpний евoлюцioнyвaв
98; (ypялoвa пoстaнoвa).Baxкo уЯB|4Tv|'
y 6iк ленiнськoгo 6aчeння сoцiял-демoкpaтii:пepeд сaмoЮ pевoлюЦiею
письмe}I}IикoчoлЮвaв Пoлтaвськe ry6epнськe yпpaвлiння дep)I(aвниx
мaеткiв, мaв тиTyЛ дiйснoгo стaтсЬкoгo paдIlикa i звеpтaлися дo }lьoгo
<.
Baше ПpeвoсхoДитеЛЬстBo>.
Бeзпaльчий,
'3 rLцAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 2755, apк.53_61, тyт 59; B.
Cуспiльнo-пoлiтичнi пoгля.циП. A. Гpa6oвсЬкoгo'Бiлъшoвuк Укpaiнu,
М 7 (1952):51-62;Лimеpаmуpнazазema,11гpулня |952,c.З,

190

Poзdiлшoсmuй,Окpeслumuнацiottаltьну
сnа\щuну

юBiлeю.1952poкy Цк кП(6)У все )к тaки пoгo.цився
3a piк
вiдсвяткувaти 150-ry piчницю 3 дня йoгo нapoджeння,хaй i
<<Дeщo
скpoмнiшe,нiэкпpoпoнyЮтьaвтopи[листa]>_ 6eз oфi-

цiйниx ypoчистoстeй

тa зве.цeHня Mo}IyМентa11.

Хoчa yкpaiнськi фyнкuioнepи й iнтелiгeнцiя чaстo пo.
piзнoму oцiнювaликoнкpeтHихкyльTypних.цiячiв,упpoДoB)к
пoвorннoгo дeсятилiTтявoни спiвпpaцюBNIИI,ЛЯспeцифiннoi <.кoДифiкaцii>
нaцioнaльнoiклaсики, якa стaлa нeo6хiднolo в iстopиннiй пaм'ятi PoзBиненoгoсталiнiзМyз пpихo.цoм

тaк пpиBaтнioсo6и,якi вoлoДiлиpyкoписaми Кoтляpeвськoгo, Шeвveнкa,Фpaнкa, Лесi Укpaiнки i Кoцю6инськ0гo'Ir{aли
би пepедaтицi.цoкyмеtlтидеp)кaBниM
yсTaнoвaм.Як не дивнo'
пapTaпapaтвiдкинyв цю iдeю як Taкy' щo пopylцy€ <<пpиBaтнy влaснiстЬгpoМa.цяH'
гapaнтoвaнyКoнститyЦiсto>l5.
oднaк
цк кП(б)У пiдтpимaвiнiцiятиву Iнститyтyyкpaiнськoiлiтepaтypи oTpиМaтиuiннi pyкoПиси3 poсiйських зi6paнь.Пiсля
ЛуIcTa
HaзapeнкaCyслoвy Teaтpaльнaбi6лioтeкaв Лснiнгpaлi
цepeдалaз apхiвнoгoфoнлу Киiвськoгo цeнзypнoгoкoмiтету
6aгaтoopиriнаЛiвyкpaiнськoi клaсичнoiлpaмaтypгii16.
Peспy6лiкaнськaвЛaдaсхBaЛиЛaтaкoх плaн зi6paти всi
pyкoписи yкpaiнськиx письмeнникiв-клaсикiву Biллiлi pукoписiв Iнститрy yкpaiнськoi лiтepaтypи.Ha 1950piк y цьoмy вiддiлi з6epiгaлися<<пpaктичнo
всi> зaцiлiлi Тeксти Шeвчeнкa'Фpaнкa i Миpнoгo, a Taкo)l(6iльrшiстьpyкoписiв iнtших

'{ ILцАГo, ф. 1,oп.30,спp.1990,apк.40_44(1950);cлp.2756,apк.69_
74 (t9s2).
|5Taл caлo,oп.70,спp.1917'apк.22_23.
l: PГAсПи' ф. 17,oп. |32,д. 416;IIДАГo,ф. 1,oп. 24,cлp.8,apк.1_9.
'' IЦ4гo, ф. 1,oп.70,спp.1948,apк.1-5 (1950);IJдAB-OB,ф.2,oп.8,
спp.9504'apк.233_237( 1953).
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iнськиx мyзeiв тa дoслi.цнихyсTaнoв.1950 poку uiлий apхiв
lвaнa Фpaнкa 6yлo пеpeвeзeHoзi Львoвa дo ки€ B a, .цeв тoй
20-тoмнезiбpaнняйoгo твopiв.Кoли чepeзтpи
чaс гoTyв:lЛoся
poки Львiв пoцiкaвився.цoлeloapхiвy, I{К пoвiдoМиBПeplшoмy секpeTapeвiOлeксiсвi Киpинeнку' щo Фpaнкoвi pyкoписи
мaють

laJIУl|IIa.ГvIcя в стoлицi

18.

Дpyгa стaдiя кoдифiкauii пoлягaлa в pe.цarуBaннii пyблiкaцii нaцiotlальних клaсикiв y нoBих i пpитoму oстaтoчtlих
pa.цянських ви.ц'aнHях.Упpoдoвэк сopoкoBих poкiв BЛa.цaiнiцiювaлa кiлькa BeЛиких пpoектiв, сepеД яких не менIlIе.цвox
<<пoBних>
ви.ц,aнЬ[llевченкa. Пеprпa вepсiя пoeтoвoi <.Пoвнoi
з6ipки твopiв> виЙшлa 1949 poку y тpьox BеЛиких poзкitшних
y 100 TИcяЧ пpимipникiв i з неймoтoМaх чиМaЛиM Haклa.ц,oМ
вipнoю цiнoю _ лишIe 50 кap6oвaнцiв. oднaк сIoди ввiйtшли
i скiлькись Мaляpських твopiв. Ha кiтiльки <.ви6paнiЛИcтvI>>
poкy
Iнститyт укpaiнськoi лiтeparyPуI пiдгoтyвaв
нeць 1951
п'ять i3 зaплaHoBaHих десяти тoмiв iнtпoгo, aкaдемiчнitшoгo
ви.ц'aнняпiд тiеlo сaЬ{oюнa:]вoЮ.Дoслiдники нaмaгаЛиcЯ BvIкинyти peлaкuiйнi пpaBки, зpo6ленi пoeтoвиМи <.бypжуaзнoнaцioнaлiстич}Iими> BчиTeЛями' зoкpемa зaмiсть тpaлиuiйнoi
веpсii, зPe.цaroвaнoiКyлirшем' Boни пo.ЦaЛиoPиriнaльнy чeprreткy Illeвченкoвoi aвтodioгpaфii. Пpaцiвники iнститyту нarlИcaJП4тaкo)к нoвi iдeoлoгiннo витpимaнi кoмeнтapi .цo цЬoгo Bидaння. Пeprшi шiсть тoмiв гIa.ц'хoдилиy дpyк пpoтягoм
Iloчaткy Л'ЯтДecЯTvlхpoкiв, :rле кoЛьopoвi peпpoлyкuii lllевчеtII(oBихкapTиIl в oстaннiх чoтиpьoх тoмaх Bимaгaли тaкoгo склaднoгo пoлiгpaфiчнoгo o6лaднaння, Щo ix тpе6a 6yлo зaBepцIyBaти в Moсквi'9.
Кpiм тoгo, y тpaвнi 1950 poку Iнститyт пiдгoтyвaв Дo дpyку 20-тoмнe зi6paння твopiв Iвaнa Фpaнкa з нaмipoм BИДaти йoгo y 1950_1951 poкaх. Xoнa пpeсa не пoвiдoМляЛa пpo
якiсь пpoпуски' pе.цaктopи BиЛyЧили кiлькa Фpaнкoвих пo.
лiтичних статтeй i пoезiй, кoтpi мolкнa 6yлo виTЛyIиaчити
як свiдчення йoгo <.нaцioнaлiстичtlих> пoглядiв. У кoxнorlцAгo, ф. 1,oп.30,спp.3308,apк.68-70.
'8
19Кульmуpнe6уОiвнuцmвo
в УкpаiнсьюiйPСP: Чсpвeнь1941-1950' 423
(19a9);lUlABoB, ф. 2, oп.8, спp.9503,apк.153;IЦ[AГo, ф. 1,oп.30,
27 тpуlня 195|' c' 4
спp. 3662,apк. 41, 228_229;Лimepаmуpна2сI3еma'
(дeсятитoмнe
видaння).
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Мy paзi 1954poкy пpoскти i.цeсятитoмнoгoШeвчeнкa,i двa.
ДцятитoМнoгoФpaнкaнe 6ули дoведeнi.цoкiнЦя20.
Фiнaнсoвi й людськi pесypсипiслявoеннoiУкpaiни не MoгЛипoвнiстю зaбезпeчитицi нaмaгaння кoлифiкyвaти il кaнoнiзyвaти
нaцioнaльнy кЛaсику чepез poзкirшнi 6aгaтoтoмнi виДaння
всix ви.цaтнихкyльTypниxдiяviв. |945 poкy BЛaДaoгoлoсиЛa пpo плaн Bи.цaти31-тoмнeпoBtIезi6paннятвopiв <<зaснoвникa yкpaiнськoi нaцioнaльнoiмyзики> Mикoли Лисeнкa.
Ha 1950piк пpoект скopoтивсяДo 20 тoмiв, aлe йoгo pеaлiзaЦiя щg й не пoчинaJlacЯ.Пiд чaс сBяткyBaння tg46 poкy 75.i
piнницi 3.ц'rrянapoД)I(eння
Лeсi Укpaiнки BЛaДaзaJIBилaПpo
Bидa}IняпoBнoгoзi6paнняii твopiв y п'ятнaдцятитoмaх. BiдзнaчaloчичePезп'ять poкiв вiсiм.цесятypiчницю ii нapoдхення, peспy6лiкaнськiпoсaдoвцi пpoмoBч:Lпипpo стapий плaн
i пoo6iцяли нaтoмiсть HaдpyкyвaTитpитoМник. Hi вiлмiнy
вiд них, Iнститyт лiтepaтypи 1954 poкy oгoлoсиB' щo гoTyr
п'ятитoмникЛeсi Укpaiнки. За стaнoмнa сеpПeнь1954poкy
BЙДaНIIЯ
твopiв Пaнaсa Миpнoгo y п'яти тoМaх'Mихaйлa Кoцюбинськoгoy п'яти, Мapкa Boвчкa y шIeсти'Bacиля Cтeфaникa y тpьox i Пaвлa Гpaбoвськoгoy.цBoхтoМaх }aJIИЦ]aJIуIcя
HезaBepIIIе нИI',1И2|.

Oднaк yпpoДoB)к1948_1949 poкiв влaдi вдaлoся нa.цpyкyвaти мaсoвi oДHoтoM}Iикивибpaних твopiв 6iльtшoсти
yкpaiнських клaсикiв. I-[iвибpaнi твopи вихo.циЛиy ДBoхпoпyляpнихсepiях:<.Укpaiнськi
клaсичнipoмaни й пoвiстi>тa
<.Кoлгoспнa6iблioтекa>.Хoчa цiни lla них дep}сaвaтpиIr,raЛa нeпpиpoднoни3ЬкиМи'нaсeЛeннянaпpикiнцi сopoкoвих
Hе МoгЛoсo6i дoзвoлити з6иpaти <.нaцioн:l.пЬtlих
клaсикiв>.
1949poкy книгapнi в flpoгoбицькiй o6лaстiв 3aхiднiй Укpaiнi oтpимaли990 пpимipникiвoднoтoмникaФpaнкa' aЛепpoJIИ|net75,тo6тo зaмaлим 18 вiдсoткiв;тBopи КoтляpeвДaJIуI
сЬкoгo Пpoдaвaлисятpoхи кPaщe (20%), a Кoцю6инськoгo
20ЛimсpаmуpнalQ:]еmа,
11тpaвня1950,с.4; IlЦAГo, ф. 1,oп.30,спp.
3662,apк.45 (нeзaвеprueнi
пpoекти).
,' Пpo Лисeнкa дцв.:PаОянcb'се
мucmщmвo,|9 6еpезня |947, c. 4;
[ЦAГo, ф. 1,oп.30,спp.2030,apк.36_38зв.Пpo Лeсю Укpaiнку..
Kульmуpнe6уОiвнuцmвo,2:
90_91;lЦAГo, ф. 1,oп. 30,спp. tэ9о,аpк.i68;
Tа.*t
cсu|o'cПp.36-62,
apк.
9lP ^Щ} a-pк.45. Пpo iнruихписьМeI{никiв,
45 i231-232.
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нa6aгaтo гiprшe(9,7%). Пpoте цi цифpи нaспpaвдi yспitпнi пopiвнянo 3 пpo.цDкaми твopiв pa.ц,яHськoii пoлiтичнoi лiтepaтypи: <.Paзгpoм>Фaдeсвa, rraпpиклa.ц'д,aBЛиlllе З,76уo,a <.ЧaпaЪвo Фypмaнoвa - 4,2|у". Цiкaвo, щo в.Цpoгo6ичi xoдeн iз

нa6aгaтo пoпyЛяpнitшoю, нi)к писaнсЬкa клaси Кa BИЯЕ,vLЛaся
ня paдянських лi.цepiB
Пеprш нiяс вiддaвaти кHи)Iскy llo llpукy' ЛlтepaтypoзнaBpeтeльнo
BиЛ)rчаЛи3 кЛaсичtlих тBopiB iдeoлoгiчнo }IeпeBцi
нi фparменти. Як пoвi.цoмляв |954 poкy Iнститyт лiтepaтyтa iнrпi
pи пePulolvryсекPеTapeвi КП(6)У Киpинeнку' <<тBoри
(oкpeмi
лиcмaтepiaли з лiтepaтypнoi спaлшИt|vI KIIacИкiв
ти' tloтaтки i т. п.), якi нe мaють гpoмaдськo-пoлiтичrroгo тa
Bикли.
iстopикo-лiтepaтypнoгo з}Iaчeння, a6o тaкi, щo П,ro)кyтЬ
кaти y сyчaсниx читaчiв нe вiдпoвiднy paдянськiй пoлiтицi
виxoвaнHя мaс pеaкцiю, дo збipoк твopiв не включaються (лo
pечi, тaких мaтepiaлiв y спa.цщинi клaсикiв yкpaiнськoi лiтepaтypи Iиaлo)>23.
цензoAле пapтaпapaт нe пoкЛa,цaBсянa <<вHyтPlпIньoгo
pa> нayкoBцiв. 1951 poкy чинoBники ЦК зyпиtlили Дpyк чeтBеpтoгo тoму <.Tвopiв>Кouю6инськoгo, 6o oкpeмi йoгo листи <.мiстятЬrrизкy хи6нихтBеpд)Iсе}IЬ'випaдкoBих y письМeнB яких
никa>. Пapтiйнi нaглядaчi Bимaгaли Bилyчити ЛvIcT|4'
письменник виз}IaBaвyплив Ha нЬoгo Iбсенa й Мeтepлiнa тaкa i нaзивaB свoю лiтеpaтypну llll(oЛy <<евpoпeйськoю>,
I(o)I(листyBaнHя 3 <.нaцioнaлiстaми>Микoлoю lllpaгoм, Бopисoм Гpiннeнкoм тa Михaйлoм КoмapoBим' y якoil,ryКoцю6инський схBaлюBaB ixнlo .цiяльнiсть, згaДyвaB Гpyшreвськoгo
i неo.цнoзнavнo вiдryкyвaвся пpo poсiян2a.У д,oпoвiдних Haзapeнкoвi ДиpeкTop Iнститyтy yкpaiнськoi лiтepaтypи oлeксatlдp Бiлецький тBep.цoзaхищaB пoчaткoвий пiдбip листiв,
22IU(Aгo, ф. 1,oп.70,спp.1334,apк.L_2aiclp.1768,apк.7 |5-t6.
'
23Tал cа.ltto'
oп.30,спp.3662,аpк.46.
2aTамса'tlo,oп.7 2'спp. 1,apк.18- 19, 9 1-94 i oп.30, cтlp.2357,apк.112115.
13- &79
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аЛе мapнo. Cyпepeuкa мbrс lнститyтoм, .(epхсвидaвoмi I{К
тpивaлaПoнaддeсятьмiсяцiв, вiдсyвaюнивихiд п'ятитoMHих
<Tвopiв>Кoцroбинськoгoнa poки25.Taк сaмo цeнзopи за6opotlили пу6лiкyвaтИ ЛуIcTу|
Пaнaсa M иpнoгo .цoBи.цaBн
иЦтвa
<Biк>лиIIIeтoмy' щo вoни 6yли aдpесoвaнiйoгo <.нaцioнaлiсTичHoмy>диpeктopoвi Cepгirвi € ф peмoву. Iнститyт пpoпoнyBaB вилyчити iм'я € ф peмoвa i неo.цмiннoпoд,aтицi вaлсливi й цiннi листvI,aJIeЦК зaлиrпив спpaBу без poзгля.ly.
Bperштi-peшт,<.Tвopи>Пaнaсa Миpнoгo вийшли без листiв
лo € ф peмoвa26.

Минyлeпiдсклoм
Ha пoчaткy п'ятдeсятихyкpaiнсЬкaBлa.цaзвep.
yвary
нyлa
нa мiсця, дe пpoстi ЛюДI4<.зyстpivaлися>
з iстopieю, _ peспyблiкaнськiмyзei. Уpял вiддaв нaкaз пpo фpoнтaльIIyпepевipкyвсiх мyзeiв тa iдeoлoгiннypевiзiloixнiх екс.
пoзицiй,Щoiх вiдтeпepМaлизaтвep.цжyвaти
спeцiяльнiкoмiсii. ПoстaнoBa виМaгaлaвiл iстopичних мyзеiв <пoкaзyвaти
гepoiuнyiстopilo yкpaiнськoгoнapo.цyу зв'язкy з iстopirIo вe.
ликoгo poсiйськoгo}IapoДуй iнtпих 6paтнiхнapoлiвсPсP>.
3aхiднoyкpaiнськiмyзеi мaли <.пi.цкpeслIoвaти
спiльнe кopiння й iстopиннy еднiсть poсiйськoгo,yкpaiнськoгo i 6iлopyсь.
кoгo rrapo.цiв>
тa ствopитиoкpeмi poздiлиекспoзицii' пpисвя.
ненi paлянськoМyпеpioлoвi.B дoкyмeнтi oкpeмo йшлoся пpo
вiдкpиття Мyзelo в Пoлтaвi нa вiдзнaчeнняПepeь{oгиpoсiйськoi apмii 1709 poкy нa.цulвeДaмиi <<зpaдHикoм>
гeтьмaнoм
Мaзепoю27.

У vеpвнi гoЛoвa flеpлсaвнoгo кoмiтeтy y спpaвaх
кyлЬтypнo.oсвiтнiхyстaнoBЯкiв Cipненкo дoпoвiдaвHaзapенкoвi, яких зaхoдiв yэкили мyзеi y вiдпoвiдь нa цю пoстaнoвy. Хoчa мiнiстp пiдгoтyвaв3вiт,щo6 пoкaзaти'як пoстaнoBa Bплиtlyлa нa музeйнy poбoту, йoгo текст мимoвoлi ви.
кaзyвaB'щo в цiй дiлянцi кoiться цiлкoвитиЙ 6eзлaд.Мyзei
25Toltcaмo,oл.72,
спp.1,apк.95-100(Бiлeшький)
i oп.30,спp.3662,
apк.231(пpoтoм 4,1954poкy тaк i не нaдpyкoваний).
26Toll caмo,apк.191- 193.
21Кулъmуpнe
6уОiвнuцmвo,
2:2|3_20'
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пpo Bсe' щo Boни зpo6или oстaннiм чaсoм,
звiтyвaли pa.цшIе
Bикoнaлиypя.цoByпoсTaHoвy..l[нiпpoпеBotIи
те,
як
нiэк пpo
тpoвськийiстopинниймyзей писaвпpo poзвиToксeкЦii,пpи6o.
y визвoЛЬгtiй
свяченoi3aпopoзькiйCiчi тa <.iiз}IaЧeнню
Львiвський iстopиvниймyзей
poть6i yкpaiнськoгoHapo.цу>.
гop.цивсясBorЮ apхeoлoгiннoюeкспoзиЦieю,якa д,oBo.цилa'
слoв'яннa сyЧaсHiйтepитopiiзaхiднoyкpaiн<<aBтoхтoннiсть
[ якщo.Цнiпpoпeтpoвськиймузeй плaнyBaB
ських 3еМeль>.
пеpioд,тo львiв'яни
вiдкpити oкpемy зaЛy пpo pa.ця}Iський
tIем:lли нaвiть eкспoзицii'пpисвячeнoiХVIII i ХIx стopiuчям. Maлo тoгo, iнспектopи цк кП(б)У виявили' Щo Мaтepiяли з paнirшихпеpioлiвaнi викpивaютьpеaкцiйнypoль
унiятськoi цepкBи'aнi пoкaзyютьiстopичнi зв'я3ки Perioнy
з PoсiеIo.Peспy6лiкaнськi iдeoлoги вiдзнaЧИЛИBaДИмyзeйнoi po6oти в 3axiднiй Укpaiнi, aлe й сxiДнoyкPaiнськiмyзei
нe Мoгли пoхBzUIиTи cЯ Я|с|4N1ИcьдoсягHе}IняIvtи. Cхoэке, o.цинoкиМ yспiхoм 6yлo пpискopeнe 6улiвниuтBo l\,tyзeloПoлтaвськoi битви28.

.Цoтoгo ж i пoстaнoвa1950poкy, i нaстyпнi нaкai}и}Iе3aвB:Dкилиo.циннеПpиемнийфaкт, який виплиBa€ 3 apхiвнoгo
листyвaння.1950poку aПapaтI{К пpeдстaBиBпеPllloNryсекpетapевi Мeльникoвy стaТистикy вiлвiлyвarrнямузеiв, якa 3a.
свi.цчилa,щo нaйпoпyляpнirшимiстopинним мyзеeм в Укpaiнi 6yлa Кисвo-Пeчеpськaлaвpa. 1949 poку в нiй пo6yвaлo
110 700 вiдвiдувaчiв,нaтoмiсть y киiвськoмy Мyзei Tapaсa
Myзei oбopoни oлeLЦeвчeнкa_ 73 100,a y нoBoсTBopeнoМy
_
cи 70 200.3a пeprшi.цесятЬмiсяцiв 1950poку Лaвpy вiдвiдaлvl|37 тисяч oсi6, мyзeй Шeвченкa- 80 000,a.[еpэкaвниЙicтopинний музeй y Кисвi, який тoгo poкy 6ув тpeтiм зa вiдвi_ 49 835 oсi629.
.Цyвaнiстю,
2sILцAГo,
ф. 1, oп. 30, спp. 2047, apк.54_63. Myзей Пoлтaвськoi 6итви
вiдкpився y веpеснi 1950 poкy,.UIe дopевoлюцiйнi пaм'ятники нa пoлi
6итви Ще й 1953-гo пoтpe6yвaли pестaвpaшii(Ta,ъlса.lto,apк. 101; спp.
3261,apк. 11-13;I l/[ ABoB, ф . 4 7 6 2 ' oп. 1 ,спp .3 4 3 ,ap к . 1 -1 5 0 ).
29IlцAгo,
ф. 1, oп. 30, спp. 2047, apк, 104.Мyзей Лснiнa в Киевi 1950
Tисяч opгapoкy вiлвiлaли aэк 186 836 oсiб, aлe HaчaлЬсTвoдeсяTкаI\,lи
нiзoвувaлo тy.Ц'иo6oв'язкoвi вiзити стy.Центiвi сoлдaтiв (Toм сaluo' cпp.
1989, apк. 36). Кpiм тoгo, сaмий сTaTyс Музeю Лснiнa як iстopиннoгo
мyзelo дoсить сyмнiвний, aдже сaМ Ленiн y Киевi нiкoли нe 6yвaв.
't3'
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Киевo-ПeчepсЬкaЛaвpa6улa нe пpoстo кoМплексoМмyзeiв ч и <.
iстopикo-куЛЬтypним зaпoвi.цнИ
КoМ>>.
Boнa poзтaшoBaнa B МальoBtlичiйзелeнiй мiсцинi Bисoкo нa днiпpoвсЬких
схилaх' зoЛoТoBеpхiцepкви цьoгo Мoнaстиpя'зaснoвaнoгoB
ХI стopiннi'Haгa.цуЮтЬ
пpo живий зB'я3oкiз Киiвськoю Pyссю,
пеprшийвiдoмий лiтoписець,хyдoжник i лiкap якoi бyли пeчepсЬкимиченцями.БaгaтoiнtшихМoнaстиpськихпaм'ятoк*
свiдчeння яскpaвoi yкpaiнськoi paнньoмoдepнoiкyлЬTypи'
oсoбливo poзBиткy кHигoдpyкyвaнняй нayки. Cтoлiттями
Киrвo-ПeчepсЬкaлaBpaз Ii мoгилaми i мoщaмИ cг'ЯTv|х
схиМникiв 6yлa oдним iз нaйпoпyляpнiшrих
п:LпoMHицЬкиx
мiсць y
Poсiйськiй iмпepii. Pa.цянськaBлa.ц'a
скopистaлaсялaBpськими6уliвлями i poзмiсТиЛaTaм Мyзeй iстopинниxкoЦIтoBHoстeй (пepев:Dlснo
цеpкoBtlихстapo)китHoстeй,
щo iх пo.ц,a&lли
як мaтepiяльнiпpeлмeти),Мyзeй книги i лpукapствa,Мyзей
тeaтpальHoгoi кiнoмистeцтвa'Мyзeй укpaiнськoгo}IaPoДнoгo
дeкoPaтиBнoгoМистeцтвaтa iншi.
Пpoтe вiдвiдyвaчiв пpивadлюBaЛoпepeлyсiм сaм6 iстopичнe мiсцe.Хтoсь нapiкaв,Щo B я(o.цHoму
з мyзеiв нeмa€ експoзицii пpo iстopiю Киевo-ПечepськoiЛaвpи' iнtпi tшкoдyвaли' Щo нe пpo.цaються
листiвки з зoбpа:кеtltlями3oлoтихМorraстиpських6aньз0.Cпpaву .цo.цaткoвo
yсклaДнюв:lлoте' Щo
внaслiдoкз6лихсенняпiд чaс вiйни paлянськoi.цеp)кaви
i пpaвoслaвнoiцepкBинeBeликaгpyпa чeнцiв зМoглaпoBepнyтися
B печеpи.Жaх в yкpaiнських iдeoлoгiвBикликaЛoше й сyтo
pелiгiйнeпaлoМницТвo.|952 poкy 6yв oдин кypйoзний Bипa.
дoк' кoли Цк кП(б)У стpивoжиЛaчyткa' якa IIIиpиЛaся
сеpe.ц
палoмникiв.Ченцi нi6итo poзпoвiдaливiлвiлyвaчaм,щo вi.ц.
лIoдникapхи€ п искoп Aнтoнiй' Пoхoвaнийпpи вxoдi в Блихнi
пeчepи'6yв унитeлeМтoвapишIaCтaлiнa в Гopiйськiй сeмiнapii i лo кiнця )IситTяЛистyBaBся3 pa,ц,янсЬкиМ
вoж.цeМ,'.
Гpo.
мaДськийiнтepес.цoЛaBpсЬкихпечеp спoнyкaB укpaiнських
фyнкuioнepiв oсo6лиBoзBaэкaтинa цeй мyзейний кoмплeкс'
який не нaлe)IQвдo iхнiх iдеoлoгiчнихпpiopитетiв.oфiцiйнa
кopeспoн.ценцiя
тoгo чaсy свiдчить,щo yтpиМaннюй вiДнoв.
30Ta,vco"lto,cпp.2047,apк. 145.
з| Tалl caмo, спp. 2769' apк. 158. Aнтoнiй спpaвдi викЛaдaв Гopiйськiй
у
семiнapii в чaси' кoли тaм HaвчaвсяCтaлiн.
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ЛeннIoКиевo-Пeчepськoгoiстopикo.кyЛьTypнoгoзaпoвi.цникa пpидiляли

чиIvlaлo увarи32'

poзумiлa,щo як iстopиннeмiсцe КиевoУкpaiнськa Bлa.цa
ПevepськaЛaBpaвтiлtoеМиtlyлy pелiгiйнy сЛaвy Киевa i Щo
нa вiлвiлyвaчiввпливaе тpaдицiilниfi o6pa3<святoгoгpa.цa>
в yкpaiнськiй i poсiйськiй iстopиvнiй пaм'ятi. Oтo:к мyзeйtIих екскypсoвoдiв нaсTaвлялиpoзпoвiдaти пpo мoнaстиpськi бyлiвлi й скap6и як пpo <.iстopiloсхiднoслoв'янськoiмaтepiaльнoiкyльTypи>33.
Пеpioдичнi чистки мyзeйниx зi6paнь
МaЛи3a мirпеньгoлoBtloцеpкoB}Iyiстopilo й peлiгiйне мистецтвo. HaпpикЛаЦ,B o.цнoмyзi звiтiв зa 1953piк пpo BилгreH.
i мaлoцiнних>пpe.цМетiвпepеpaxoBaнoпopтpeти
}lя <<сTapих
rпискoпiв ХVIII стopiнvятa кHя3я BoлoдимиpaCвятoгo,a
тaкo)кзoбpaэкенняyспiння Хpистa й iнrцi тBopи нa peлiгiйнy тeмaтикy3a.
I.цeoлoгiчнiчистки в укpaiнськiй кyльтypi, якi пoчaли.
ся стaттeю <.Пpoтиi.цeoлoгiчнихBикpиBЛeнЬB лiтeparypi>y
<Пpaвлi>3a липeнЬ1951poкy,дo кiнця oсeнi мyзеiв нe чiпa<.Пpaв.
ли. TpинaдцятoгoBepeсняльвiвський кopеспotl.цeнт
ди> Михaйлo oдинeцЬ дaв стapт кpитицi стaттeю <.II{oпpoпaryюTьльвiвськi мyзеi>.Пpauiвник aвтopитетtloiгaзeтидiйIIIoввиснoвкy, щo Львiвський iстopинний музeй Пoтypa€ 3aйвoмy вoзBеличеHнюкнязiв' вeЛьМoх('сyлтaнiв, кoзaцЬких
пoЛкoBникiвi епискoпiв.Мaлo тoгo' y склянiй вiтpинi киеBopyськoi експoзицii.цeМoнстpyеTЬся
нeiдeнтифiкoвaнийчеpeп'
щe й пpипиcaниЙкнязeвi ХI_хII стopiн.rя.3aгaлoмeкспoзи.
цiя нiби пpиМеtlЦIyегoлoвнi теми' тaкi як кЛaсoBa6opoть6a
тa пpaгнеHняyкpaiнськoгoHapoдyвo33'€ д нaтисяз poсiйськими бpaтaми.Львiвський дepэкaвниймузeй yкpaiнськoгoмис.
тeцтвa пepенaгoлolllyBaB
стapy yкpaiнськy мистeцькy тpa,циpaдянськoгoпepioлу.Львiвцiю пopiвнянo 3 .ц,oсягнeHгIяIvrи
Bеличезнyкoлeкцiю пoлЬсЬкa кapтиrrHaraлepeяBИcTaBЛЯЛa
з2Tаll cаltlo,cпp.2047,apк.37_46,83_85;спp.3655,apк.|44_|52.Утiм,
тaкoгo Bеликoгoiстopиvнoзpo6ленo6улo не6aгaтo,6o вi.цнoвЛення
нaдтo дopoгo. 1950 poкy влa.цaпiдpaхyвaлa,
гo кoмплeксy кorцTyB:UIo
pемoнтнipo6oтиo6iйлyтьсяy 12 млн кpб.
щo тiльки нaйтеpмiнoвirшi
(IIДABOB' ф. 2, oп.8,спp.2040,apк.243).
33ILЦAГO, 1,oп.30,спp.2047,apк.745.
ф.
3..IIЛABOB' 5116'oп. 10,спp.20,apк'6-|2.
ф.
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сЬкoгo' нiМецЬкoгo, aBстpiйськoгo i нiдepлaндсЬкoгo )киBoписy <.вpoзкitшних paМax>' a poсiйськy кЛaсикy ХIХ стopiння
пpе.цстaBлялитiльки Tpи.ццять.цвi 3 п'ятисoт po6iт, якi 6ули
в мyзei. Бa 6iльtше,мyзeй I\{aBЛиIIIeз .цeсяToккapтин PaдянсЬкoгo пepioду3s.
Унaслiдoк цiеi стaттi в <.Пpaвдi>в oстaннiй фaзi iдеoлoгiчних чистoк y lкoвтнi-листoпa.цi 1951 poкy yкpaiнськиIvrIиy.
зeяМ пpидiлялуl бiльrпе yBaги. П'ятнa.ццяToгo Листoпaдa ЦК
кП(6)У пoстaнoBиB, Щo мyзеi пoвиннi B.цoскoнaлити eксПoзицii, Щo6и кpaщe пoкaзaти лpyэrс6унapoдiв, клaсoBy 6opoть6y i paлянськi .цoсягнeння. Киiвськi пapтiйнi opгaни Чoмyсь
3pearувaли нa цЮ пoстaнoBу' звiльнивrпи кiлькoх пpaцiвникiв
.I[epэкaвнoгoiстopиннoгo мyзeю' кoтpi зaлишaJIkIcЯB oкyпoвaнoп,ryrraциcTaМуIмiстi,6улив нiмецькoмy пoлoнi aбo мaли pепpeсoвaних poдиviв. Хepсoнський o6кoм зa)кa,цaB'щo6 мiсцeвий кpaсзнaвчуlil мyзeй стBopив eкспoзицilo пpo стapo.цaвнiх
слoB'ян, дoдaB мaтеpiялiв пpo вoзз'r.Цнaнняз Poсiеlo й yлoскo.
}I:lлиB3:lли пpo pa.цянськy iстopilo. Biнницькa вЛa.цaнaкa:}aЛa
музeевi кpaщe висвiтлювaти iстopиннi 3в'я3ки з Poсiею тa paдяtIське

сьoгoдeння36.

Hе .цивнo,шo yкpaiнськi iдeoлoги пpидiляли oco6ливу
yBaгy пoМилкalильвiвських мyзeiв. Ha плeнyмi ЦК в листoпaдi 1951 poкy Cipненкo зaJIBиB:
пpoстo пpи6paти з
слiд <<}Iе
_ у ЛьвiвпepшIoгoплaнy княлсийчepeпi пopтpeтимaгнaтiв,>,
ськoМу iстopиvнoмy мyзеi тpe6a пoвнiстю пepeгЛяtlyтиBсЮ
eкспoзицiю37.
Мyзeй тoгo poкy нe зaкpив свoi двepi i пpийняв
пoнa'ц55тисяч вiдвiдyвaчiв.Boднoчaсйoгo пpaцiвникистBopиЛи Hoвий poзлiл пpo дoiстopиvнi нaси, poзi6paЛиeкспoзи35ПpавDa,13веpeсня 1951,с.3: <B oтделе..КиевскaяPyсь'' нa вьIсoкoй
пoдстaBке стoит ПoкpЬIтьlйстeклянньIм кoлпaкoм o6ьlкнoвенньlй чepeп. Кpaткaя нaдписЬ иМеет целЬЮ пo.цчepкнyтЬ'чтo этoт чepеП не
пpoстoй. Boт её сoдеpжa}Iие:..Княжеский неpеп ХI-ХII вв. Кpылoс_
Гaлич''>.oдинець I|ocуIЛaBcЯ
нa pезyЛЬтaTимyзeйнoi пеpeвipки,opгaнiзoвaнoi o6кoмoм пapтii, але йoгo стaття y <Пpaвдi>зpo6илa стaн yкpaiнських мyзеiв гoЛoвIlимпoлiтичним питaнняtvly pеспу6лiui.
36IIЛAгO,
ф. 1, oп.30, спp. 2769,apк. 1 (пoстaнoвa);oл.24' спp. 1090,
apк. 42-45 (Киiв)' 57-60 (Хepсoн), 72-7 5 (Biнниuя); спp. 1105, apк. 86
(Дpoгoбин;,124 (Чеpнiвui).
з7Tаl'l collto,oп. 1, спp. 972, apк.234.
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цilo, пpисвяченyгpeцЬкиМi скитським мiстaм y Пiвнiннoмy
Пpинopнoмop'i,тa пiдгoтyвaли нoъиil' poз.цiЛпpo Киiвськy
мyзeй пo.цaBнoвий
Pyсь. Звaлсaloчи}Iaкpитикy в <.Пpaвдi>,
в ЦК КП(6)У.
плaн ки€ B opyськoi eкспoзицiiнa зaTвеp.ц)кeн[Iя
Мyзeйнi пpaцiвникипеpeгляHулитaкo)кeкспoзицiloз paннЬoМoдepнoгoпepioлy i пiдкpeслиЛикyЛьтypнiзв'язки з МoскoвiеIoв ХvI й ХVII стoлiттях тa BlЯIIklcЯдo вiддiлy пpo пepio.цикaпiтaлiзмy й сoцiялiзмy. oднaк цi чaстини 6yли гoтoвi
лиIIIeнaпpикiнцi |954 poкy38.Пepш нiхсiстopики з Львiвськoгo iстopиннoгoмyзeю пoчaЛигoтyвaтинoвi eкспoзицii,мiсцe.
<<BиЛyv€ н.цoкуI\,lеtlти
o
вi пapтiйцi.цoпoвiлипpo чисткy N,lyзею:
yкpaiнськoгo
нapo.цy'
iстopilo
й eкспoнaти,якi спoтBopЮIoть
пеpeгляHyтoй oчищeнoвiд хЛaМyiнцri вiддiли експoзицii>39.
eкспoпi.цвигля.цoМ<<Bил)rчення
Упpoдoвlк 1952 poку BЛa.цa
схo)кi
нaтiв, щo нe мaloтЬ мyзeйнoгo знaчeння>'пpoBo.ц'илa
нaтaких
eкспoнaтiв
чистки в iнrпих yкpaiнських lv{yзеяx.
.(o
yкpaiнськoi
pенi,
веpсii
вiдпoвiДaJIИpaДЯHcькiй
якi
нc
Лe,I<aJIуI
iстopи.rнoi пaм'ятi. Haпpиклaд, Пoлтaвський кpaезнaвчий
мyзeй 3ниЩиBпopтpeтигeтьмaнa Мaзeпи, фoтoгpaфiiyкpaХIХ стopiччя,як-тo
iнських iкoн тa пopтpeти<.нaцioнaлiстiв>
Кyлirшai Пaвлa Чубинськoгo.У Львoвi Литвин, кoлишrнiйсe.
кpeTapЦК з iдeoлoгii,a тeпepпepший сeкPетapoбкoмy пapтii,
i aнтиoсo6исToHaглядaв3a з}Iищeнням<.нaцioнaлiстичниx
paДянсЬких>кoлeкцiй fiepхaвнoгo мyзelo yкpaiнськoгoмистeцтBa.Пopтpeтигa6с6уpзькихiмпepaтopiв,yнiятських € п искoпiB тa yкpaiнськиxсiчoвих стpiльцiв 6yлo спалеHo'a скyльпTуpи poзтpoщенoao.
У типoвoмУ lЛЯ зaхi.цниxo6лaстейстилi в лютoмy 1952
poкy piBненськi пapтiйцi пepeглЯHУЛv|
eкспoзицiю мiсцевoгo
BaJIуI
кpa€зIlaвчoгo мyзeю. B oни poзкpklTу1|<У
Дopaдя}rсЬкyкap.
тинy <.ПaпaIннoкeнтiй III 1206 poкy пpolloнy€ кня3ю Poмa38IIЛABoB,
ф.4762, oп. 1, спp. 562,apк. 1_12 (1951);спp. 669,apк' 4_6
(1952);IlцAГo, ф. 1,oп. 30, спp. 3655,apк. 179_190(1954).
39Tаl4 cалlo, cпp.2769' apк. 26. У peзyльтaтi <.пеpеглядy>
й <oчищeння
вiд xлaмy> ленiнгpa.ЦськийЕpмiтax зaпollaв сo6i цiннy кoлекцiю aсиpiйськoгo кЛи}loписy'яка з6еpiгaлaсяy Львiвськoмy iстopиvнoмy мyзеi
(Tалtса.llo,apк. 11- 13).
{0rUцABoB,
ф.5116, oп. 10, спp.20, apк. 13-20 (Пoлтaвa);Py6льoв i
Чеpvенкo, Cmалiнщuна'238 (Львiв).
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нy гaлицькoМyпpийняти кaтoлицЬкyвipy>,6o вoнa Haчe6тo
вiдo6pa:кaeпoльськi 6ypэкуaзнiiстopиннi кoнцeпцii,щo oзHaчa€ <<пpиI{иlt(eння
iстopиuнoi poлi Poсii>.Мyзeй He.цoстaтньo
висвiтлювaBBиникнeння Мoскoвii, зa6aгaтoyBaги пpидiляв
пoЛьськo-литoвськiйyнii 1569 poку i Hе пoк:lзyвaвзв'язкiв
ШIeвчeнкaз poсiйськими peвoлюцiйнимиДeмoкpaTaми.Пiсля пepeвipки мyзейнi пpaцiвники пoч:lликopиryBaтиекспoзиц iюal.

Cтaнoм нa 6epeзeнь|952 poкy Bеликi iстopиннi мyзеi в
Кисвi, Хapкoвi й Чepнiвцях.цoпoвiлипpo зaBepшIeння
pевiзiй,
нaтoмiсть iнtдi все щe пеpepo6лялуlсвoi eкспoзицii. У липнi
цк кП(б)У пoвтopив тi сaмi вкaзiвки y vepгoвiй пoстaнoвi
пpo мyзeйнy poбoтy,a 1953 poкy poзпopЯД:.llBcя
пpo щe oднy
iнспeкцilo мyзeйних зi6paньa2.
Пpинaймнi в кiлькoх випадIсaхiдeoлoгiчнaperлaмeнтaцiя
yкpaiнських мyзeiв мaлa неo.цHoзнaчнi
нaслiдки..(o кaмпaнii
Пoчaткy 1950-хpoкiв .{epлсaвниймyзeй yкpaiнськoгoМистeцтвa в Киевi нe МaBекспoзицii пpo Киiвськy Pyсь _ Bистaвкa пoчигIilлaсяyкpaiнсЬким нapo.цHиМмистецтBoмтa iкoнaми ХV[ стopiнvя.3aтe flеpxaвниЙ мyзей poсiйськoгoмисTeцтвa в Киевi пишaBся кoлeкцiсto.цaвньoкиiвськихiкoн, 30кpeмa знaМенитoюiкoнolo cBяT|4хмyvеникiв Бopисa i Глi6a
ХIII стopivчяa3.Ha пoчaткy 1951 poкy Мyзей yкpaiнськoгo
мистeцтBaзaчиниBсянa pемoнт i oнoвленняeкспoзицii,якe
м;UIoнa мeтi пoкaзaти<.блaгoдiЙниЙ
BпЛиB>poсiйськoгoмистeцтBa.Ha пpaктицi цe oнoвЛенняпiдкpeслюв:lлoдaBньoкиiвськe мистeцтBo як чaстиlly yкpaiнськoi кyльтypнoi спaл.
щини. B,aдa пepеДaлaдo Mузeю6aгaтoкеpaмiки i ювелipних
пpикpaс з ApхeoлoгiчнoгoМy3ею'a тaкo)к6apeльефCaмсoнa
il laлiли з Киевo-ПечepськoгoМoнaстиpя.oглядaючvl 1952
poкy tloвy eкспoзицilo'чЛениypядoBoiкoмiсii peкoMеtI.цyBiUIи
{l IIЛAГo, 1,oп.30,спp.2769,apк.16_19.
IJ'яспpaва.цo3Boля€
ф.
пoгляIr).тинa вiдвiдyвaнiсTь
малeнЬкихпpoвiнuiйнихмузеiв.1952poкyy piвнeнсЬкoмyмyзеiпo6ували9 046вiдвiдyвaнiв,
сеpeдних 3 480rшкoляpiв
(Tаl't cа'tlo,apк.21).
apк.23-27 (6еpeзeнь1952);спp.3261,apк.87 (липень1952),
! Taу'cшtlo,
74-7s(1953).
{3tulABoB,
ф.4763'oп. 1,спp.58,apк.27,28зв(yкpaiнськe
мистецтвo),
16 (poсiйськeмистеЦтвo).
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й нaдaлi<.з6иpaти
[apтeфaкти]з Киiвськoi Pусi>.Пpeсaтaкo)к
ПИcaJIa пpo сTBopeнHяlaJIИ

Киiвськoi

Pyсiaa.

Хyлolкник Миxaйлo fleperyс, вiдoмий свoiми кapтинaМи
нa кoзaцЬкyтeМaтикyi щoйнo пpизнaчеHийдиpектopoмМyзняти 3 eкспoзицiiпopтpeткня3яfioлropyзelo'зaпpoпoHyвaB
нaписaнийy
кoгo,poсiйськoгoiмпеpськoгoBисoкoПoсa.цoBЦя'
як тaхVIII
стopiччя,
стилi
пoЧaтку
кoзaцЬкoмy
хapaктep}roМy
кoмiсii
пiд.
стaнoвитЬBeликoгoiнтepесy>.Члeни
кий, щo <<He
yн i кaльaвИTvlнaтoмiсть <.
тpимaЛи пpoпoзиЦiю fiepеryсa в.ИcT
Caм
ний> пopтpет кoзaцькoгo стapЦIиниMиклaIIIеBсЬкoгo.
пepший сeкpеTapЦК МeльниI(oBBислoBиBся3a те, щ06 <<ПoB eкспo3ицiiмyзeю. B peзyльпoBtIитиyкpaiнську клaсику>as
Киiвськy Pyсь дo
зaл)rчaЛa
eкспoзицiя
тaтi тaкoгo o}IoBЛeHня
iстopиннoi пaм'ятi yкpaiнuiв i lкивилa нaцioнaльнyгop.Цiсть,
в усiй пoвнoтiyкpaiнськi мистeцькi.цoсягнeнпpe.цстaвЛяIoчи
ня кoзaцькихчaсiвтa пepioлyнaцioнaльнoгoвiдpoджeнгIя.
Peспy6лiкaнсЬкa Bлaдa 6yлa нeзaдoвoЛeнapoллlo, вiдвeдeнoю мeмopiяльtlим мyзeям yкpaiнськиx письмeнникiвклaсикiв. 3 oднoгo бoкy, стaлiнсЬкeyявЛенняпpo нaцiю пepeд6avaлoBцIaгryBaнHя
твopuiв нaцioнaльнoiкультypи. 3 iнпoвo€ н нoгo .цeсятилiттяyкpaiнськi iдeшoгo 6oкy, Bпpo.цoB)к
кyльт yкpa.
oлoги вiднyвaли пoтpe6y пoмiтнo вi.цpeдaryвaти
пiдкpeсливtшикеpiвнy iстopиннy poЛь poiнськoi спa*цщини'
сiян i як Ii нaслiДoк- BстaнoBЛеHrrя
PaдяrrсЬкoiвлaди. 1952
poкy Кoмiтeт y спpaBaх кyльтуpнo-oсвiтнiх yстaнoв .цoпoвiдaв пapтiйнoмy кepiвництвУ,щo oнoвлeння eкспoзицiй y
лiтеparypнo-мемopiялЬHихмy3еях Мa€ 3a Метy <.гли6шeвисвiтлити '..iдeЙниЙзмiст твop.roстiписьмeнникa,йoгo poль
i знaчення y poзBитку yкpaiнськoi пpoгpeсивнoiлiтeparypи,
вiдтвopитийoгo 6opoть6yзa сoцiальнeй нaцioналь}IеBи3вo.
Лення yкpaiнськoгo нapoдy' зa змiцнення лpyx6и 3 вeликим
poсiйським нapo.цoМ,пpoTи вopoгiв yкpaiнськoгo нapoдy _
3aлишaлoся тiльyкpaiнських dyplкyaзних нaцioнaлiстiв>16.
змiнить гoЛoвнy
ки пиTaння:чи тaкa iнтepпpeтaцiя.цoстaтньo
{{ILЦAгo, 1,oп.30,спp.2769'apк.64'69' i88; PаОянсысe
мucmeцmвo,
ф.
14тpaвня|952'c,4.
15IU(AгO, 1,oп.30,спp.2769,apк.85' 119.
ф.
{6IlцAвoB,ф.4762'oп.1,спp.669,apк.6-7.
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симвoЛiчнy poль ПисЬмеtttlикiв-клaсикiв
_ якo вeликиx твopцiв нaцioнaльнoi кyльтypи?
Кoтляpевськoгo'
який пеptшиМ пoчaB ПИcaTИ хулolкнi

MuнулeniОcклoлt

20З

чиtloм. 1953 poкy aпapaт ЦК зadopotlиBмyзe€ кa н:UIе)I(ним
вi зaмoвляTикapтинy <T. Г. Шeвчeнкo сepедчлeнiв Киpилo6o нa TaкoМyпoлoтнi нeмин1"reфiМeтoдiiвськoгo6paтствa>,
Кулiш i КoстoмapoBяк нaйблиэrсryPyBaли 6 <.нaцioналiсти>
Пiсля всix i.цeoлoгiчнихпepeвipoкпoчi пoeтoвi сopaтHики50.

Poку 3 Poсiею, yкpaiнськi фyнкuioнepиi мyзeйнi пpaцiвни.
пеpiopaнньol\{oдepнoгo
ки пepeйняJIИcяпpе.цстaBлeнняМ

мy' It{lсцeBl lдeoЛoги BBDI(:UIи eкспoзицilo

B малeHькoМv

мe-

мopiяльнoмy мyзei У piднoмy сeлi Фpaнкa <<нe3aдoBiльйoro,.
Пiсля мaсштa6нoгo o'oBЛeння й пepe6yдoBи eкспoзицii мyзeй знoвy вiдкpився 1951 poкyas.

1 щдгo' ф. 1, oп. 30, спp. 2047,apк,|4-17; Kульlnуpнe6уОiвнuцmвo,
?..221_222(вiдкpиттямyзеro);IЩiBoB, ф. 2, 6п. 8,1пp. 2ъ3|, aФ;'p
(Киpиvенкo).

3aтеpтyпlсЛя кaмпaнlи
пoвеpт:lЛикoзaцькy сЛaBy'Пo.цeку.ци
|947 i 1951poкiв,нa кoлиlIIнемiсцe в oфiшiйнiйнaцioнaльнiй
пaм'ятi. Киiвський iстopи.rниймyзeй пpил6aвтpи opиriн:lльнi yнiвepсaлиXмeльницькoгo.Чepнiгiвський мyзeй вистaвив
свoю 6aiaтy кoлeкцiю кoзaцьких apтeфaктiв'зoкpeмaшa6лю
ХмельницЬкoгo'числeннi iстopиннi дoкyМенти,aвтентичний
тa з6poю. Уpял пi.цвищивстaтyс Пepeяслaвкoзaцькийo.ц,яг
Хмeльницькoгoмyзeю з o6лaснoгo.цopeспyблiкaнськoгo'пе-

opиriнaльнихpaдянськиxi дopeвoлюцiйнихкapтиtl' 3oкPeМa
(1901,вapiянти1910i 1916)Фoтiя Кpa..li.'o з 3aпopiясэкя>
paнiшe
згaдyвaлияк пpикЛaднaцioналiстичfi
сицЬкoгo'шo
минyвrшини52.
yкpaiнськoi
ц9t <<poМnHтизaцii>
Ф Tаlt cаllto,спp. 3261, apк. 33.

(Пepеяслaв).
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Мiсцяпaм'ятi
Te, як y Пoвo€ t lне дeсятиpi.rняpa.цянськaвлa.цa

<.iстopичниx
пaМ'ятoк>y Hьoмy _ це мoгили pa'цянськихсoл.
.цaтiв,pe€ с тp yсe oДнo6yв велиuезHиIvt
дoсягнeнняМ53.
Ha лсaль,спpaBaз6epeхeнняпaМ'ятoкне пiшлa.цaлiсклa.цaHнясписку. 36apaзькaфopтeuя(1631),зBe.цeнa
зa чaсiв кoзaцькиx вoсн i вtlесeнaдo спискy як iстopиvне мiсцe, лo6pe
iлюстpyепpикpий стaн' y якoМy пepe6увaливiддaленiвiДстoлицi iстopиuнi мoнyмeнти.Pa.цянськiсoлдaти3 чaстини' poзтarпoвaнoiy фopтeui,poз6иpaлиif й викopисToвyвaлиuёглy
для вЛaснихпoтpe6.Pеaryюvи нa Лист мiсцевoi iнтeлireнцii,
зaстyпHикмiнiстpa кyльтypи пoет Микoлa Бa:кaнзyмiв пpипиHити pyйнувaннЯ,aЛeнiчим не змiг зapaдитипolшкo.ц)кeнням чи пеpeдислoкyвaтивiйськoвy нaстинysa.
Укpaiнськa BЛa.цa
нaмaгaЛaсяпiдтpимyвaтихoчa 6 нaйвiдoМiЦ]iiстopиvнi МoнyМeнтиу нaй6iльrшихмiстaх. Haвiть нeвeликi peстaвpaцiйнipo6oти в iстopинних мiсцях Кисвa змyIпyвaли Бaлсaнa шyкaти Heстaндapтнихфiнaнсoвих хoДiв.
1947 poку йoмy вдaлoся poзлo6yги скpoмнi кotштинa змiцнeння стiн Киpилiвськoi цepквиi пpoвeденняpoзкoПoк}Iaтepитopii Coфiйськoгo сo6opy Х[ стopi.rvЯ|aJIeвiн тaк i нe змiг

51rU[AвoB,
ф. 2, oп.7, cлp.9527, apк.120.
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пiвлю цегли' цeМe}Iтуi 6ляхи нa пoкpiвлIo'a BЛaснepo6oти
_
6yли вiлклaдeнiдo 1949 poкy. 1948 poкy Кoмiсiя (пiзнilпе
Toвapиствo)з oхopotlи пaМ'ятoкiстopii й кyльтypи' якy тeэtс
.цo3вoлитиPoсiйськiй пpaвooчoлюBaв Бaясaн, зBa)KуIЛacЯ
слaвнiй uеpквi BикopистoвyBaтиoДHy3 нaйкpaсивitпихстoличних пaм'ятoк,Aнлpiiвськy цepкBy xvlII стopiн.lя,3 yмoвoю пpoBeстивкpaй неo6xiднipeстaвpaцiйнipo6oти55.
Ha 1951 piк негaйнoi peстaвpaцiiвимaгaBщe oдин ки.
iвський сиМвoл _ пaМ'яТtlик к}Iя3IoBoлoдимиpу Cвятoму

ське yпpaBлiнняapхiтeктypивiдмoвилoсяфiнaнсyвaтиpестaвpaцiю,6o пaм'ятник tIе чисЛився B xo.цнoмy pe€ с тpl ap.
хiтeктуpнихпaм'ятoк.Haтoмiсть вiн фirypyвaвy спискy iстopичних мoнумeнтiв,кy.ци'як пpaвилo'вxoдиЛистapi aв.
тeнтичнi 6улинки тa кiлькa пiзнiцrих пaМ'ятoк, пoв'язaних
Пoзаяк пaм'ятник вiдiз вaxливими iстopинtlиМипo.цiями56.
мiсцe в укpaiнськoмy
йoгo
Pyсi,
знaчaв хpeЩeнHяКиiвськoi
pa.цянськoмуpеестpiiстopиuних мoнумeнтiв бyлo вaхЛиBиN{
сaме пo сoбi.
A пoки щo вiн стBopIoBaвтiльки 6ropoкpaтиннiтpулнoшi.
Ha щaстя,пaМ'ят}tикBoлoдимиpy Cвятoмy po6oти знaМeни.
тoгo скyлЬптopaПeтpa Клoдтa ввiйшoв.цoспискy всесolo3tlих
apхiтeктyptlиx пaм'ятoк, i 1953 poкy yкpaiнськi фyнкцioнeпитaння peстaвpaцiiз Мiнiстepствoм кулЬтypи
pи Пoгo.ц'или
сPсP. Po6oти фiнaнсyвaлaКиiвськa oблaснaPaдa,пoBIIoвa.

55Taл сaмo,спp.5568,apк.35 (Киpилiвськaцеpквa);спp.5553,apк.98
1_12(3o.
(CвятaCoфiя),2|-29 (3вipинeuькiпенеpи);cпp.9527,'apк.
лoтi вopoтi);45-53, 67 (Aнлpiiвськauеpквa),|2З_28 (3вipинeuькiпенepи).
sоffi,{вoB, ф.4762,oп. 1, спp. 566,apк. 44;PГNIИ, ф. 2329'oп. 4'
д. |0|,л.2.
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Мoнoмaxoм (t053_1 t25). Зa.цBa ти)кнi мiнiстеp.циIvrиpoм
сTвo вияBилo пoМилкУй нaдiслaлoлистa.Bипрaвлeння.Щo6
yникнyTи плyтaнини в мaйбyтньoмy i нe Bживaти peлiгiйне
oзнaчeння<.
CBятий>,МoскoвсЬкi6юpoкpaтИ HalBaJIИдaвнЬoгo к[Iя3я'нi6и вiн 6yв paлянсЬкимгpoмaдянинoМ,зa:}нaчиBIlIи
нa спpaвi iм'я пo бaтькoвi:<.Bлa.цимиp
CвятoслaвoBич>57.
Cпpaвa нaBкoлoпaм'ятHикaBoлo.цимиpyCвятoМy пoPyIIIy€ питaння' чи iснyвaв yзaгалi i.цeoлoгiчнийкoнтpoлЬ нaд
пepeлiкoммeмopiяльнихмiсць. 3perштoto,
в pеестpi 1953poкy
киiвських iстopиvних мiсць тa пaм'ятникiв пiд нoмepoм 22
3нaчивсябyлинoк N} 22 Пo вyл. Жaдaнiвськoгo'.цe<экивi y
1908 p. пoмеp iстopик Aнтoнoвич>'хoЧa oфiцiйнa пpeсa oгoЛoIIIyBaлa
Aнтoнoвичa<<зaкopeнiлим
6ypжуа:}ниМ
нaцioналiстoМ>'paсистoМi нaвчитeлeмГpyrшевсьI(oгo.
У спискy 6улитaкo)I(Мoгили Aнтoнoвичa тa iнших зa6opoненихyкpaiнських
нaцioнaльних .цiячiв:Пaвлa )Китeцькoгo, oлексaнДPa КoнисЬIсoгo'Бopисa Гpiннeнкa i мiльйoнеpa.кoлeкцioнepaМикoли Хaнeнкa58.

Кiлькa зaцiлiлих дoкyментiв свi.цчaть,щo гpoМa,цськiсть
зBepт:rлaся.цo
влaди3 Bип.loгoюд6aтипpo iстopиннi мoнyмeнти. Hayкoвцi тлyмavaтьзaнeпoкoенiстьспiльнoти з6epeэкeнням poсiйськихiстopиЧtlихмoнyмeнтiвяк пepшi пpoявиМaсoBoгo poсiйськoгo нaцioналiзмy в Paдянськoмy Coюзi 1960
poкiв59.
Taких yкpaiнських свiдченьвiд кiнця сopoкoвих_ пoчaткy п'ятдесяTИхpoкiв нaд,тoмaлo' шo6 po6ити вiдпoвiднi

Miсupnшl,яmi
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ДpaМи<.CaвaЧaлvlЙ>.Boни писaли:<.Милю6им0 свoiх слaв.
}rихпpeдкiв,лю6имo свoю iстopito i нapo.п,тo)к пpoсимo Baс,
.{'eм'янeCepгiйoвинy,вiлнyти i пpислнaтИcЯДo нaЦIoгooбypеtttlя нищeнням пalr,l'ятoкiстopиvнoгo минyлoгo>.П'ятepo
l\,loгилyi хpест тa 3вeсвi.ц,нoвити
pa.цгoсIlникiв
пpoсилv|УpЯД,
iи в iхньoмy paйoнi МotlуМeнтБoгдaнoвiХмeльницькoмym.I
з'ясyвaЛo,щo хpесTпoзнaчaвМoхoчa пoд,aльше,цoслiд)I(eнHя
гилy нe Caви Чалoгo (кoзaцький вaтaэкoкпoмеp |741 poку,
a нa хpeстi виpiзaний 1783), o6лacнaвлaДxвислoвилaнaмip
yIIIaHyвaтиyкpaiнських кoзaкiв мемopiяльtlим кaмеHeмпiд
чaс сBяткyBarrЬтpьoхсoтpiнvявo33'€ . ц'нaння6l.
Укpaiнськa iнтелireнцiя iнoдi стBoploBaлaнeфopмaльнi
кoмiсii для з'ясyвaннястaну тiсi чи тiеi iстopичнoi пaм'ятки.
У тpaвнi 1948poку aктop Aмвpoсiй Бyнмa,письМeHникПетpo
кoПaнч тa iстopик oлeнa Aпaнoвич зaснувilли<<гpoмaДсЬкy
мoнaстимiсiю>i пiдгoтyвaлизвiт пpo зaнeпa.цBидy6ицькoгo
pя ХI стopiнняв Киевi. БaэкaнсимпaTизyвaвiхнiй спpaвi,алe
o.цpaзyзopгaнiзyватиякiсь pестaвpaцiйнipo6oти 6yлo йoмy
нe,ц,o снaги62.

BисtIoвки' aлe цiкaвo зaBвil,киTи,якe с6мe МиHуле нaсeЛення
<пaМ'ятaлo>i хoтiлo вiдзнaчити.
Tpидцять пePшIoгoсepп}Iя 1950 poку гpyПa сeлян iз paл.
гoспy <.Чеpвoний ви6iйник> - С. IIIевченкo, B. Cтeпaнeнкo,
Г. Кoлесничeнкo' I. lПyльгa тa [. Бoндap _ нaлiс ЛaJШIЛуIcTa
Гoлoвi Paди Мiнiстpiв УPCP fleм'янoвi Кopoтнeнкy' Ceлян
тypбyвaлo те' щo в стeпy стoiть зaкинyтoю Moгилa' якy вoни
Bвa)к:lЛиМoгиЛolo кo3aцькoгo вaT;DккaХVIII стopiння Caви
Чaлoгo, гoлoвtloгo гepoя Шевчeнкoвoi пoпyляpнoi iстopиннoi

1952poку iнспeктopцк кП(6)У B. Cтеценкoпoвiдoмляв
пepЦIoмy секpeтapeвi Мельникoвy' Щo 6yлiвниuтвo гiдpo.
eлекTpoстaнцiiпo6лизy Hiкoпoля зaТoпитькoзaцькiзимiвники XVIII стoлiттятa МoгилyкoзaцЬкoгoBaтaэккaХVII стoлiтiнспектop,це <<пpoгpeтя Iвaнa Cipкa. Cipкo, мy.цPoBкaI}yBaB
XмельницькoБoг.цaнa
пoлiтики
пpoдoB)Iсyвaч
сивний дiяч,
poсiйським
BeликиIr{
3
yкpaiнськoгo
нapoдy
гo зa oб'ед}Iaння
вiдпoглу3Ливy
нapoдoм>.Мaлo тoгo,вiн HaписaBзнaмeниту
вiдь сyлтaнoвi,щo стaЛoтeмoЮнaйпoпyляpнirпoiiстopиннoi
пиtшщь листa тypецьIсoкapтини пpo кoзaкiв _ <.3aпopoэtсцi
мy сyЛтaнy>(1880_1891)Iльi Pепiнa.Cтецeнкoнe зaз}Iaчal'
звi.цкивiн пpo цe знal, aле нaйiмoвipнiшe,Щo мiсЦeвaукpaiнiстopиннi
ськa iнтeлireнцiязвеpнyлaйoгo yвary нa зaгpo)Iсенi
зaпeBнилaКиiв, щo пepемiсця. Кiнець кiнцем,мiсцeвaвлa.ц,a
нeсe i lvloгилy'i кoзaцькiзимiвники в iншe мiсцe дeсь непo.Цa-

57Taм сaм,o,л. 2_4 i o6клaдинкa.
58rI'цABoB' 5116'oп. 10,спp.19,apк.16,18-20.
ф.
59.Z[ив.:
John B. Dunlop, ThеFaceso| Сonteпporаry RussiаnNаtionаliяn
(Pгinсеton, 1983)тa Yitzhak М. Brudпy, ReinoеntingRussiа:RussianNаtionаlignand theSooietStаte,1953-1991(CamЬгidgе,
МA, 1999).

60IUIABOB, ф. 2, oп.8,спp.2040,apк.233_35'тyт235.
6|Tамcаlto,apк.237.
зaвoювaнHя
Хpестмoглипoстaвитинa вiдзнaченнЯ
3емельi Кpимy.
Пoтьoмкiним1783poкy пiвлeннoyкpaiнських
62rUIABOB, ф. 4906,oп. 1, спp.35,apк. 42iКoт, Охopoна,вulсopuсmаIlttя' 166,
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лiк. HaстyПtloгo poкy влaдa зaплaнyBaЛa тaкo)к 3вести tIеBe-

гли викopистoByBaTи для виp:Dкeння свoеi iдентичнoсти.
У пoвoеннe ДecятилiTтя Bлaдa нaвiть ДистaнцiюBaЛacЯ
вiд свoiх .цoBo€ H tIих Пoпepeдникiв, якi 6eзцepeмoннo pуйнyв:rЛи стapoдaвнi цepкBи' щo6 poзниcтvITуIнoвi плoщi для пa-

Мo)I(yтьстaBити нeзpylнi питaнHя пpo цю пoдiю. Aпapaт IfК
кП(6)y сфopмyлювaв стaндapTнe Пoяснeння' якe М:UIи пoвтopюBaти eкскypсoвo.ци:<.У 1935 poui пaм'яткy 6yлo вapвapськи з}Iищeнo Bopoгaми нapoДy' HeдoЛЮ.цкaМи3 бухapiнськoтpoцькiстськoi бaнди' ПpихBoснями iнoзeмних 6ypжya:}}lих
poзвiдoк, якi нaмipилися зpyйнyвaти пapтiю i paдянсoкy
деp)кaBy тa 3нищиТи .цoсягнення HaЦIoгoнapoдy>й.
Cлiд вiдзнaчити' шo yкpaiнськi фyнкцioнepи нe виМaгaли зaчистoк дopa.цяtlських пaм'ятoк i мeмopiялiв y 3aхiднiй Укpaiнi. цк кП(6)y Bпеpule пopyIIIиB цe питaння 1947
poкy' зaпитaBцIи дyМкy peспyблiкaнсЬкoгo Кoмiтeтy y спpa-

лaстi пaм'ятникiв, з6yлoвaних aвстpiйським i пoльським пoлi.
тичниIt{'вiйськoвим i гpoмaдським Дiячaм, i мeмopiaль}Iих дo-

лI{пrд чaс вeликoгo теpopy як вopoгiв нapoДу.

Micцяnшt,яmi

209

lIIoк' BстaнoBлeниx нa вiдзнaку oкpeМих iстopинних oсiб тa дiяльнoстi oсi6, щo в 6iльrшoстi вiдiгpaли peaкцiйнy poль в iстopii Пoльшi i 6yли спpяМoBaнi пpoти iнтepесiв yкpaiнськоПетpoвський писaв' щo для <Hapoдy Пoльськoi
гo нapo.цy>65.
.цeмoкpaтиннoipeспy6лiки> цiкaвi й цiннi лиlIIе стaryi кopoЛя
Янa III Co6еськoгo тa пoлкoBo.цЦяХVII стopiння Cтaнiслaвa
Я6лyнoвськoгo, якi пpeдстaBЛяIoтьпoлЬсЬку вiйськoBy слaвy,
a тaкoж пaм'ятHики Bи.цaтнимпoлЬськиМ письМен}lикaм Кop-

нелюУейськoмyй AлексaндpуФpелpУ.(Ще1946poку Хpy.

ЩoBBиступиB3aтe' щo6зaлишитиу Львoвi пaм'ятникнaй6iльIIIoМyпoлЬсЬкolvlyнaцioнaлЬнoМупoeтoвi Aдaмy Мiuкeвiнy,
знaе i лю6ить>66.)
якoгo yкpaiнський нapo.ш
<<письмеttникoвi,
Укpaiнськi BЛaдникивиpitшиливiдклaстице нa пiзнiurе.
ПoвepнувrписЬдo цьoгo питaння aлс 1949 poку, ЦК
кП(6)У нaperштiзaTBеp.циBДетaльний списoк не6axaних
мoнyмeнтiв. Cтaтyi Янa III Co6еськoгo, Cтaнiслaвa Я6лунoвськoгo'Кopнeля Уейськoгo, Aлсксaн.цpaФpeлpa' aBсTpoyгopськихгaлицькихпoлЬськихпoлiтикiвХIХ стoлiттяArенopa foлyхoвсьIсoгoтa Фpaнцишeкa Cмoлки 3 вyлиць тaки
пpи6paли. Bлaдa тaкoэtс3нялa мeмopiяльнi .цotшкипaм'ятi
пoльсЬкихкopoлiвi пoлiтикiв,пoльськoiкoнсTитyцii3 тpaвня 179| poкy' пoлякiв,якi зaxищaлиЛьвiв вiд ЧеpвoнoiAp.
нaцiмii 1920 poкy' i щe тa6личку rra пoЦIaнy<.yкpaiнськoгo
3гoдoм пoльський
oнaлiстичнoгo iстopикa ГpyrшeвсЬкoгo>.
ypяll з:DкaдaBпoвеpнyти iм стaтyi Coбсськoгo, Усйськoгo i
Фpeлpa.Хpyшoв 6ув нe пpoти' aлe вBaэкaвзa неo6хiднeoтpимaти oсo6истийдoзвiлвiд Cтaлiнa67.
Cписoк пpoпoнoBaнихдo встaнoвлеtltlяIIoвиxпaм'ятtlих
знaкiв .цеМoнстpyrмirшaнинyз укpaiнськoi, poсiйськoi i pa.цянськoiiстopинниx мiтoлoгiй, xapaктepнyлля пеpioлy зpi65IЦABoB,
ф.4762'oп. 1,спp.164,apк.15.
ф Tаlttcаl+to,
apк. 15зв(Петpoвський);ЩIABOB, ф. 2, oп. 7, спp.3078'
apк.61-62(Хpyшoв).
6?IlцAгo, ф. 1, oп.30, спp. 1370,apк. 1_7 (пaм'ятники);
oп. 23,спp.
Мaсш6259,apк.205(лиcтдo Cталiнa).Пoдi6нiчистки'хoч i мeнrшoгo
мiстax.3гiднoз пеpевipi в iнrцихзaхiднoукpaiнсЬкиx
тa6у,вitL6улися
peпpезеtlтaцiсю
пoлькoЮтaмтеlцttixпaм'ятникiв1953poкy,oдиHoкoЮ
сЬкoгo минyлoгo зilЛYILI!|4Л|пcЯстaфi 6юсти Мiцкевiчa (I]ДABOB'

oп.8, спp.9496,apк.29-34,.
14 - ьтg

ф. 2'
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л_oгoстaлiнi3Мy. Укpaiнськi iдeoлoги з6иpaлиcя вIIIaHyвaти
Хмeльницькoгo' кoзaцЬкoгoПoлкoBHикaМaксимa КpиЬoнo-

Haй6лижчi плaни iдеoлoгiвз yвivнeння yкpaiнськoi pa.цянськoiiстopиvнoi пaм'ятi y Львoвi o6межилися BстaнoBлeнняМ .цеIIIeвих
мeмopiяльниx тa6личoк'a не дopoгих стaтyй. Peспyблiкaнськaчaсткay Bсeсoюзнoмy6юдxeii нa кyль-
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Iстopiя 3 пaм'ятникoмЛснiнy y Львoвi зaсвiдvyс HeефeкTиBнiсть paлянськoi dюpoкpaтii нaвiть в iдеoлoгiчtloпpiopиTeTtIих сПpaBax.BсeсoюзниЙ уpяl, poзпopя.циBсяпpo 6yлiвництвo пaм'ятIlикaщe 1941poку.fiвaдцятoгo6epeзня1945poкy
yкpaiнський ypял пoсTaHoBиBзaBеplIIитийoгo спopy.ц)сeнeскiз скpoмнoi,
ня .ц,o1948-гo.oфiuiйнa кoмiсiя зaTвep.циЛa
пo пoяс' бpoнзoвoiстaтуi 1947 poку, aЛемotlyмeнт вiдкpили
aэк20 сiчня 1952 poкy?'. Hadaгaтo6iльrпий мoнyмeнт Фpaнкoвi нaпpoти yнiвepситeTyбув зведeний yхсe B rlaстyп}roмy
дeсятиpiuui.Pitпення пpo <.Лeнiнay Львoвi> стaлo пoлiтичниМ пpeцe.ценToм.
У нaстyпнi poки aпapaтЦК метoдичнoвiдxkIЛЯBпpoпoзицiiз6yлувaтипaМ'ятHиккoМyсЬз yкpaiнських
письмeнникiв-клaсикiв,
якщo в мiстi нe 6yлo пaм'ятникaЛснiнy. 1951 poкy oДесЬкiй лнiпpoпeтpoвськiпapтiйнi opгaни
спopyдити мoзвepнyлисядo Киевa 3 пpoxaн}IяМДo3вoЛити
нyМеtlти llleвненкy. I хoчa 6poнзoвi стaryi 6ули вжe гoтoвi,
ЦК вiдклaв piшeння з тiеi сaмoi пpинини72.Taкa пpaктикa
oпpияB}Iю€ uiкaвy симвoлiчну iеpapхiю пaм'ятникiBy pa.цяtlськiй Укpaiнi: пepшим irпoвЛeнiн, oдpaзу3a ниМ Шeвчeнкoв
Cхiднiй Укpaiнi i Фpaнкo y 3aхiлнiй;Cтaлiнi Hевiдoмийсoлдaт пPoгpaвaлиyкpaiнським бaтькaмнaЦii73.
Oчeвиднo,

чинoвHики

нa мiсцях

BBzDкzlли' щo Nloнylvrент

Шeвvенку, як y Киевi ни Хapкoвi, пi.цнiмe пpeсти)l( iхнiх oб.
ЛaсIIих Цeнтpiв, a Ще стaне мiсцeм пpoвe.цеHtlящopiнниx шeвчeнкiвських тa iнrпих укpaiнських святкуBaнь' нa яких oфi.
uiйнi пpeдстaB}Iики знaйoмитиМyть нaсeЛeння зi свoiм вiчнo
мiнливим poзyмiнням <.yкpaiнськoсти>.I хoчa в peспy6лiкaнсЬкoму 6юдкeтi нe 6улo гporueй нa спopy.ц)кеtlняпaм'яTникa
fПeвчeнкoвi y Cталiнo, мiсцевi Bлaдники BlЯЛvlcя пpoфiнaнсyвaти йoгo сaмi. Boни звepнУЛ|4cЯдo МiнiстepстBa кyЛьтypи
7' PГAЛИ,

68IЦAгo, 1,oп.30,спp.1370,
apк.9_12.
ф.
69Taмcа.l,сo,
cпp.2756,apк.158.
! Tuu сч9, спp. 1990,apк.81-107 (пpoтoкoлизaсiдaнняy Львoвi),108
(peaкuiяКиевa).

ф.962' oп.3, д. 1995,л. 29_62;IЦAгo' ф. 1,oп. 30'cтtp.2757'
apк. |-2; Лimеpamуpнa ?аaemа|24 ciчня |952' c. 2,
72tLцAГo,
ф. 1,oп.30, спp. 1990,apк.206_07.
73Ha час смepти Cтaлiнa в 6еpeзнi 1953 poкy тaкi великi yкpaiнськi мiстa, як Киiв, Хapкiв, Львiв i Cтaлiнo (floнеuьк), ttе м;Lпипaм'ятникiв веЛикoluy Boжllю. Haвeснi 1953 poкy peспy6лiкaнсЬкa BЛaдapoзгJIяД:UIa
Питaння пpo iхне спopyД)кeння3a yмoBи' щo Мoсквa ви,цiлитьфiнaнсyBaння,aле влiткy тoгo сaмoгo poкy ui плaни вiдкинули. .Z[ив.:Tа"llcалto,
спp. 3598, apк. 2-6; спp. 3597, apк.73_77.
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3 пpoхaнняМ пepедaти стaтyю Пoeтa' вигoтoвЛe}Iyнa lloДapyнoк укpaiнськиМ кaнaдцям' lllo 3 якихoсЬ Причин з:lлиlllилa.
ся B кисBi. Bpеrштi-perшт,1954poкy МiсЬкpaлi Cталiнo B.цаЛoся вiдкpити влacниflrпaМ'ятник fLIeвнeнкy7a.
Мoгили IraцioнaльнихписьмеtIникiв-клaсикiв.зa виHяткoм Шeвчeнкa, poзTaIIIoвyBilлисяв мiсцяx, якi не нa.цaBалиcЯ Д'ЛЯмaсoBих зi6paнь. У п'ятДeсяTих poкaх oкpeмi 3 tIих пoтpe6yвaли нaгaльнoi peстaвpaцii, i гpoмaдськiсть тиснyлa нa
чинoвникiB' спoHyкaючи iх .цo.цiй. 3aнeдбaнa п{oгилa Кoцюбинськoгo в Чepнiгoвi oпинилaся в цeнтpi yBaги 1950 poкy,
кoли <.Pa,ц,я}IсЬкa
Укpaiнa> oTpиМaлa кiлькa листiв iз вимoгoю нeгaйнo ЩoсЬ зpo6ити вiд киiвськoгo iстopикa пpoфeсopa Гoлo6yuькoгo' .циpeкTopaЧepнiгiвськoгo кpaфнaвчoгo Мyзею Baсиля Мyparшкa тa 6aгaтьoх туpистiв. Haзapeнкa 3мycИЛИ Дo||oвiдaтиy uiй спpaвi нa зaсiДaннi Ceкpeтapiятy I{К.
oднaк )кoдних poбiт тoдi нe poзпoчинaЛи.У сepпнi 1951 poкy
Михaйлинa Кoцю6инсЬкa' ПисьМeнникoBa oнyкa й стy,Цeнткa
Киiвськoгo унiвеpситeтy, дaЛa Дo <.Лiтеpaтypнoiгaзeти> вiptп
Пpo суМнy Дoлю зaнeдбaнoi Мoгили. Haзapeнкo зHoBy зBеpнyBся дo Paди Мiнiстpiв 3 пpoхaнняМ y)l(иТи нaле)I(них зaxoдiв75.MiнiстepстBo кyлЬтypи видiлилo rroBy пЛитy, a кpiм
Toгo' нeвДoвзi зaтвep.ЦиЛoплa}Ipeкoнстpyкuii мeмopiялЬнoгo
мyзelo Кoцюбинськoгo тa бyлiвницTBo HеBeличкoгo Мoнyмeнтa нa Мoгилi письменникa76.
Bшaнyвaння yкpaiнських ПисЬМeнникiв-клaсикiвз6iглoся в чaсi 3 пoчaTкoм iнrшoi мeмopiяльнoi кaмпaнii - тpьoхсoтpiн.lя Boзз'€ . цнaння. Щe 1952 poкy Кoмiтeт y спPaвaх
кyЛьтypнo-oсвiтнiх yстaнoв пpoпoнyBaB <<oгляtlyTи
i вiднoвити пaм'ятки Bизвoльнoi вiйни, a TaкorlсyсTaHoBиTимeмopiaльнi Дolпки i мoнyмeнти нa мiсцях пеpeмoг,>77.
Haстyпнoгo poкy
цк кII(6)У, склa,цaючилистa в Мoсквy, BистyпиB щe 3 Д'Bo-

и II/lАBoB, ф. 2, oп.8, спp.9486,apк.29;Кульmуpнe
6уОiвнuцmвo,2:
280.
75ILцАгo,ф.1,oll.30,спp.1990,
apк.|54-156(1950);
oп.72'спp.
1,apк.
7r - 7 3( 19 5 1 ).
7 6I I/{Aв O B ,

ф . 2, oIt . 8 ,с пp . 1 1 4 0 6 ,a p к . 1 9 4 ;I LI l .A Г o ,ф. 1, o п .30, сп p.
3655,apк. 108- 11|; Kgльmцpнe6уОiвнuцmвo,
2: 3| 4_3|5. Peмoнт мyзею i
спopyджellня lIaм'Ятникaпoч:Lлися1954 poкy.
77IЦAГo,
ф. 1, oп.30, спp. 3597,apк. 52.
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мa нa6aгaтorpaндioзнiшlимипpo€ к тaМи - пaм'ятникaХмельHицькolr,rув Пepeяслaвi-ХмeльниIlЬкoМyi Tpiюмфaльнoi
apки B Кисвi. Hевдoвзi yкpaiнсЬкi iДeoлoгизaмiнили у свoiх
пЛaнax пaМ'яTник гетьМa}Iy нa lr,{oHyментBo33'€ Д нaнню78, Щoб

у Мoсквi чaсoм нe пo.цyм:lЛи'нi6иB pеспу6ЛiцiсвяткуютьнepaзoМзi вхoзалexнiсть Укpaiни як тaкy' a нe незaлeхснiсть
Укpaiни .цoсклaДyiмпepii.
.ц)кен}IяМ
Miсцевa BЛaдa,iнтелireнцiяi нaвiть oкpемi eнтузiястиз

тyт apxiтeктyPизaпpoпoнyBaввiл6yлувaтицepкByв Cy6oтoвi, де 6yв пoхoвaнийХмeльницький,i встaнoвитиpoзкitпний
Iншrio6лaстiй iнститyuii тaкoх пo.
симвoлiчнийсapкoфaг7g.
1953 poкy Iнститут iстoлистoпaДi
У
пpoпoзицii.
свoi
.цaли
мiсць 6итв тa iнrпих
П,яT|4
iз
pii сфopмyвaвсписoк двa.ццятИ
мo)кгIaBстaнoBивiйни,.ц,е
пoДiйчaсiв Bизвoльнoi
Barl(лиBих
Toгo сaмoгo мiсяця цю
ти o6eлiски a6o мeмopiяльнi .цotшки.
iдею нa письМeнницькoмyз'iздi в Кисвi пiдтpимaвIвaн Ле.
Зaпopiзькao6лaстьхoтiлa встaнoвитиo6eлiск 3aпopoзькiй
Ciчi нa oстpoвiХopтиця нa fiнiпpi - TaМ,ДeBoнaкoлисьpoзтaЦIoByB:lЛaся.
flнiпpoпетpoвсЬкa oблaсть пpoпoнyвaЛaчoтиpи o6eлiскиi пaм'яTниIснa мoгилi IвaнaCipкa. Львiвськa
зaпЛaнyBaлaBсTaнoBитив мiстi чoтиpи мeмopiяльнi
BЛa.ц,a
тa6лички i зaпpoпoнyBaлaКpип'якeвичy нaписaTитeксти.
Taкий сo6i Гpyшинський,зaлiзничникiз ЖмepиHки'зaпpoпoHуBaв3весTиу Biнницi пaм'ятttикпoЛкoBникyIвaнoвiБoгyнy <3aйoгo зaслyги Пеpе,ц
укpaiнськиМнapoДoм>i,цoклaв
BЛaснopyчнийeскiз стaтyi.Maлo Toгo'як гoЛoBaвiл.liлy мa)кмepинськoi.цiльницi,вiн зaпeвтеpiяльнoгoзa6езпeчеHня
7sTа.лlcаlrlo,спp. 3598,apк. 2-6; спp. 3597, apк,73-77 (пеpвiснa пpolloзицiя); oп. 24, crlp.3504, apк. 163_67 (нoвa пpoпoзицiя). Укpaiнськa aкa.
дeмiя apхiтектypи спoчaткy пpoпoнyвaЛa3вести пaм'ятIIикХмeльницькoму (Toм cсlJшo'apК. 43_44' 52).
?9IЦABOB,
(Cyбoф. 2, oп. 8, спp. 9486, apк. 20-2| (Boлинь),26_27
тiв). Iruлoся не пpo opигiнaльнy Дepев'янyцеpкBy' a пpo пiзнituy цегЛямiсцi. Тлiн Хмельницькoгo
нy з тiеlo сaмolo н;х}вoЮi нa тoмy сal,toш{y
тeж 6yлo втpaчеrloмaйхсe300 poкiв тoмy.
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HяB пapтiйIrих iдеoлoгiB, Щo вiдпoвiдний п'е.цeстaлyx(е гo-

тoвий80.

.(eхтoз мiсцевихчинoвникiвнe чeкaвнa piшeнняз Кисвa. КipoвoгpaДськao6лaснapaдaпpoфiнaнсуB:rлa
BигoтoвЛеH-

tIя п'сДeстaJIУД\ЛЯпaм'ятtlикa ХмeльницькoМy, який МiнiстepсTBo кyльтypи пoтiм lre зaтBepдилo. BiДпoвiднo Киiв вiдМoвиBся ПoBеpнyти Кipoвoгpaлу 40 тиc. кp6., витpaчeних Ha
ц'6д9стал. ПoкликaючисЬ нa 6paк кorптiв, peспy6лiкaнськi чи}toBtlики вiдмoвили y звeденнi пaм'ятникiв ХмeльницЬкoll,ryB
Кopсyнь-Шевчeнкiвськoмy i Кpoлевцi. Умaнськa влaдa пiдкpiпилa свor пpoхaння пpo пaМ'ятHик мaтepiялaми з мiсцевoгo мy3eЮ' <.Бoльrшoйсoвeтскoй энциклoпeдии> i нaвiть з poмaнy Haтaнa Pи6aкa <.Пepeяслaвськapaдa>.Boни pезoннo 3aзHaчaли' щo Хмeльницький 6yвaв y iхньoмy мiстi, aлe ЦК всe
o.цнoвiдмoвив i цiй заявцi8'.
Кiлькiсть звePнень i peaкuiя iдeoлoгiв Ha ниx пiдкaзy.
IoтЬ' щo мiсцeвi фyнкцioнepи гopiли бaлсaIlпям вуlДiлlатуtcя
як opгaнiзaтopи Щoйнo вiдpoдхеltoгo кyЛьту кoзaкiв, нaтoмiсть Киiв, пo6oюючисЬ мo)I(ЛиBихзBинyBaчень y пoтypaннi нaцioнaлiзмy, нaмaгaвся стpиМyвaти iхнiй eнтyiiязм.-Пpoxaння з мiсць зaзвичaй 3вo.цилися .цo B[IaHyBaння Bизвoльнoi вiйни, Bеликoгo нaцioнaльнoгo гepoя Хмeльницькoгo i
йoгo пoлкoвникiв. Лiдepи pеспу6лiки 6yли вoнeвиДь тpoхи
нaлякaнi циМи пpoпoзицiяIr{и,пoзa,lк y tIих нe йrцлoся влaснe пpo iстopиvнe вo33'€ . цнaння.ЦК кП(6)У вiдхилилo пpoпoзицii збyдyBaTи пaМ'ятHики ХмeльницЬкoмy, кoли скуЛЬптуpи в)Iсe6yли гoтoвi, як мiнiмyм двiчi: y Cтaнiслaвoвi
1вiд tg5о
poкy _ [вaнo-Фpaнкiвськ) i Чеpкaсaх82.Пpoтe в o.цHoмy Bи80IЦAГo,
ф. 1,oп.30,спp.3640,apк. 54_70(списoк);IIДABOB, ф. 2,
oп.8,спp.||407'apк.4-5 (Хopтиця);
сllp.11406,
apк.48-49(flнiпpoпeтpoвськ),228-232(Гpyшинський);ф. 5116,oп. 10,спp. |6, apк.22_
24 (Львiв);Лimеpапуpна?сlaе|nа|
3 гpyлня 1953,с. 3 (Лe). Bpеш'i-pе'',
Киiв <ypiзaв>
o6елiскнa Хopтиui.Цoмeмopiяльнoiдoшrки,
i пaм'ятник
Cipкoвiдo мoгилЬHoiплитий пoгpулля(IIдABOв, ф. 2,oп.8,спp.9880,
apк.29'31).
E.l[ЦAB9B,
ф.2, oп.8, спp. 11406,аpк. 15_17(Кipoвoгpал);
ЩlAГo,
ф. 1' oп. 30, спp. 3628,apк. 1-2 (Кopсyнь),91(КpoлевЪць),
102-|12

(Умaнь).
E2Tа.мcа"tto,apк. 114 (Cтaнiслaвiв);
oл.24, спp. 3503, apк. 13_21 (Чеpкaси).
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tlяткoBoмy Bипa.цкy зaлiзничники Кoнoтoпськoi Дiлянки зaлiзницi Мoсквa_Киiв викликaлИcЯ й oтpимaли дoзвiл 3вести
Мotlyмент Хмeльницькoму нa станцii Хyтip-Миxaйлiвський
нa poсiйськo-yкpaiнськoМy кopдoIti, пoзнaчaloчи B тaкий спoсi6 пeprший кiлoмeтp yкpaiнськoi тepитopii стaтy€ ю 6aтькa3aснoBHикa нaцii83.
У квiтнi 1954 poкy, ЛишIeзa мiсяць дo пoчaткy ypoчистoсМеN{opiятей, yкpaiнський ypяд скЛaв сПисoк зaТBep.ц')кених
лiв. Bлaдa виpitшилaзBeсти вeличний Мoнyмe}IтBo33'€ д нaHню
в ПepeяслaBi i BoДнoчaс зaпЛaнyBaЛa пo6yдуBaти скpoмнirший пaм'ятник ХмeлЬHицЬкoмy нa 3aМкoBiй гopi в Чигиpи.
нi (пeprшийвiдкpили тiльки 1961 poкy, a лpyгий тaк i не пo.
6улyвaли). Киiвськi чинoBники пoгo.циЛисявiднoвити Iллiнськy цepкBу в Cу6oтoвi i встaнoвити Мapмypoвy плиTy <<BeЛикoмy сиttoвi yкpaiнськoгo Hapoдy> гeтьMaнoвi Хмeльницькoму. Boни тaкo)к зaTвep.циЛиtцiсть o6eлiскiв y Мiсцях 6итвBуtзвoльнoi вiйни тa 6aгaтo мeмopiяльних тaбличoк нa iстopинpeспyблiниx 6yлiвляхe. Aлe щoйнo святкyBaHнЯ t11Иt1УЛИ'
кaнськa Bлa'цaспoкiйнo зaкинyлa o.цинiз нaйгoлoвнitпих пpoектiв _ TpiюмфaлЬнy apкy в Кисвi. Хoнa пapтiйнi кеpiвники y
тpaвнi 1954-гo виДiлvlли.цлянei мiсцe, poзгЛянyBlllи257 ecкiзiв i 61 пpoпoзицiю' кoнкypсHe хсypi виpitшилo не пpисуД)куBaти пepшIeмiсцe i нe pекoмeн.цyвaти)I(oде}IПpo€ к т.цo pеaЛiзaцii85.
Пepел тим як зaтBеpдити бюджет peстaвpaцii iстopиvних
пaм'ятoк, yкpaiнськi пapтiйнi лiдepи МzUIиз'ясyBaти' д'e нa'(
poдиBся Хмeльницький. B. Гop6yнкo, yвaлснийpaйoнний нинoвник з Кipoвoгpa.цщиtlи' пoмiтиB, щo в pезoлloцii вiд 6 лисгетЬМaнa нaзвaнo ЧитoПaдa 1943 poкy мiсцeм }Iapo.Щкeн}Iя
гиpиH, a B пoстaнoвi 1943 poкy пPo пеpeймeнyBaння ПepеяслaBa нa Пepeяслaв-Хмeльницький ска:}aнo' щo гeтЬМaн
a Tall сaмo,oп.30,спp.3628,apк.97.
u Taм cамo,спp.3600,apк.74_77 (пaм'ятник,мoгилЬнaпЛитa'o6елiскi
y Чигиpинi);IЦABOB' ф.2' oп.8'
мeмopiяльнi
лourки),118(пaм'ятник
спp.9880,apк.29-31 (зaгaльнийсписoк);спp.11408,apк.2_5 (мoгильнa пЛитaтa o6eлiски).
85Il/(Aгo, ф. 1,oп.30,спp.3627,apк.4_|0;PaОянcькaУкpaiна,25тpaвмucmeцmвq|4 лпrтня1954,с. 1
ня 1954,с. 1 (нaписна плитi);Pаdянськe
(кoнкypс).
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нapo.циBся сaМe TaМ' i тaк ствepдrкyе <.БoльIIIaясoBeтскaJI
ЭнциклoпeДИЯ>>.Iнститут iстopii пoвiДoмив, щo внaслiдoк
poзбiя<нoстeйy .Щкepелaх ДiЙтиoстaToчtloгo BисгIoBкy нeМoжлиBo' пpoTe нaйвipoгiднirпими вapiянтaми Bи.ц'aюTЬсяЧигиpиIr a6o сyсiДнr сeлo Cy6oтiв. Ceкpeтapiят I.{К poзгля.цaвцe
пиTaння двiчi: 1 гpy.цня1953 poкy, кoЛи нaукoBцяМ дopyчиЛи
3'ясувaти спpaBy' i нa пoчaтку 1954 poкy' кoЛи пapтiйнi кеpiвъIvtКУI,
згiДнo 3 пpoToкoЛoм, <.пpийЦIJILI
Дo виснoBкy, щo нaйбiльrц iмoвipним мiсцем нapo.ц)кeнняБoг.цaнaХмeльницькoгo с Чигиpин- Cу6oтiв>86.
КPiм <.з'ясyвaння> мiсця нapo.ц)кенIlя зaс}IoBникa нaцii, peзoлloцiя мaлa пpяМe пpaктичне знaчeння. Paзoм iз Ки€ t soм тa Пepeяслaвoм Чигиpин i Cy6oтiв oтpимaли чимaлi кorпти нa peсTaвpaцiю iстopичtlих пaм'яToк тa peмoнт Byлиць87.У Киевi 6yлo вiдpeМoнToBaнo пaМ'яTник Хмельницькoмy (1886) i здiйснeнo мaсrптa6нypeстaвpaцiю Coфiйськoгo
сoбopy. У Пеpeяслaвi пеpe6yдyвaЛи цiлий цeнтp мiстa, ствopиЛи плoЩy ХмельницЬкoгo' мiсцe мaй6yтньoгo МoнyМellтa
Boзз'€ . цнaнню. BлaДa BстaнoBилa 6poнзoвий 6apельeф <.ПеpeяслaвсЬкa Paдa> нa цIoсе Киiв-Хapкiв пpи пoвopoтi нa ПеpeЯcЛaB тa пoгpyДдя Хмeльницькoгo 6iля пepeяслaвськoi пpистaнi нa pivui Tpy6iх66.
.{epэкaвaпoчaлa тaкoж opгaнiзoвyвaTи eкскypсii iстopиv}Iими мiсцями Ки€ в a, Пepeяслaвa тa мiсцями кoзaцьких 6итв
чaсiв ХмелЬ}Iиччини. Пpесa pекoМeндyвaлa Bчитeлям Boзити нa тaкi BипpaBи rпкoляpiв8g.I{К пpoпotlувaB тaкиf,lпopя.цoк
eкскypсii Кисвoм: пoчиHaTи 6iля лaм,ятникa Ленiнy, BгoPy
.цoпaМ'ятникa Шeвчeнкy,.цzlЛiтaкi пaм'ятнi мiсця, як 3oлo86TT/IAгO, 1, oп. 24, cлp.3504,apк. |73-|82;oп. 30,спp.
3672,apк.
ф.
6_36;HAIIУ, oп. 1, cпp.407,apк.|-22.
87IЦABOB,
ф. 2, oп. 8, спp. 702З7,apк.38-39,50-60,88-90;IIдAгO,
apк.36_38.
ф. 1,oп.30,спp.3600,
88TLцАМЛМ'
lЦABoB,
ф. 119'oп. 1, спp. 168,apк. 1зв(пaм'ятник);
ф. 2, oп. 8, спp. |0237' apк. |45-146 (сo6op);O. М. Aпaнoвич'pе.ц.'
Пеpeяcлав-Xлeльнuцькuti
i йozoicmopuчнi
( Киiв, |954),c. ||2,
nа'll,яmкu
120(Пеpeяслaв).
89PаОянськaocвima,19
гpyлня1953,с. 1;I. П. Hayлкo,Bивvенняпеpioдy
Bизвoльнoiвiйни yкpaiнсЬкoгorrapo.цy
1648_1654pp.,PаОянaKаlaкoлс,Nb3 (1954):|6_|7.
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тi BopoTa,Coфiйський сoбop,.I|,eсятиннa
цepквa'пaм'ятIIики
BoлoдимиpyCвятoмy i Хмeльницькoмy'AскoльдoвaМoгиЛa'
Пevepський мoнaстиp,Bидyбицький мoнaстиp,му3eй IIIeвTaпaМ'яTникитa 6yлiвлi paд'янськихчaсiв90.
чeнкai, нapeшrтi,
кими rпкiльними eкскypсiями пo Укpaiнi ypял мимoвoлi гoтyвaB rpyнт.ц,ЛяIIIиpoкoгopуxy зa BиBчеIIняi збepeэкeнняiсiмплiкaцii
тopичHихПaМ'ятoк,pyxy' щo йoгo нaЦioнaлiстичнi
y
1970-хpo1960-х
i
yкpaiнських
iдeoлoгiв
пoч}IyTЬ
туpбyвaти
кaх gl.

Cтaлiнськi i.цeoлoгиtIеМoгЛивинaйтиспецифiннopaдян.
пoвнiстю
ську yкpai}IсЬкyкyЛЬтypнyй iстopиннy Tpa.цицiЮ,
вiдoкpeмлeнy вiд yкpaiнськoi спa.цщинИ,я|<Упoцiнoвyвaли
нaцioнaлiсти.Tуp6yючисЬпpo oфiuiйний кyльTнaцioнaльнoi
спa.цщиIIи'
укpaiнськi Пapтaпapaтникипoстiйнo 6oялися'щo
цe BитBopитьoсi6нy нaцioнaлЬнyпaм'ять. Iз цiсi пepспeктикyльтypBуI3УcИЛЛЯiнтeлirенцiiвшaнyвaти.цopeBoлюцiйних
ниx дiячiв, eнтyзiязм фyнкuioнepiв нa мiсцях y вислaвляннi
iстoiнтepес дo збepe)Iсення
Хмельницькoгo Ta гpoМa,цський
pичниx пalи'ятoкМo)кнao.цнaкoвoвитлyмaчити i як yспiх, i
як неBдaчyoфiuiйнoi пoлiтики пaм'ятi. B кoхнoмy Paзi стaлiнськa i.цеянaцioнальнoiспaдщини зilлипIaлaсяпo сyтi нeoднoзнaчнolo.

90IVIAГO,
ф. 1, oп.30, спp.3640,apк.7|-79 (Киiв)' 80-86 (Пepeяслaв,
Чигиpин i пoля 6итв).
9' .(,ив.:o. B. Caвнyк, Кpaeмавluй pух в Укpаiнi (кiнeць 50-х_noчаmoк
90-х pp. XX cm.) (Киiв, 1997), с. 11; Ю. 3. ,Цaнилloк,pe1,.,Sбepeзtcемo
mую cJlаву:ГpoмaОcькuйpух 3а увiuнeння icmopii укpatнcъкozo lсolaцmвt
в фу ziй noлoсuнi5 0 -х - 80 -х pp. XX on, ( Киiв' 1997).
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Лю6iть Укpaiнy, як сoнцe,любiть,
Як вiтep,i тpaви,i вoди,
мить,
B гoлинy щaсЛиByi в pa.Цoстi
Лю6iть y гoдинy негoДи2.

P o здiл с ьo м ий

IмпеpiяTaнaцiяв yявiмитцiв
У vеpвнi 1951poкy сoтнi укpaiнськихПисЬмeнникiв,aктopiв,мyзикaнтiв i хyлoхникiв
пpи6ули.цoМoскви нa leкaдy yкpaiнськoгo Mистeцтвa.I-[яrpaндioзнaBистaвкaкультypних .цoсяг}IeгIЬ
Paдянськoi Укpaiни злo6yлa вeлиueзнийyспiх, fi aпoгеемсталo нaгopo.Щкerrня
669 yкpaiнських митцiв opДeHaМи' Мe.цaЛяМи й пoчесними 3BaнIIяМи.
<.Пpaв.цa>ДpyкyBаЛa пpo фeстивaль poзлoгi

зaхoпленi peпopтarкi,зЛeгкa тiльки пoкpиTикyвaBIIIиoпepу
<.Бoг.цaн
ХмельницЬкий>,y якiй нi6итo не 6yлo хoднoi 6a-

тaльнoi сцeни' a пoльськa IIIляхтaнe BигЛя.цilЛaдoстaтнЬo Boporкel.
Пoслaнцi yкpaiнськoi культypи пoвepтaЛися з Мoскви
в пiднeсeнolvty нaстpoi, з дopoги нaдсиЛaЮчи вдяuнi вiтaль.
нi телегpaми Cтaлiнoвi, пapтii тa ypядoвi. oднaк 2 лилъlя
<.Пpaв,цa>нeспoдiвaнo вистpелиЛa пo укpaiнцях стaтTelo
<.Пpoтиiдeoлoгiчних BикpиBЛeHьв лiтepaтуpi>. Hепiдписaнa' aЛe iнспipoвaнa сaмим Cтaлiним, ця великa cтaття 6улa
_ нeвeлинaпoзip пpисвячeнa Лиlпe oднoп{y<<BикpиBлeннIo>
кoму вipurу Boлoдимиpa Coсюpи <.Лю6iтьУкpaiнy> (t944),
якиil з,явився в poсiйськoмy llеpекЛaДi в п'ятoмy числi ленiнгpaдськoгo,сypн:шУ <.3вeз.цa>
зa 1951 piк. Bipш пoчинaвся тaк:
lflив.:ПpaвОа,|4_27зepвня1951.

У нaстyпних сеI\,Iистpoфax Coсюpa BикЛa.ц'arкoнцeпцiю
пaтpioтиннoi лю6oвi дo Укpaiни як нaйвищoi чeснoти. <.Пpaвзaпaлi
дa> зaки.ц:lлx,Щo вiprп, нaписaний y пaтpioтичIloшrу..Bзaгaвiкoвiннy Укpaiнy, Укpaiнy
|944 poку, oспiвyе <<якyсЬ
лi''>, a не PaДянськy Укpaiнy. Кpiм тoгo' y стaттi тyМaннo нaтяк:lлoся нa iнrшi сepйoзнi пpopaхyнки в po6oтi цк кП(б)У3.
3a кiлькa .цнiв пiсля пу6лiкauii в <.Пpaвдi>yкpaiнськa
poзПoчaЛa в pеспy6лiцi кaмпaнiю i.цeoлoгiчних чистoк'
BЛa.ц'a
нaцioнaлiстичних yхилiв> y
якa 3aвеplшv|ЛacЯ3aсy.ц}сeнням<.
всiх сфepaх i ви.цaхтвopнoi .цiяльнoстиa.Xвиля тaкиx кaп{пaнiй пpoкoтуIЛacЯi в iнlпих peспy6лiкaх. Ha вiдмiнy вiд пеpioлy мiж 1936 i 1941 poкaми' кoли пiсля yкpaiнськoi Декaди
1936 poкy в Мoсквi пpoBeли дeв'ятЬ фeстивaлiв нepoсiйськoгo мистeцтвa ( кaзaхсЬкoгo' гpyзиllськoгo, aзep6aйд)I(aнсЬкoгo' киpги3Ькoгo, вipмеtlськoгo' 6iлopyськoгo, 6уpятськoгo i тa,ц,)кицькoгo),пiсля тiei нeщaсливoi пoiз.цки 1951 poку нe вiл6улocя )кo.цнoгoфeстивaлю. (Boни вi.ц'нoвилисящoйнo пiсля 1953 poкy.) Пiд чaс oкpeмoi, хoч i тiснo пoв'язaнoi 3 цieю,
> B aзep6aйдхсa}Iських'
кaмпaнii Кpeмль BИЯB|1B<<нaЦioнaЛiзМ
тypкIvrеHсЬких,yз6eЦьких i киpги3ьких нapo.цtIиxeпoсax. 3вa}Iсaючище й нa гoсTpy <.aнтисioнiстськy>чисткy' якa вiд6yвaлacя I952-гo й нa пoчaткy 1953 poку, нayкoвцi гoвopятЬ пpo
oчeви.цнiпpигoтуBaння B oстaннi poки )киття Cталiнa.ц,oхBилi peпpесiй' спpямoBaних пpoти нepoсiйських нaцioнaльнoс.
<.o.цвiчнoi>
Укpaiни 1951
тeй5.Taк чи Taк' нaпaдки нa лю6oв .Ц,o
poкy пoзнaчили нaстyпнe вiдсyнeнHя неpoсiйськoi l(yЛьTyp.
2 Boлo.Цимиp
Coсюpа,Лю6iть Укpaiнy!,y кн.:B. Coсюpa,BcLмcepцем
лю6imьУкpaiну(Киiв, 2003)'с, 272,
3ПpaвОa,2луlпня1951,с. 2. Пpo стoсyнoкCталiнaдa цiеi спpaви.цив.:
6 ( 1998):3_ 44'тут
,Ц'.T. tПeпилoв,Boспoминaния,Bonpocъtucmopuu,}..lb
43-44.
a Дlцв.:Bilinsky, The SеcondSooietRеpubliс' |5-|7; Boлoдимиp Бapaн,
Укpaiна 1950-1960-х pp.: Eвoлюцiл momoлimapнoiсucmeми (Львiв'
1996)'с. 60-65.
5Simon,Nаtionаlisтn,206-09;HaЬn,PosfularSouietPolitiсs,149_50.
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нoi сПaДщини нa пepифеpiЮ paДянськoгo кyлЬтуptloгo )киття.
I-l,ютeндeнцiю дo.цaткoBoпoсилIoвaв .цеДaлi6iльшe poсiйськoцeнTpичний хapaктep oфiцiйнoi pa.цянсЬкoiкyльтypи.
Cтaття в <.Пpaвдi>МzlЛaдo дiлa тiльки 3 ollниМ вiprпeм,
який виpaэкaв лю6oв нe .цo Pa.цянськoi Укpaiни, тa yкpaiнськi лiдepи poзглeдiли мiх ii pя.цкaМи pенi 6iльrпoi iДeoлoгiчнoi вaги. Peспyблiкaнськi iдeoлoги витлyМaчили кpиTичний нaгoлoс стaттi пiд кутoм зopy, Щo йoгo сaмi вBa:кzLпигoлoBIIoю зaГpoзoю стaлiнськoмy iмпepськoмy пporктy в Укpaiнi, _ <<хBopo6лиBe
зaмилyвallня> нaцioнaльним МинyЛиМ' a
oт)сe' нeДoстaтн€ зoбpa:кeння iстopинних зв'я3кiв iз Poсiею.
flpyгoгo сеpпня пepшrийсeкpeтap цк кП(6)У Мельникoв.цo.
пoвiв зaстyпtlикoвi Cталiнa пo пapтii fеopriю Мaленкoвy, щo
yкpaiнськa iнтeлiгeнцiя <.yсвoiх тBopaх i нayкoвих пpaцЯх неpiдкo iдеaлiзyе сTapoBинy>, i зaпeвнив Мoсквy: йoгo пiдлeглi нaстaвлятиМyтЬ мiсцевy iнтeлireнцiю пoкaзyвaти Укpaiнy
<.нeвiд'смнoloчaсTинoю нarпoi великoi 6aтькiвщини>. У листi
дo Cталiнa t4cepлня Мельникoв вислoвЛIoBaB)IсzlJIь'
щo yкpaiнськi лiдеpи пporaвили <.спpo6иpoзгля.цaтиiстopиннi пpoцеси Ha Укpaiнi y вiдpивi вiд iстopii нapoлiв сPсP>6. Ha piзних
i.цeoлoгiчних з6opaх, якi вiдбyвaлИcЯ B Укpaiнi, туp6увaлиcя
пpo Heдoстaтнe 3М:lлюBaння нe тaк paДянсЬкoгo сЬoгoдеtlня'
як iстopиvнoi дpухсби з poсiйськиМ нapoДoм.

Щo дoзвoлeнoписьменtlикaМ
Унaслiдoк спpaви loвэкенкa 1944 poкy тa дBoх
кaмпaнiй пPoти <.iДeaпiзaцii>
yкpaiнськoгoминyлoгo (1946_
t947) iдеoлoгiчнийкoнтpoльнaд iстopиvним )raнpoмy peспy6лiцi вхсe6р срopим. Pеспy6лiкaнськiЧинoBники,цeнзopий
кpиTикитaк пpискiпУBaJIvtcя
Дoкo)кнoгo}IoвoгoтBopy,щo yкpaiнським aвтopilмчaстoЛеПIIе6yлo нaдpyкyвaTуIcЯ
в Мoсквi.
1945 poкy цeнтp:шьнeвидaвництвo <.CoвeтскийПИcaтeль> Bипyстилo poсiйський пеpеклaДкIIи}Iки oлeксaндpa
Iльчeнкa<.Пeтep6ypгск:rя
oсeнЬ>.Цe 6yлa пepepo6ленaвepсiя
6PгAсПи,
y IU(Aгo,
ф. 17,oп.133,д.311,л.34_50,тyт38_39;чеp}lеткa
1'
oп.30,
спp.2423,apк.49_50
(2 сepпня);Tа.мcaмo,oп.24,спp.785,
ф.
(14сepпня).
apк.61_67
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poМaнy 1939poкy <.CepЦe
)Iсдe>
пpo Шевчeнкoвeхиття в iмпepськiйстoлицi y 1858_1859poкaх.Bapiянт 1945poкy пiлкpeсЛIorпoeтoвiкoнтaктиз poсiйськими <<peвoлюцiйними
демoкpaтaМи>i мiстить нoвi сцeни'де oписaнoсepДeчнyзyстpiн
Lfleвчeнкaз ixнiм лiдepoм Hiкoлaсм ЧepнишeвсЬким.(У poмaнi <.Cеpцe
xqцe>
зyстpiн fПeвчeнкaй ЧеpнишeвсЬкoгoвiл6y.
BarTЬсяв кiнцi _ кopoткo й зoвсiм Bипaдкoвo.[oкументaль.
ниx свiднeIIьчи спoгa.цiвпpo ixне oсo6истeзнaйoмствoBзaгaлi нeмaс.) Пpoтягoм ДBoх нaступних poкiв poсiйський пepeкЛaдцiei кни)кки пepевиДaлидвiчi. Poмaн тaк Дo6peвiДпoвi.цaвпiслявoсннiй пoлiтицi пaМ'ятi,щo B сеpпнi |947 poку I{К
кП(6)У виpitпивДiзнaтися,чoМу в peспy6лiцiнiкoли нe вихo.цивopиriнaЛьнийyкpaiнський тeкст. Як з'ясувaлoся,Iль.
ченкo пpитpимaB opиriнaЛ' :Dк пoки B листoпaдi 1946 poкy
мoскoBсЬкeBи.цaBництBo
нa.цpyкyв:Ulo
книжкy в poсiйськoмy
пepeклa.цiй вoнa oтpиNraЛa
схвaльнi peцeнзii y пpeсi. Tiльки
тoдi aвтopпo.цaBpyкoпислo.(epxвидaвy.Aлe кaмпaнiяпpoти
iстopиннoгo)rсaнpy6улa в poзпaлi й yкpaiнське ви.цaBництBo
нe пoспirпaлoпy6лiкyвaтиpoМaн'пoпpи yспiх poсiйськoгoви.
oсeнЬ>'якa <<пpa.цaння.ЦК пoстaнoвив,щo6 <.Пeтepбypгская
пpoвиЛьнoвисвiтлюeйoгo [llleвнeнкa]лpyхс6y3 ви.цaтниI\{и
гpесиBниМиДiячaмиPoсii, [a тaкoхс]йoгo poзхoдхeння з КyЛitшем>,
6yлa нaдpукoвaнaякoМoгaшви.цшe7.
oсенi> вийшrлoнaУкpaiнськe Bи.цaння<.Петеp6ypзькoi
пpикiнцi 1948poкy. Пoзаяк LПeвчeнкoбyв нaдзвичaйнoвaлсЛиBим якo Ilaцiollaльllуtfl'симвoЛ' yкpaiнськi i.цeoлoги i в нaстyпнi poки пеpeпИcУBaJIИйoгo 6ioгpaфiю, шo6 пiдкpecЛИ.rуI
пoетoвi зв'язки з poсiйськolo кyлЬтypoю. 1951 poкy Iльvенкo зaBepIIIиBщe oднy' щe 6iльtше пpopoсiйськy веpсiю poмaнy, якy дeтaЛЬ}Ioo6гoвopили в aпapaтi ЦК. Tвip вийrпoв 1952
poкy як <<дoпoвнeнe
видaння>8.
Пiсля вiд'iздy Кaгaнoвичa дo Мoскви yкpaiнськi лiтepaтopи пoчaЛи дoМaгaтися peadiлiтaшii iстopи.rнoгo )кaнpy'
7 ILЦAГo,

ф. 1, oп.8, спp.330, apк. 13-|4, Peцензiю нa мoскoвськеBидaння див.:Лimеpamуpнс.?аaemс.'5 вepeсня 1946' c.4. Пop.: oлексaн.Цp
Iльченкo, Сеpцe эrcОe(Киiв, 1939) тa Алексaндp Ильveнкo, Псmep6уpzcIссIя
ocенb(Moсквa, 1946).
8 rI/{AМЛМ,
ф.590,oп. 1,спp. 163,apк.7;TЦAГo, ф. 1,oп.30,спp.2357,
apк.242; o. Iльueнкo,Пemеpdуpзькaociнь(Киiв' 1952).
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Ha з'iздi писЬмeнникiв 1948 poкy Пeтpo Пaнч зaкЛикaB кoлег пpидiляти yвary peвoлюцii, гpoмa.цянсЬкiй i Beликiй Biтчизнянiй вiйнi тa <<ЧaсткoBo>
yкpaiнськoМy .цopeвoЛroцiйнo},Iуп,IиIIyлoмy:<.ЯпiдкpeслюIo' чaсTкoBo нaruiй iстopii,6o ввa)кalo' щo теМa BизBoльнoi вiйни yкpaiнськoгo нapoдy' TeМa
вo33'rДнaння yкpaiнськoгo l{apoДy з poсiйськиМ' тeМa пaтpioтизМy, Bихoвaнoгo в спiльнiй 6opoть6i yкpaiнськoгo i poсiйськoгo нapoдiв пpoти зaзiхaнь нa нarui зeмлi МyсиTь 6утивисвiтлeнa в yкpaiнськiй лiтepaтypi знavнo rпиprпe>g.Пaнчa пiДTpимaв Iвaн Кoнepгa' нaгa.цaBIIIипpo yспiх 1946 poкy свoсi
п'еси <.ЯpoслaвМyлpий>, пoпpи вeЛикeyпеpе.цхeння.цoнeil0.
I.цeoлoги нe зaпepeчУBaJlИ Пpoти письмeHницьких зaкликiв,
вiдтaк вiдкpивaвся lIIлях .цЛяпoвеpнeння iстopичнoгo я(aнpy.
Пеpшy цeгЛинy зaкЛaB Haтaн Pи6aк eпiчним poМaнoм
<.ПеpeяслaBсЬкapaДa>.I хoчa гraвpя.цчи мo)кнa УЯBИтИдopeчнirпy тoдi iстopиvнy тeмy, нiэк вo33'€ д нaння Укpaiни з Poсieю' пpeсa IIИcaJIaпpo нoвий poмaн paДшIеo6еpeэкнo.B сepпнi
t947 poку <.Лiтеpaтypнa гa:}eTa>схв;UIЬ}Io'хoч i 6eз ентyзiязмy, висЛoвИIIacЯзaте, щoб кiлькa poз.цiЛiвpoМaнy нallpyкyвaти в якoМyсь iз лсypнaлiв. Кoли нaпpикiнцi 1948 poкy кнюккa вийrцлa Дpyкo},tпopiвнянo скpoмниМ Haклa.цoМу 20 тиcяu
пpимipникiв, тa с6мa гa.}етaзaBB:DкиЛaii пoяву, aлe peцeнзilo
нaдpyкyBалa ЛишIезa кiлькa мiсяцiв11.
Poмaн МaЛIo€ епiнну кapтиtly пoвстaння Хмeльницькoгo' щo зaBеpIIIyсться ПepeясЛaBськolo PaДoю 1654 poкy. Pи6aк пoеднyе кiлькa oпoвiдних лiнiй, y якиx дiloть пеpсoнalкi з piзних сoцiяльних веpсTB' aле всi Boни poзBиBaюTЬ темy
poсiйськo-укpaiнськoi дpyэк6и, a в цeнтpi aвтopoвoi yBaги _
.цiяльнiсть кoзaцькoгo лiлepa. Як i iнrпi пoзитивнi iстopиннi
гepoi y стaлiнськiй лiтepaтуpi, Pи6aкiв Хмельницький пoдi6ниЙ дo i.цeальнoгoпpaвиTeля i нaдiлениtt pиcaми, щo }IaгaДyюTЬ сaМoгo Cтaлiнa. Гетьмaн y poмaнi _ Bсюдисyщий i всeмoryтнiй 6aтькo llapo.цy'який зaлiзнoю pylсoЮпpaBить свo€ ю
.цep)I(aBoю.

Pи6aкiв Хмельницький не фeoдальний пpaвитeль, вiн _
як Cталiн y пiслявoеннiй пpoпaraндi _ стoiть нaд yсiмa сouiяльHиМи вepсTBaми, Муllpo кepМyючи yкpaiнський нapol лo
Boзз'r.цнaння 3 Мoскoвiеto, вoднoчaс тyp6yючисЬ пPo пoспoЛИTИхi пepioдиннo BлaIIIтoвуючичистки сepeД Bищих клaсiв.
Ba:кливilце Te, щo Pи6aк .цoсягar тoнкoi piвнoвaги мiхс
нaцioнaльнoю i клaсoBoю iстopirIo' пoкaзyloчи Bo33'€ . цHaння
вигi.цним i для укpaiнськoi нaцii зaгaлoм, i для yкpaiнських
низiв зoкpемa. Кoли йoгo вiзiя зМyllly€ дo цьoгo' вiн не сoPoМиться pa.цикaлЬ}IoпеpeiнaкцIyBaти пollii. Кpитикa вiтaлa Pи6aкoвe зo6paхeння супеpeчливoi пoстaтi пoЛкoвtlикa
Бoгyнa, який не 6yв нa Пepeяслaвськiй pa.цi i нe Пpисягaв
uapeвi. У poмaнi <.Бopuiзa свo6oдy> дopеBoлюцiйнoгo нaцioнaЛiсTичнoгo poмaнiстa Aдpiянa Кaщeнкa Бoгyн вистyпa€
oпolleнтoМ сoюзy з Poсiеlo. B poмaнi <.Бoгyн>paннiй paдяI{ський укpaiнський письмeнник oлeксaндp Coкoлoвський
зo6paзив пoлкoBникa як спpaBжньoгo пpе.цстaBникaнизiв i
Bopoгa lllляхтичa-фeoлaлa ХмельницЬкoгo. oлeксaнlp КopХмельницький> oписyючи Пepeяснiйvyк, y п'есi <.Бoг.цaн
ЛaBськy paлy й нaстyпнi пo.цii, виpirшив yзaгaлi не згa.ц,yBaти
Бoгунa. Pи6aк 6yв пеprшиМписЬМеHHикoМ'y кoгo Бoгyн нaспpaвдi 3aв,к,ципiдтpимувaв ХмeльницЬкoгo i нaвiть скЛaв
IIpисягy цapeвil3.

9ЛimepаmуpнсlzсI:,еma'
23 гpуlня |948, c.2.
[ЦAМЛМ,
590,
oп.
1,спp. 57, apк. 107-108.[ей пaсax не yвiйtuoв
ф.
'0
Дo скopoченoгoвapiянтa йoгo пpoмoви в <.Лiтepaтypнiйгaзeтi>.
11Лimepаmуpнazазema'7 сepпня |947, c.2; 6 гpyдня
1948,с. 3.

12Haтaн Pи6aк, ПepеяcлавсъкаpаЭa (Киiв, 1949)' с. 45.
13Пpo piзнe зo6paлсeнняписьмеttttикaмипoстaтi Бoгyнa,Цив.:Cиpoтtoк,
УкpаiнсъкuйpaОянсьrcuйicmopuuнuЙpoман,295-99. Ha с. 295 Cиpoтюк
..Пеpeяслaвськiйpaлi'' пеpекotlЛивoспpoсToвaнoтвеpд)l(еtltlя
пиrцe:<B
дeяких 6ypжyaзних iстopикiв тa 6eлетpистiв пpo тe, lцo нi6итo мiж Iвa-

Минyв кopoткий чaс, aЛе зa цей нaс (вiн Мaв пpaвo ви3нaти цe) зpo6ив чим:UIo.B>кepoзпoдiленo 6yлo кpaй yвесь нa
ПoЛки й o6paнo пoлкoвникiв. I{oпpaвдa, бaгaтьoх вiн сaм
свoеyмнo й
пiдкaзaв, aЛe тaк тpе6a 6yлo. Tих, Iцo NlvIcJIИЛу|
yсyнyТи' декoмy й пpигpoпoвiльнo ПoBepтzUIися'.ц,oвелoся
зиТи' декoгo, щo6.цaлi вiд гpiхa бyв, пoслав y Кpим, скa:}aв:
cиДiтиTaм' пoки tIе пoкЛиче' a дeкoгo пpи6paв тaк, Iцo й нe
3нaв нiхтo, кy.Ципo.Цiлися,тiльки oдин Лaвpiн Кaпyстa [гoлoвa poзвiдки i кoнтppoзвiдки Хмeльницькoгo. _ C. € . ] зapo3мoгaдкoвo po3вoдиB pyками' кoЛи пpи rrЬoмy 3aBo.ц,иЛи
вy пpo тaких12.
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Пepшим oфiцiйнe Bиз}Iaння poМaнy зaсвiднив секpeтap
сPПу Лю6oмиp !митepкo в дoпoвiДi нa з'iз.цi письмeнникiв y гpyлнi 1949 poкy. BiдзнaчивIIIи нoвi твopи нa pa.Цянськi
тlМи' вiн дoдaв: <.Пopядз po6oтaми нa сyчaсrry тeМaтикy' a iх'
пoвтopю€ М o, .цесятки' нa Пepе.цoвiйлiнii yкpaiнськoi paлян.
ськoi пpoзи пo ПpaBy стoiть великий iстopиvний poмaн Haтaнa Pи6aкa ..ПеpeяслaBськa pa.цa''>.flмитеpкo схBilЛив тeмy
i стиль Ta зaчитaB yгoлoс вeликиfl ypивoк з eпiзoдy пpo Пepeяслaвськy paДy. Poмaн здo6yв Cтaлiнську пpeмiю Дpyгoгo
стyпeняla.
Cюлсети двoх iстopичtlих п'€ с , зaвepпIeних 1949 poкy,
oПpияBtIIoють нoвy пoлiтикy пaМ'ятi, пoв'язaнy 3 твopeнням
нoвих paмoк дoзBoлeнoгo й oфiuiйнo схвaлювaнoгo. flpaмa
Леoнiдa Cмiлянськoгo <.Caгaйдaчний>нaМaгa€ T Ься пpe.цстaBити кo3aцькoгo гeTЬмaHaяк paHньoгo пpихиЛьникa сoю3y 3
Poсiею. oднaк ue 6yлo нe пpoстo. Хoчa 1619-гo vи 1620 poкy
Caгaйдaчниfl вiдpядив ДpРI(н€ пoсoльствo дo цapя, пoпepе.цtlЬoгopoкy вiн 6paв y.raсть y пoхoдi пoльськoi apмii нa Мo.
сквy. Paдники ЦК кП(б)У вв:DIсlЛи'щo нaвiть пo6iлснi згaд.
ки пpo вiйнy з Poсiею нeдopeннi, a oстaння сценa' кoли Caгaй.
дaчний пoмиpaс зi слoвaми <.[3вoни,.ц3вotlи>'tlеo.цtlo3нaч}Ia:
<.Aлeпpo якi .цзвoни iде мoвa? Чи пpo тi, якими зyстpiнaли
кoзaцьке пoсoльствo oдинця в Мoсквi, чи Мo)I(eпpo тi, в якi
6или нa сПoлoх' кoли CaгaйДaчний йцroв пo poсiйськiй землi
paзoм 3 пoлЬсЬкиМ кopoЛeвичeм?>ls
Хoчa Cмiлянський пepepo6ив п'€ с y, змiнив нaзву нa <.€
Pyсь нa Pусi> тa дo.цaвeпiгpaф iз пoстaнoви 1943 poкy, в якiй
Caгaйдaчнoгo пеpepaхoBaнo сеpe.цпporpeсиBtlих iстopинних
,цiячiв, yкpaiнський Ariтпpoп текст не схB;UIиB16.
Iмпepський
пpo€ к т пaм'ятi BиМaгaB' шoб yсi 3гaдки пpo вiйськoвi зiткнення мiж кoзaкaми й мoскoвитaМи 3a якiсь тpидцять п'ять poкiв дo <.Bo33'€ д нaння>6ули знятi. oтoэк y спискy рa.цянськиx
нoм Бoryнoм i Бoгдaнoм Хмeльницькv||i NIaJIИ
мiсuе гoстpi тepтя i сyпеpeннoстi>'
la Л.
{митеpкo, Укpaiнськa paДЯI{сЬкaлiтepaтypa пiсля пoстaнoв ЦК
BкП(б)У пpo )кypнaди <3вездa>i <Лeнингpa,Ц>,
Бiльtuoвuк Укpaiнu,
}.lЪ1 (1949):74-75;Лimepamуpнсl?сBema'9 6epезня 1950,с. 1 (пpемiя).
15IUIAГO,
ф. 1,oп. 30, спp. 1416,apк.8.
|6Tа.t+t
cаlllo, apк. 1-3.
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пpeдкiв> мiсця гeтьмaнoвi Caгaйдaчyкpaiнських <<вeЛиких
нoмy 6iльшreне 6yлo.
I нaвпaки, <.Haвiки pa:}oМ>Лю6oмиpa .{митepкa Лeгкo

ки i яким y п'ссi пpoтистoять пpopoсiйськi кoзaцькi вaтalкки,
сepe.цних Iвaн Cipкo, Мapтин Пушкap тa Bдoвa Хмeльницькoio Гaннa. Bпepшe oпydлiкoвaнa в чepвнi t949 poкy, п'eсa
oДpaзy здo6yлa лo6pi вiдryки, a Cyмський дpaмaтичний тeno.'a"ив [i щe B лисToПaдi 1949 poкy. Кoли B Лютoмy_1950
"'p
poкy <<нaBiкиpaзoм> пoстaBив Хapкiвський тeaтp iм. Шевчeнкa _ пpoвiдний yкpaiнський теaтp y пepшe пoBoсHнe дe.
сятиpiнuя _ пpeсa пpивiтaлa пpeм'сpy як зaгaльнoнaцioнaль.
ний успiх17. o.цнaк, нa вiдмiнy вiд КopнiйчуIсoвoгo <.Бoгдa.
нa Хмельницькoгo>' сцeнiчнe )I(иттяfiмитepкoвoi п'сси 6yлo
пpaктичнo всi укpaнадтo кopoтким. Щe 1950 poкy ii с,TaBИJIуI
iнськi теЬтpи, a в)I(e1952 poку Boнa нe йшлa нi в Киевi, нi в
Хapкoвi чи Львoвi. Toгoчaснa тeaTpaЛЬнa кpитикa шIBи.цкy
вTpaтy iнтеpeсy дo п'€ с и пoяснIoBaлaii невисoкoю хyдoхHьoю
вapтiстю, a сaме вiдсyтнiстю виписaгIиx i хсивих пo3итиBI{их
пеpсoнaэкiвl8.
Хaй тaм як' oсtloвoю укpaiнськoгo peпеpтyapy IaшIиII1IашIуIся' хoчa й мeншe вiдпoвiДaли oстaннiм i,цeoлoгiчним пo.цyвaм'
<.Яpoс;laв Myлpий> Iвaнa Кoнepги тa <Бoг.ц,aнХмeльниЦький> oлексaн.цpa Кopнiйнyкa. Чеpез тpи 3 пoлoвинoю poки
пiсля пpeм'сpи Xapкiвський тeaтp y нepвнi 1950 poку пpивiз <.ЯpoслaвaМyлpoгo)>дo Киевa,.це BистaBa мaлa rцaлений
yспiх. КopнiйнyкoBa п'ссa BтpимaЛaся' .цoлaючи oдtly пepе-

iзДки в 3aхiднy Укpaiни 1950 poкy flмитepкo oтpимaB aнoнiмну зaЛисpaзoм''?>[ив.:
кy: <Ha якy хвopo6у 6yли xopi Bи, кoли rWIcaJIу|..Haвiки
IJдAгO, ф. 1, oп.30, спp. 2042,apк.|3.
|sPaОянськeмuсmeцmвo'30 липня |952'c.3.
15- &79
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Iшкo.цу3a Дpyгoю. Пiсля вiйни цeй вплиBoBий дpaМarypг пеpеpoбив <.Бoг.цaнaХмeльницькoгo> i зaмaскyвa"
у nЪЪi
типoльськy yпepе.цженiсть, пoмiнявшrи скpiзь <.пoлякiв>"nнa
<<IIIляxTy>.
Кoли 1951 poкy <.ПpaBдa>IсpитикyвaЛaКopнiйvyкoвe лi6peтo дo oпеpи <.БoгдaнХмeльницьКИй>>,oкpЁмi тeaтpи пpипиtlvlЛIl BИcTaв.уlaJIeuIBидкo пotloвили iх пiсля vспixУ дpyгoi peдaкцii oпepи 1953 poкy'g. Heзалeжнo вi.ц piзнoi
хyлoлсньoi вapтoсти тpьoх п'eс, пoпуляpнiсть on','i.,,"них <.БoгДaнaХмельницЬкoгo> i ..Яpoслaвa Мyлpoгo> Mo)I(нa
пoясHити тиМ' щo Boни )I(иBили iлeнтифiкaцiю 3 <<Beликими
пpeДкaми>, нaтoмiсть нaгoлoс нa oчopненнi iстopиvних пoстaтeй сепapaTистiв мoтивyс пpoхoЛoд}IиЙ пpиttoм
Дeщo пeсимiстичнiшroi <.Haвiки paзoМ>.
Ha пovaткy 1952 poкy yкpaiнськi фyнкцioнеpи й письмeн.
ники в}IсeДУ|iaJIИпpo Bи.цaнняtIoBих хyдoжнiх твopiв нa вiДзнaчeння-тpьoхсoтpiuчя Boзз'€ д HaнHя. Пiд чaс нapa.цив oдHo.
мy з нaй6iлЬIIIих Bи.цaвництв <.Paдянський письмeнник> лiтepaтopiв зaкликaли сTвopюBaти нoвi пaнегipики <.вiкoвiчнiй
.цpy}сбi>з Poсiею. Cпiлкa письil{еHникiвзaпpoпotlyвaлa зi6pa.
ти чiльних пoeтiв, якi ствopять цiй дpyэк6i мЪнyмeнтaль}IyкoлeктиBнy oДУ,o.
Taкe <.плaнyвaння>нe слi.цпеpeoцiнloвaти' ац)ке
двa нaй-

бiльrцiiстopиннipoмaни'HaДpyкo'aнi
пpoтягoмtgsз_tgsа

19PаОянсъкe
мuсmецmвцS
липня 1950,с. 3; 19 липня 1950,с. 2 (Яpocлав);
o;leксaнлp^.Кopнiйнyк,Б-o^aD9ry)(лeльнuцькuй:Пepшаuaсmuн'аipultozii
(Львiв,1939),с. 31,53,.59,i 76;oлексaндpКopнiяuyк,БozОiн.Xi",oнuцькuй:
П,eсанаn'яmь
Оiй(Киiв,|954),c.23,зi,зз, i-43;IЦAМЛМ,
ф.
|,cпp.
|577,аpк.1-5 (БozОан).
1^31'on.
,!.ninepqцtуpнa
zа:'emь24квiтnя|952,с.3 (нapaдa);tЦAГo,
ф. 1,oп.
30,спp.3597,apк.71 (oлa),
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ею в укpaiнсЬкoмyлiтeparypнoмyлситтi1953poкy. Toгoчaсlti
B хyДoжHьoмyсенсi кpaкpитики Bизн;Ulи'щo пpoДoB)кeнHя
ще 3a пoчaтoк'хoчa Pи6aк нe o6лиши8 пpигoдHицтвo,iнтpигy
нeпoтpiбнiв сepйoзнoй tшпioнськiсюэкeти,якi ввалсaлИcЯ3a
му iстopиннoмypoмaнi2l.
Cвяткyвaння тpьoxсoтpiння вo33'€ . цнaння сTaлo кyЛьмiнaцieю в peadiлiтauii iстopичнoгo )кaнpy. <.ПеpеяслaвсЬкy paДy>_ нaйкpaщий poмaн,який yтiлtoBaвнoBу oфiuiйстaTyсyМaЛoнe сBящeннoгoтвopy'
нy пaм'ять,_ пi.цнeсли.ц,o
(як, скaэкiмo,
пy6лiui <<BиBчaти>
пpoпoнyBaлa
йoгo
Bлa.ц,a
Щo
<.МaнiфестКoмyнiстиннoi пapтii> чи <.Кopoткийкypс iстopii BкП(6)>). Miж сiчнeм i тpaвнeм1954poку всi yкpaiнськi
читaнЬ'
o6лaстiвiдpaпopтуBaлипpo opгaнiзaцiюгpoМa.цських
чиTaцЬI(ихкoнфеpeнuiй,сeмiнapiв, aмaтopських Bистaв poстo
мaнy. Лиtце в Cтaнiслaвiвськiй o6лaстi вiд6улocя пoнa.ц,
читaцЬких кoнфepeнuiй.Tипoвий пpиклaл _ селo Boвкoвиi
нa Piвнeнщинi,де ЧиТaцЬкaкoнфеpeнuiязiбpaлa190yvaсниpaДaтa
лекцiя <.ПepeяслaBсьIсa
кiв. Кoнфepeнuii пepe.цyвaлa
ii iстopиннeзнaчeння>,a пiсля неi 6улo Пoкaзaнoфiльм <.Бoг.цaн Хмельницький>22.

<.ПеpеяслaвсЬкa
Pa'цa>упpoДoB)к1953_1954 poкiв витpимaлa кiлькa luaсoBихвидaнЬ'зoкpeмaвийtцoвpoзкiшrний
укpaiнський .цвoтoмникiз кoльopoBимиiлюстpauiями A6paHa 1954 piк зaмa Piзниченкa.Tpи Мoскoвськiви.цaвництBa
poМaнy'
чиIvtспoплaнyвaЛиДo Дpyкy poсiйський пepeклa.ц
нyкаЛидoЛyчитися.цoспpaви цк кПPс, який виpitшив'щo
нallpyкy€ Гoслiтiздaт.Ha дoдaтoкдo всiеi
ювiлейнeBи.ц,aння
читaнHя
пpoпaraнд,и
ще й yкpaiнськe paлio тPaнслIoBaЛo
шiсi
oкpeМi
poздiлoм'
пepетBoPиBцIи
фparменти
Poмaнy poзлiл зa
нi6и нa iстopиннийсеpiял23.
2|Лimepamуp||с|
Zа:'ema'24 rpул'ня 1953,с. 3 (ypивки з <Гoмoнiлa.УкpaПaнч, Гoмoнiлa Укpaiнa (Киiв, |954); XVIII зЪО, |57
iнa>); Пeф
(Haзapенкoпpo нeдoстaтнiвипpaвлення);IЦAMЛМ, ф.590,oп. 1,спp.
204, apк.3 i Лimepаmуpнсt?сBrmа, |2 лl.lcтoпaДa1953, с. 3-4 (Pи6aк).
22I TЛA гO,
ф. 1, o п . 7 0 , спp . 2 2 4 7 ;oл.3 0 ,спp .3 6 8 1 ,oсo6 ливoap к . 1 1 3
(Cтaнiслaвiвськa o6лaсть) i 124 (Boвкoвиi).
23Haтaн Pи6aк, Пеpeяcлавcьlса
paОа (Киiв, 1953)' 2 тoми; PГAHи, ф. 5'
oп. 17, д',454,л. 1 (мoскoвськiвидaвництвa);IЦAГo, ф. 1, oп. 30, спp.
zа3еma,6щaвня 1954'с.3 (paдio).
3631,apк.4,8;Лimepаmуpнсt
15'
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Cлiдoм зa Pибaкoм 6araтoхтo з письМeнникiвпoЧaBlпBи.цeнькoпpo.цукyвaтиpoМa}IиПpoyкpaiнсЬкe'пepeвiDкtloкoзaцьке' МинуЛe'нaгoлollгyючив tlиx .цoПoмorypoсiян тa вiкoвiчнe
6aл<aння
yкpaiнцiв вo33'€днaтися з poсiйськими 6paтaми. Cepe.цтaких твopiв <.Бpaтипo з6poi>i дpyгий вapiянт<.Haливaйкa>IвaнaЛe, <.}g1ццКаpмалloк>Bacиля Кyvepa, <.CемeнПaлiй> Юpiя Мyшкeтикa2a.
fiмитepкo нaписaBнoвy вepсiюп'еси
<.HaвiкиpzхloМ>,
якy 6aгaтoтeaтpiв cTaBуIЛvI
пiд чaс святкyвaння тpьoхсoтpiннявoзз'еднaння.Iнrшiтеaтpи ви6pa.lмoнoвлeнoгo <.БoгДaнa
ХмeльницЬкoгo>Кopнiйvyкa, щo йoгo paзoм iз poМ:lIIoМPи6aкaввeли.цorпкiльнoiпpoгpaмиB стapulиxlслaсaх25.
Пpикмeтнo, щo iнтeлirенцiязнoвy пoчaлa BикopистoByвaти ки€ в opyсЬкy МинyBuIинУД,ЛЯтвopенняyкpaiнськoi нaцioнальнoiпaм'ятi.У сiчнi 1954poкy теaтpiмeнi 3aнькoBецькoi у Львoвi впeprпeв iстopii paДя}IсЬкoгo
тeaтpyвистaвивмiсTич[IyДPaмy Iвaнa Фpaнкa <.Coнкнязя Cвятoслaвa>(1895),
зaмiнивrпиГoлoсдyхy B opиriнaЛiнa Гoлoс нapoду.
щoпpaв.цa'
poкy
1945
Щe
Дехтoз yкpaiнських iнтeлeктyалiвпopyшIyвaB
питaння пpo BистaBуФpaнкoвoi пaтpioтичнoiп'€ с и, aдe iхнiм
пЛaнaмзaва'цилa]кдaнoBЩинa.
Teпеp хе львiвськiй iнтелirенцii вдaлoсявтiлити нa сцeнi цIoдopaдянськyyкpaiнськyiнтepпpeтaцiюДaвньoкиiвськoiспaдЩини.Cлiдoм зa львiв'янaми
п'€сy вистaвили 6araтoiнrшихтеaтpiв26.
У цeй caмиЙчaс письмeн}Iик Ceмeн Cкляpeнкo B3яBся .цo пepIIIoгoпiсля вiйни
yкpaiнськoгopoМa}Iyпpo Киiвськy Pyсь. У Cпiлцi письМеtIникiв вilI звiryвaв,щo пиПIepoмaн <.BeликaPyсь> _ пеpllly чaстинy пpo€ к тy, 3 якoгo,вpeштi-pеtпт,y пepioдвiдлиги пoстaЛи
Двaнaд3Bичaйнoпoпyляpнi iстopиvнi poМaни_ <.Cвятoслaв>
(1957)тa <.Boлoдимиp>
(1963)27.
2{Iнфopмaцi'дy*"зpyч}Io
зi6paнay звiтi Мoсквi,див.:PГAHИ, ф. 5,
oп.|7,д.454,л.11.
25IIДAгO,
ф. 1, oп. 30, спp.3632,apк. 22-33;oп. 70, cпp.2247,apк.30
(Hавircupазoл i БozОанXмельнuцькuй);
PaОянcъкаocвimа,3 лсЬвтня
1953'с. 1; 9 сivня |954,c, 2; 15щaвня 1954,с. 4; 22 тpaвня,c. 2; |4 cepпня,с. 3 (шкiльнaпpoгpaмa).
26Лimepаmуpнсt
Zаaema'13 нepвня1945,c, a (9aф;22 ciчltя|954,c. 4
rLцAГo, ф. 1,oп.30,спp.3618,apк.93 (Львiв);спp.3632,apк.
(J.IьPiв);
26_З3(rшiстьiнrцихтеaтpiв).
27тLцАГo, 1,oп.30,спp.3599,
apк.46.
ф.
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вiд oфiцiйУкpaiнськi письмeнникинaстiлЬкиoгoBTaЛися
1946_
Пpoтягoм
вiл6улaся
нoi чистки iстopиvнoгoxaнpy' якa
1947poкiв':Dкy тpaвнi 1954poкy MoскoBсЬкийIнститутсвiтoвoi лiтepaтypи мiг зopгaнiзyвaтиспeцiяльнy кoнфepeнцiю
пpo yкpaiнськийiстopиннийpoмaн.Ha III з'iздi Cпiлки письзa
мeнникiв Укpaiни y хсoвтнi1954poкy вэкенiхтo нe Bв:DкaB
МиCPПУ
жaнp.
Гoлoвa
iстopинний
пoтpi6нeo6стaвaтизa
кoлa Бaлсaнвiдзнaчивoстaннi твopи Pи6aкa,Пaннa,Лe тa iнIIIиXяIснaй6iльrшi.цoсягHeн}Iя
укpaiнськoi paлянськoiпpoзи,

знaчeння сyчaснoi тeМaтики для yспitшЗaяBv.BlIIИ<<Ba)кЛивe
}Ioгo poзBиткy лiтеpaтypи сoцiaлiстичнoгo peaлiзмy нiяк нe
пpиМеtlПIy€ знaЧeHня Teмaтики iстopиннoi>28.Пoпpи iдeoлoгiчний пapтiйний нaгляД,'писЬМeнники м:UIи змory нeпoмiт.
нo' алe eфeктивнo 6opoнити цeй }(aнp. Кepyвaти peaкцieю ни.
тaцькoi пy6лiки 6yлo пoнaд силy нaвiть пapтii.
Числeннi ЛуIITуIв oсo6истoмy apxiвi Haтaнa Pи6aкa зaсвiднyють, як пiслявoсннvlil чиTaч спpиймaв йoгo poмaн. Pe.
aкцiя вapiюсться вiд Двoзнaчнoгo Bислoвy y нeпiдписaнiй зaписцi, щo йoгo poмarr пpo гepoiннi спpaви кoзaкiв тa Bхoд)IсеtI.
ня.цo скЛaду Poсii викликa€ вoдHoчaс <<пекг{yгipкoтy i висoкy гopлiсть> y сеpцi, дo poзЛoгих мipкyвaнь, якi нaчeбтo пiдтBеp.ц)кyють6aэкaниfl виxoвний yплиB pol\{aнy.Пeтpo Житник iз селa Mикoлaiвкa Heхвopoщaнськoгo paйoнy нa Пoл.
тaвщинi 27 лloтoгo 1952 poкy писaB Pибaкoвi:
Iстopiя Укpaiни i oсo6ливo життя i д'iяльнiстьBеЛикoгo
мyxa гeTЬМaнaБoгданa Хмельницькoгoцiкa.
.цеp)I(aвrroгo
BиЛaIllенещe з дитячиxpoкlв' Пiд впливoмпpovитaнoiтoдi
<.Чopнoipaди>Кyлiшa пpo iстopiю Укpaiни, a тaкoж i пpo
дiяльнiсть гетЬмaнaХмeльницькoгo y мене скл:lлися.цoсить невipнi yявлення i мipкyвaння,вi.цяких я дoвгий час
не мiг звiльнитися.Уже дoсить пiзнirше,в 1943 poцi, пpoчиTaвIIIип'есy o. Кopнiйнyкa <Бoг.цaнХмельницький>тa
oДнoйменнийкiнoфiлЬм'a B 1949 poui пpoпpoгЛянyвIIIи
paдa>H. Pи6aкa,я
читaвIциBПеPrцеpoмa}I<Пepеяслaвськa
2sPГAн и,
ф. 5, oп. 77,д. 402,л. 78; Лimepamуpнa ?alemа, 22 тpaьня 1954,
с.4 (кoнфepенцiя);IIдAMЛМ' ф. 590' oп. 1, спp. 197,apк. 37 (Ба:кан);
тaкo)t(спp. 199, apк. 23-24; Лimepamуpнa lа:,ema|28 жoвтня |954, c' 2
(з'iзl).
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глибшeзpoзyмiвдo6y дiяльнoстиБoгдaнaХмельницькoгo
i йoгo великi зaслyги в спpaвi звiльненняУкpaiни вiд iнoзeмниx пoнeвoЛЮвaviв
i пpисднанняп дo Poсii. I мyrшyвiд.цaтиH:Lпeжнe
циIr{чyдoвиIt{
тBopaм,iз яких я, пpoстий гpoмaдяHи}l'yзpiв великy пpaв.Ц,y29.
Сaм пo сoбi iдeoлoгiннo кopeкTt|4f,I,цeй лист oпPияBню€ '

ницькoгo як iстopиннoгo дiяva, кoтpий звiльнив Укpaiнy i
пpивiв ii дo спpиятЛиBoгo сoloзy з Мoсквoю.

yкpalнсЬкoгo нapo.цу _ зм:lльoвaний дРке силЬнo. I{e спpaв.
li пaтpioтичнa книгa' щo poзкpиBar дepжaBний змiст i людськi iдеaли нaцioнальнo-визBoльHoгo pyхy yкpaiнськoгo гepoiчнoгo нapoдy>30'
Haй6iльIIIе вparкa€ кiлькiсть листiв, якi Pибaк oтpиMaв
.
вiл укpaiнuiв з iнlцих paДяHських peспy6лiк. Усi йoгo кopеспoндeнти з Кy6aнi, Cвepллoвськoi o6лaсти й Гpyзii з гopлiс-

)к пoщaстиЛo poзlllyкaти к}Iи}lскуy 6yкiнiстiв, i хou цe тiльки
пepший тoм' зaтe yкpaiнськoto3'.
Пpoнитaвши пepший тoм y poсiйськoмy пepекЛaiцi,пoлкoвtlик Гpигopiй Блу.Ценкo, якиit cлу>кивy вiйськoвoму мiстечкy Бyхтa Oльгa в дaлeкoсхiлнoмy Пpимop'i, тpaвнi 1951
у
,,..щAмЛМ,
ф. 687,oп. 1, спp. 47, apк'23зв (aнoнiмнaзaпискa)i 29
(Житник).

зoTall cаlсo, ||_|2.
з| Toil cQ,t|o,7, 9_9зв,
20 -20зв, 2|зв, 37 _38 ( Кpикyн), 54зв.
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poку писaB Pибaкoвi yкpaiнськoю: <.БeзyмoвHo,
щo Baшa.,ПсpeяслaвсЬкa pa,цa''нa yкpaiнськiй мoвi.ц,аЛeкoкpaщa. Я слylку
нa Tихoмy oкеaнi, .ц'eltеМалo yкpaiншiв, кoтpi нiзaщo нe хoчyTЬ
3a6УBaTИсвiй нapoл' сBoIo мoBy i свoiх сЛaвHиx пpeлкiв' якиМ
6yв Бoглaн Хмeльниць киil>32'
Oнeвиднo, читaчi вибipкoвo тлyмaчили нaвiть iдеoлoгiчнo нaйкopектнiЦIi iстopиннi poМaни' пpoМинaloчи oписи клaсoвoi 6opoть6и Й Дp}хсбy з Poсiеlo i читaючи iх нaтoмiсть як
зaхoпЛивy oпoвi.ць пpo сЛaBне Mинyлe сBoiх пpeдкiв. Читaти
yкPaiнський iстopинний poмaн }Ie зaB)кди oз}IaчаЛoпoвнiстЮ кoBтнyти Teкст' пpисoЛo.цжeний.цo6poю мipкolo клaсoвoi
й нaцioнaльнoi iстopiй, ви.цoзмiнeних .цoктpинoю poсiйськoгo
кеpмyBaння. Д,ля6aгaтьoх читaчiв ue 6yлo п'яttкиМ aктoм вiдкpиTTя чи yтвеpд)кення iхньoi нaцioнaльнoi iдeнтичнoсти.

i xyДoжники
Кiнeмaтoгpaфiсти
yявляюTь
минyлe
Tипoвeдля зpiлoгoстaлiнiзмyyяBлeння,нi6vt

Bеiстopiя _ це tlизкa пoдiй, iнiцiйoвaниx i кoнтpoльoBa}Iих
ликиIvtилю.цЬМи,пopo.цилaэкaнp кiнoбioгpaфiй, який poзквiтнyв y пoBo€ н не десятиpiння.Мiх 1946i 1953poкaми pa.цянськaкiнoiнлустpiя випyстилa сiмнa.ццятЬпoBttoмeтp:DкнayкoвЦiв,кoмпo3иних фiльмiв пpo BeЛикихпoлкoBo.ццiв,
BaжлиBo,щo не всi цi видaтнi дiячi
тopiв тa письМeнникiв33.
(pex. Юлiй Paйтих фiльмiв<.Paйнiс>
6yли poсiянaми:сepе.ц
3мaн' Pигa, 1949),<.TapaсШeвчeнкoo(peж. Iгop Caвнeнкo,
(peж.€ ф iм.Цзiraн, Aлмa-Aтa, t952)'
Киiв, 1951)i <.flэкaм6yл>
oфiuiйнo схвaщo B Hих сталiнськi i.цeoлoгипpaгнyЛипo.ц,aти
тPьoх шaнoBaнихфiгyp y лaтвiйськiй,
лeнi уявнi <.6ioгpaфii>
yкpaiнськiй тa кaзaхськiйлiтepaтypaх.Ha вi.пмiнyвi.ц.цoвoен.
ХмельницЬкий>,цi пoвoсннi пpoекних фiльмiв, як <.Бoг.ц,aн
тИ МaJIИвiдo6paxaти нoвy oфiuiйнy пaм'ять i висвiтлювaти
iстopиvнy пpoвiлнy poль poсiйсЬкoгoстapпIoгo6paтa.
Ha кiнeць сopoкoBихpoкiв кaнoнiчнaкiнoбioгpaфiяyкpa32Tам caмo, |8.
s Petег Kеnez, Сinеmа аnd Soaiet Societу, 1917_195З (CamЬгidgе, UK'
1992)'pp. 2З9-240.
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iнськoгo <.6aтькaнaцii> .цaвнoBxe 3aстapiлa.Пoпepeдня вepсiя
<.TapaсaШeвчeнкa> 1926 poкy (peэк.Пeтpo Чapлйнiн, oдeськa кiнoстy.Цiя) 6улa3нятa нa хвилi yкpaiнiзauii й вiдo6paэкалa
тoгoчaсний нaцioнальний i aнтикoлoнiяльний eтoс. 1937 poкy
BлarцalacУДИЛa фiльм як кoнтppeвoлIoцiйний, фaшистський i
нaцioнaлiстичнийи. Hoвa кiнodioгpaфiя LПeвчeнкa 6yлa пеplIIиМ BелиI(иМпpo€ к тoм' щo йoгo Киiвськa кiнoстyдiя poзпoчaлa пiсля вiйни.
oлeксaндp Iльчeнкo нaписaB po6ovий сueнapiй 3a Мoти-

сЮltсeтпpo пoетoвe )I(иття в Caнкт-Пeтep6ypзi й вiддaли пepеBary шиptпiй пaнopaмi )IсиTTяУкpaiни y ХIХ стopivнi, якa
пoкaзyвaлa сoцiяльнi УтИc|<|1'
селянськi пoвстaння тa в6oлiBaнIIя poсiйських peвoлtoцioнepiв3s.Biдтaк BЛaДatlpизнaчилa Caвчeнкa pe)кисеpoм i сцeнapистoм, вiдпoвiдальнйм зa цeй
фiльм. Toй шrвидкo нaПисaB нoвий сценapiй, y якoМy Шевчeнкo пoстaBaB пеpeдyсiм як сoцiяльний aктивiст i пoслiдoвник poсiйсЬких pеBoлюцioнepiв, i нa пoчaтку t949 poку I-[К
кП(б)У .цo3BoлиBCaвчeнкoвi зйoмки36.
Ha vepвeнь 1950 poкy, кoли ЦК зopгaнiзyвaв o6гoвopення пepшoi чaсTини фiльмy, кaмпaнiя пpoTи <<нaцioналiзмy>
B
мистeцтвi дaвHo скiнчилaся. Toмy oднi yvaсники o6гoвopeн}Iя щe пpитpиМyвaJIvlcЯпoпepеднix пapтiйних диpeктив i виМaгaли 6iльrпoi yBaги .цoклaсoвoi 6opoть6и тa зaсiДI(eння сyчaснoгo <.бypхсyaзнoгoнaцioнaлiзмy>, iнlцi х нaсмiлилися
пpoтистoяти цим yкaзiвкaм. Кoли лiтepaтypoзнaBeцЬ Hoвi-

il
!. B-.4v6енкo, Tapаcl]]евчeнкoma йoеozepoiна eкpaнi (Киiв, 1967),
c.31_З2.
з5ILЦAГo, 1,oп.70,спp.689,apк.1,4,i
9_10.
ф.
ж Tа'lссallo,oп.30, cпp.1З77;PгАЛи,
ф. 1992,ou.|, д' 129.
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piкaв, щo Ду)Iсeчaстo гляДaчi хoчутЬ вiд хyдoxникa B oдHo.
мy твopi стiльки, скiльки цей твip не Мo)кe вмiстити. Haпpи..3aпopoясцi''.Хy.Цoлсникбеpe
кЛaд' xy.цo)кtlик пишIe кapTиtly
oдиtl lvtoМент- ЛисT зaпopoясцiB' тaк нi, цьoгo Мaлo' пoчиIIaЮть BиМaгaти B цiй кapтинi пoкaзaти ви}Iикнeння 3aпopirкxя' чим це скiнчиЛoся' як Кaтеpинa пoстaвиЛaся .цo цьoгo i
т. iн. (Cмiх, oплески.) I нaвiть BиМaгaloтЬ зaпopolкцiв зa flyнarм. (Cмix.)>37.Письменники Мaксим Pильський i Baн_
дa BaсилeвсЬкa, хyдoжник oлексaндp Пaше}Iкo всi вiтaли
pe)Iсисерськийвapiянт Caвченкa. Toдi Haзapeнкo i пpeдстaв.
ник ЦК oлeксiй Pyмянцeв пoBep}Iyлиcя Дo paнiшoi кpитики. (Пiл чaс цьoгo зaсi.цaнняy Caвнeнкa стaBся лeгкий сеpцe.
вий нaпa.цi вiн мyсив вiдпoчити в сyсiднiй кiмнaтi.) Хoчa o6гoBopeння зaкiнчилoся 6езpeзyльтaтHo' Haзapeнкo вi.цдaвнaкa3, щ06 кoнфopмiсTськи нaлaцIToBaний лiтеparypний кpитик Iлля Cте6yн Ta гoЛoвa Ariтпpoпy [aвил Кoпиця нaписaли кpитиЧнy pеueнзiro нa фiльм. o6идвaIФКaДаuIIIкpaщe виписaти 3B'я3oк LПeвчeнкa з poсiйськими <<pеBoлюцiйнимидемoкpaтaп,rи>.Cте6ун, кpiм тoгo, пi.цкaзaв викopистaти Шeвченкoвi пoзитивнi вiдryки пpo ХмeльIrицЬкoгo й зaсy.Цlкення
Maзепи3s. oз6poeнe цими peцeнзiями укpaiнськe Пoлiтбюpo
3a Мoнт:DI(eмфiльсфopмувaлo нoвy кoмiсiю, якa нaгля.ц,аЛa
мУ. Дo нei ввiйrпли Гoлoвa Пpезилii Bepхoвнoi Paди УPCP
Mиxaйлo Гpevyхa, секpeтapi ЦК Iвaн Haзapенкo тa Iвaн Cенiн, мiнiстp кyЛьTypи Кoсть Литвиlli тoй.тaки Кoпиця. 1 липня 1950 poкy Члeни Пoлiт6юpa пеpeглянyли фiльм i зaпpoпo}IyBaлипo,цaльшi B.цoскoнaлe}Iнятa пеpepo6ки. 3oкpемa, дpy.
гий сeкpeтap Киpиveнкo зaхoтiв 6aчити теплy зустpiн пoeтa
пiсля зaслaH}Iяз poсiйськими pеBoЛюцiйними .ц'емoкpaтaми.
Пeprший секpeтap МeльникoB BизнaB: <.нaшi JlкoДvl'нarпa iнтeлiгeнцiя спoвнeнi тaкoi гли6oкoi лю6oвi, тaкoгo гли6oкoгo
пoчvття дo lllевчeнкa' щo нaвiть як6и кapтинa6улaй гipшa, [i
3?ILЦAГO,ф. 1, oп.30, спp. 1850,apк. 11 (Кopнiйнyк)'13 (Петpиuьв apхiвi,див.:PГAЛИ, ф. 1992,oп.
з6еpiгaсться
кий). Кoпiя стенoгpal\,tи
|, д. |24.
зsтlцAГo, ф. 1,oп.30,спp.1850,apк. 18,2|,24,26,33(o6гoвopення);
36-46 (вiлryки). Кoпiя з6еpiгa€ т Ься в apхiвi,див.:PГAЛИ, ф. 1992'
|25,л.1-6, |4-17,
oп.1,.ц.

234

PoзОiлcьoмuй.Iлnepiяmа нацiя в уявi лumцiв

Bсе oдHo пpийняли6 пpихильнo>39.Хaй тaм як, кoМiсiя Й
дaлi
HaМaгaЛaсядoBeсти сценapiй Дo iдeдцy. Мeльникoв хoтiв,
щo6
у фiльмi ви-кopистaлипiснto <.oй зaкyвaJIaTa сивa зoзyЛя>,
бo <Цeyлю6лeнa пiсня тoвapиIIIaCтaлiнa,. Haзapeнкo,i..po.
пo}IJBaBзaTyпIyBaтиpoЛь ПoлЬсЬкoгopeвoлюцioнepa 3иrмyнтa CсpaкoвсЬкoгo' бo <.вихo.циTЬ,
Щo yкpaiнськo-пЬльськa лi.
нiя pельефнiшraзa yкpaiнськo-poсiйськy' якa Haспpaвдi гoлo.
внa й визнaч€ L /IЬнai в хситтi IIleвченкa, i в iстopиvнЬмy сeнсi>.
Iдeoлoги u,ИсЛoBИЛИ
6aгатo iнtших лpi6них nonp",o*, i,
'*,',
Caвчeнкo pilпyнe нe пoгoДивсяaO.
Peхисеp спo.цiвaвся нa пiДтpимкy з Moскви. Хoчa в сepeдинi ЛI4Пt|Якиiвськi чинoBtIики Bсe щe
Дoпoвiдaли сBoсМУ
пpяМol{y нaчaлЬсTвyв ЦК 8КП(6) пpo <<po6oтy>
нaд фiльмoм,
iнiцiятивa пepeйшлa дo Iвaнa Бoльшaкoвa, мiнiстpa *i.,"'"'oгpaфii i дoвipeнoi oco6и Cтaлiнa. Biн i зopгaнiзyвaЪ нoве o6гoвopeння <.TapaсalПевчeнкa> в Moсквi. Бaгaтo вислoBлеtIих
тyг pеI{apoк 6ули пoBтopeнням скaзa}Ioгo пpo
фiльм y Кисвi, aлe зaгaЛoМ yчaсники зaсiдaння кapтиHy cхBaJI|IЛуI,a
iхня
кpитикa 6yлa кoнстpyктивнoюa l.
Хoчa Мoсквa пеpебpaлa нa сe6е вiдпoвiдальнiсть зa
фiльм,
yкpaiнськi iдeoлoги He 3даЛися. Poзyмiюvи iнтepпpeЪauiю
yкpaiнськoгo N,rиHyлoгoяк пpеpora'ивy peспy6лiкa".й'*
нoвникiв, Haзapенкo в хoвтнi й листoпaдi 1b50 poкy 3aсипaB
"'Бoльrпaкoвa тeлeгpaМaми. Biн yпepтo ПpoпoнyBaв
Дo.цaтиепi.
3oД пpo <.iстopiloBикyпy [Шевнeнкa з кpiпauiвa] пеpедoвими
лIoдьМи Poсii>, пepеймaвся' чи tlzt.пeхнoв нoвiй вepсii
фiльмy Пoкaзaнo vapiвнi yкpaiнськi пейзaэкi iд6aвпpo нЬ"у
кy. Бoльrпaкoв irнopyвaв цi ,aпиTи з Укpaiни. Toдi вЬoЬтнi
"yз,yкpaiнськi чиtIoв}Iики вiдpядилиДo Мoскви гoЛoBнoгo
Peдaктopa peспyблiкaнськoгo мiнiстepствa кiнeмaтoгpaфii b,u*сaндpa Лeвaдy. Biн хoтiв laПИcaTl4cЯнaпpийoм
дo БЪ,u*"*oBa' aJIeйoгo пepeпpaBили .цoзaстyпHикa мiнiстp a, якlлЙзaпеBнив yкpaiнськoгo пpeДстaBникa' Щo <<питaння
Bичepпa}Iе,ПPoз9I]дАГo, 1,oп.30,спp.
1850,apк.55 (кoмiсiя);спp.2056,apк.11_13
ф.
(Киpиveнкo)i 20 (Мeльникoв).
сПp.2056,apк. 16-17 (Meльникoв);спp. 1850,apк.55_88
^-Т* cсtJ|to'
(Haзapeнкo).
.'
oп.l, д. |24,л.44_72;
PГACПИ, ф. 17,oп.|32,д,427,
l|щИ'ф. 1992,
л. 90_91.
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з ЦК й oсo6истoт. Cуслoвим,>.
гpaмy дopo6лянняпoгo.ц)кeнo
Toдi Лeвaдa Дo6ивcялo Biлдiлу пpoпaraн.циЦК, де чинoBник
fporпeв<.вo6epeэкнихфopмyлЮвaнняхзaBBa)кив'щo пеpeгЛяtlyти пpoгpaмyлopoблянняфiльмУ BиДaстьсяйoмy скЛaднoю
спpaBoю>'6o пapтiйнекepiвниuтBoв)кeсхB:lлилoплaн БoльIIIaкoвa42.

B yкpaiнКpiм тoгo, щo вoни пoчyв:lЛисяo6iiц'дeниМиt
пpичин
нapiкaти.
Cepeл
зaTBеpд)I(ei.цeoлoгiв
не
6yлo
ських
них Мoсквolo нoBих сueн 6yлa ПpистpaснaпpoМoвaШeвчeнкa 3 зaкликoм селяtIдo пoBсTaнHя'poЗмoBapoсiйськиx peвoлloцioнepiвпpo тe' як пoвеpнyтиllleвчeнкa 3 вигHaння,i тeплa зyстpi.l yкpaiнськoгoПoeTaз ЧеpнишeвсЬким.(Жoднoi з
цих пoдiй нaспpaвдiне 6yлo.) Чepнишeвськийтaкo)lсмиМoякa гo.циTьсятiльки нa сaЛo>,
хiдь вилaяв Кулirпa _ <<сBиlIя,
Зйoмки
a y фiнaльнiй сценi 6iльшe нe 6yлo Cеpaкoвськoгoa3.
епiзoдiвпoчaЛисяв гpулнi 1950poкy, алe Hеяснo'
.цo.цaTкoвиx
3 пoПpaBкaМи'_ 14 гpyлня 4l-piuниfl
чи Caвчeнкo пoгo.циBся
pe)IсисеP
пoмep вiд iнфapктy. КopнiйЧyк Haписaвфiнaльний
вapiянт сценapiю,a Caвчeнкoвiстy.Центизi Bсесoloзtloгo.цеp)I(aвнoгoiнститyтy кiнемaтoгpaфiiвзялися дoзнiмaтипoтpi6нi сцeни.
У липнi 1950 poкy нoвий yкpaiнський мiнiстp кiнeмaтoгpaфii I. Мaзепa пoдaв тaкy зaпискy пepшIoмyсeкpeтapeвi
Мельникoву: <.floпoвiдaюBaм, щo, 3a пoвiдoмлeнняммiнiстpa кiнемaтoгpaфiiсPсP тoв. Бoльrшaкoвa'кoльopoвийхy*TapaсШевченкo''пiсля зaBePшIeння
дoзнiмaндoхснiйфiльм
нa ypялoвий пepeгля.ц
ня 6yв пpe.цстaвлeниЙ
у Мoсквi i схвaякиx
Cталiн i йoгo нa6лиэкeнi'сеpe.ц'
лeний 6eз випpaвлeнь>a{.
сo6i кЛoпoтухoчa 6 зaпиTaти
тeпep 6ув ХpyшoB' нe зaB,цzLпи
peспydлiкaнсЬкихлiдеpiв,як Boни oцiнюють цЮ нoвy piн пpo
нaцioнaльнийсимвoл Укpaiни. Hевдoвзi пiсля вихoдy кap.
тини нa eкparrиyкpaiнськi iдeoлoги зpo6илиoстaнню слaбкy
спpo6y зa'IBитисвoi пpaвaнa iнтepпpeтaцiюШIeвченкa.Кoли
писЬмeнницяМapiсттa Шariнян, pеЦензyюнифiльм y гaзeтi
i2 IЦAГo,
ф. 1,oп. 30,спp.2056'apк.26_31(Haзapeнкoдo Бoльrцaкoвa)'32-33 (Левалa).
{3PГAсПИ, 17,oп.|З2,д.427 90_91;PГАЛи, ф. 1992'oп.1,д. 116'
ф.
'л.
л. 1-30;IIДAгO' ф. 1,oп.30,спp.1850,apк.90_100.
{{II/(AГO, 1,oп.24,cлp.777apк,|0|,
ф.
'
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<,Извecтия>>'
laЯBvlJIa,Щo киpилo-Мeтoдiiвське бpaтствo 6yлo
нaцioналiстичtloЮ гpyпoЮ' Дo якoi I.LIевчeнкoпoтpaпив Bипaдкoвo i якa кopисTaJlacЯз йoгo тaЛaнтy' Haзapeнкo спepцIу
poзПopядився пiдгoтyBaTи спpoстyвaння i лист-пpoтeст CyслoBy' aлe вpeштi-pеrпт сПpaBy o6лиlllилиa5.
Bлaдa пo,цaв:Lпao.цнoчaсний вихiд <.Tapaсa LШeвчeнкa>
yкpaiнськoю й poсiйсЬкoЮ мoBaМи B гpy.цнi 1951 poкy як гoЛoBнy пoдilo B кyЛьтypнoмy хситтi Укpaiни. У нaя6iлiцlиx кiнoTeaтpaх вiдкpилися вистaBки пpo пoеToвe )китTя' нayкoвцiв
3aпpolIIyваливистyпaTи пepeД сeaHсaми з цIeBчeнкo3нaвчиIl,Iи
лeкцiями. Гaзeти BИxBaJIЯЛИфiльмяк нaй6iльtший yспiх, <.твip
великoi cvlЛуl>'щo Пo.цaв<.вeличHийo6paз пoeтa-6opuя>.У 6epeзнi 1952 poкy фiльм oтpиМaв Cтaлiнськy пpемiю пeplxoгo
стyпeня _ ue бyлa пepЦIaпiслявoеннa po6oтa Киiвськoi кiнoстУЦi.,якa здo6yлa нaйпpeстиlкнitпy pa.цянсЬкyнaгopoдf6.
Гpaндioзнe пoчинaння,
пop1внянн,й з ..I.'*o.o <.Тapaс
тopiсlo Укpaiнськoi PсP>, ""с*'a6
кiнoкapтинa
ШIeвчeнкo>
вичepп:Ula фiнaнсoвi й людськi peсypси peспy6лiки' yнeМo)кЛиBивIIIиoДнoчaснi зйoмки iнtпих iстopиuних
фiльмiв. oтaк
чepeз тpiюмф стaлiнськoi iдеoлoгii y пepepеДaroвaнoмy <.Tapaсi...>Paдянськa Укpaiнa He зМoглa 3няти нoвий, iдеoлЬгiчнo
BитpиМaний iстopинний фiльм .цoTpЬoxсoтpivvя Пеpeяслaвськoi pa.Ци.Peспy6лiкaнськi i.цеoлoгиpoзyмiЛи' щo змiни пpoтягoМ oстaHнЬoгo дeсятиpivvя в oфiцiйнiй пoлiтицi пaм'ятi
BиМaгaюTь нoвoi вiзii пoвстaння Хмeльницькoгo, Дyжe вiдмiннoi вiл фiльмy <.Бoг.цaнХмeльницькиil,> I94I po*y. Пpo'"
пepepo6ляння-<.
Tapaсa llleвчeнкa> нe дo3Boлили .iм,""pny'"ся дo цiеi пpo6лeми. 1951 poкy Киiвськa кiнoстyдiя n,Ъny""лa пoчaти po6oтy нaД фiльмoм <.Пepeяслaвськa
Мo)IсЛиP?,Дn>,
Bo 3a poМaнoм Pи6aкa' aJIeв aпapaтi цк кп(6)У ulo iдero o6гoвopиЛи zDкy сepeДинi 1952 poкy, вiдклaBпIи пpo€ к т зa6paкoм кorптiвa7.
У 6еpeзнi 1953 poкy, кoли МaсПIтa6ювiлeю HeстpиМнo нapoстaB' yкpaiнськi чи}IoBники po3пaчлиBo кинyлися IIIyкaTи
a'5
Извeonшя,20
гpyлня1951;ЩIAГo, ф. 1,oп.30,спp.2056,apк.2|-25.
a6Pаdянське
19 гpy.lня1951,с.3; 26 гpyпня1951,ъ.2;Лime'uсmщmвo'
pamуpш zсBemсц27
тpулня1951,с. 3; IЦABOB, ф. 2, oп. 8, спp. 9496,
apк.131(звiткiнoстyдiiзa 1951_1953
poки).
{?IIЛAГo, 1,oп.30,спp.2347,apк.18;спp.3597,
ф.
apк.73.
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дeшевий спoсi6 пеpеpo6ити стapoгo <.Бoг.цaнaХмeльницькtl.
гo> B кoльopi й з oкpeмиМи пoпpaBкaМи. Кopнiйнyк пpoПoнyвaB тaкi змiни: .цo.цaтиaвдirнцiю кoзaцЬких пoслiв y Цapя,
пoкaзaти ПepеяслaвсЬкy paДy, нaнoBo зняти 6итву пiд БaToгoМ, вивiвrпи нa сЦeнУ poсiйських .цoнсЬких кoзaкiв. Iдeoлoгiчнo пpийнятний сueнapiй 6yв гoтoвий y сepeлинi 1954
poкy: Кopнiйuyк скpiзь пiДкpeслив poль Poсii i дo.цaвсцeни,
якi зaсвiдчУBaJШI'щo yкpaiнцi вiд сaмoгo пoчaткy вiйни мpiяЛи Bo33'rДtIaTklcяз Мoскoвiею. Ha зaвepIIIеннявiн пoвнiстю пеpeписaB пpoМoвy Хмeльницькoгo нa Пepeяслaвськiй
Pa.цi, вклaвI'lIи B yсTa гeтЬмaнa тaкi слoвa: <.Hе piжl пpoсиJIи
ми o6'с.цнaтинaвiки нapo.цукpaiнський з нarпим 6paтoм в oднiй дepжaвi - вeликiй Poсii. ...Ha тoмy сToяЛv|дiди fl пpaдi.ци
нarпi, нa тoмy стoiмo й ми. Tвep.Цo,нaвiки>a8.
Пoпpи цi здo6утки в гaлyзi iстopиннoi пpoзи' зa мiсяць.цo
тpaBнеBих сBяткуBaIIь 1954 poкy зйoмки щe нe пoчaлися. У
вiдчai peспy6лiкaнське мiнiстepствo кiнeмaтoгpaфii звеpнyЛoся дo цк кП(6)У з пpoхaнням.цo3BoЛити lllBи.цкy мaлoбю.ц)кeтHyeкpaнiзaцiю .(митepкoвoi п'еси <.Haвiки paзoм>,iнaкшe yкpaiнсЬкoмy кiнемaтoгpaфy взaгaлi нe 6yлe щo пoкaзaти.
пpoти oдHoчaснoгo
o.цнaк киiвськi чиIIoBники B|4cIIoB|4Л|4ся
виpo6ництвa дBoх схo)Iсихпpoектiвa9.
3йoмки нoBoгo <.Бoг.цaнaХмельницькoгo> (poбova нa3вa <.Beликe6paтepствo>) пovaлИcЯ лИ|neв сepпнi 1954 poкy,
вхе пiсля сBяткyвaн}tя тpЬoхсoтpiнvя. Кopнiйvук зaЛгrиB
дo пPo€ к ту poсiйськoгo pex(исePa Bлaдiмipa Петpoвa' aвTo.
pa знaшreнитoiiстopиvнoi дилoгii <.ПетPПеpвьIй> (Лснфiльм,
1937_1938). Петpoв зtIяв мaспIтa1ниit i дopoгий фiльм, oкpe.
мi сцeни якoгo знiмaлися в Кpeмлi i нaзaвеptшeння якoгo пirц.
лo мaйхe.цвa Poки. У paлянський пpoкaт фiльм пi.ц нaзвoю
<.Tpистapoкiв тoмy> вийшoв BoсеtIи 1956 poкy, кoли пoлiтич.
не й кyльтуpнe хиTтя кpaiни бyлo вхe зoвсiм нe тaким' як 3a
Cтaлiнa50.
1sIUIAМЛМ, ф.435,oп.1,спp.766,apк.1;сrrp.
1846,apк'22-26;PГAЛи'
ф' 2329,oп.|2, д. 237,л. 10,35-36, 115-16,|24-26;цитaтaз lЦAГo'
ф. 1,oп.30,спp.3657,apк.|42,
a9Tамcaмo,спp.3656,apк.8.Киiвськакiнoстyлiянapештieкpaнiзyвaлa
.(митepкoвyп'есy y 1956- 1957 poкaх(Tаt,tса'vo,apк.797),
50IIЛAМЛМ, ф. 435,oп. 1,спp.2IЗ7,apк.1З'|5'23-25' 40_45.
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Для цiлeй ПoBсяк.цeHнoi пoлiтики пaм'ятi ця зaтpиМкa oзнaчaлa фiяскo, якe не oДpaзy 6улo пoмiтнe, a пy6лiкa
йoгo взaгaлi нe зaввa:килa. Ухсe 1953 poкy Haзapенкo .цoпoвi.цaв нoвoму сeкpетapeвi I{К 8кП(6) 3 пpoпaraнди й кyльтypи Пoсп€ Л oвy' шo pеспy6лiкa пoтpе6уе 6iльrпe кoпiй <.БoгДaнa Хмeльницькoгo> t94I poкy. Ha фiльм дoсi 6ув вeликий
пoпит' a в yкpaiнськoМy пpoкaтi 3аЛиIшилoся тiльки 54 кoпii, 24 з }Iих Дy)кe стеpЛися. Укpaiнський чинoBlIик зaМoBиB
250 нoвих кoпiйs'. Haвeснi й yлiткy 1954 poкy нa вiдзнaнeння TpЬoхсoтpivня всi 4009 peспy6лiкaнськиx кiнoтeaтpiв i всi
3823 пepeсувнi кiнoпpo€ к тopи демo}IстpyвaЛиpепepтуap iз 30
pa.ц'янськихфiльмiв, пoчинaючи <.БoгД,aнoм
Хмeльницьким>
i <.TapaсoмШевчeнкoМ>. ДЛя цьoгo BЛa,цaзaМoвилa дoдaTкoвi 200 кoпiй пеpllloгo фiльмy i 347 дpуroгo. Жуpнaл <.Pa.цянськa oсвiтa> Paдив yчитeЛяM BoДиTиyvнiв y кiнo нa цi двi кapтини зaмiсть клaсIloгo 3aняття з iстopiis2.Taк фiльмoм <.Бoгдaн ХмeльниЦький> 1941 poкy Пoвorн}IoМупoкoлiнню пpищeпЛюBaЛи пaтpioтиннy вiзiю кoзaцЬкoгo МиHyЛoгo' якa B)Iсе
нe вiдпoвiдaJIapaДЯHcькiй iдеoлoгii пoнaтку 50-х poкiв.
Ha вiдмiнy вiд кiнoiндyстpii, poзвитoк iстopиннoгo )кaнpy
B мистецTвi нe зaлеxaв вiД вeликoгo ДepхaBнoгo фiнaнсyBaння' Ta й пapтiйнi iдeoлoги нe Мoгли кoнтpoлIoBaти кoхнe iстopичIIe пoлoTнo чи скyльптypy. B peзyльтaтi тpaектopiя змiн
Мистeцькoгo пpeДстaBЛeнняминyлoгo 6у лa нalaraтo склaДнilxoю.
Укpaiнськi хуДoлсники IIepЦIиМисepе.цкyЛЬтypнoi елiти
peспy6лiки oгoBтaЛися пiсля iдeoлoгiчниx чистoк I946_t947
poкiв. Як скaзaнo в чеTвepтoмy poзлiлi, пpeмiйoвaнa кapтинa Гpигopiя Mелiхoвa <.Мoлoдий Tapaс IПeвченкo в мaйстеpнi К. П. Бpюллoвa> (1947) пpекpaснo iлюстpyвaлa нoве oфiцiйнe 6aчeння _ як yкpaiнцiв зaвхди вiв poсiйський <<стapший 6paт>. Iнrпi xyдo)I(ники нaслiдyвaли Мeлiхoвa й зo6paхсaли poсiйських iстopиvних дiячiв нaсTaBникaми yкpaiнцiв a6o пpинaймнi пoкaзyBaЛи iхнi вiзити в Укpaiнy. Cepед
твopiв }Ia цЮ Teluaтикy пpикметнi тaкi po6oти: <.Пeтpo Пеp5' IЦAгo,
ф. 1,oп.30,спp.3268,apк.107.
52IЦАГo,
(1953);спp.3633,apк.2_3,10ф. 1,oп.30,спp.2347,apк,18
11(195a);PаОянcькаocвimа,19
гpyлня1953,с.2.
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rпий у Львoвi> (1947) М. ДoбpoнpaBoBa'<.П.I. Чaйкoвський
нa Укpaiнi,> (1947) Гpигopiя Cвiтлицькoгo, <<гopькийчитaс
LЦeвчeнкa сеЛянaМ>(1949) Кapпa Tpoхимeнкa, <.ПiсляПoлтaвськoi 6итви,>(1950) М. Хaеpтiнoвa, <<МaксимГopький i
Mихaйлo Кoцlo6инський нa oстpoвi Кaпpi> (1951) B. Путeйкa, <.ШтypмХa.цжибeя>(1953) Пeтpa Пapхeтa, <.П.I. Чaйкoвськийy М.B.Лисeнкa> (1953) BacиляЗa6alпи, <.[pyкapIвaн
Фeлopoв y Львoвi> (|954) Ф. lШoстaкa. Гpaфiки й скульптopи тaк сaмo пpo.цyкyBaЛичисленнi твopи нa тelиy poсiйсЬкoyкpaiнськoi лpyлс6и, сepeд них, скaxiмo, лiтoгpaфiя oлeни
Кyльницькoi <.IвaнФедopoв сepeд львiвських мiщaн> (1949)'
скyлЬптypa Мaкapa Bpoнськoгo <.T.Г. IIIeвченкo i М. Г. ЧеpCсprея Бсссдiнa <.Пyшкiн в
нишIeBсЬкий>(1954), N{:IЛюIIки
<.T.
пpoгPeсиBних poсiйськиx
Г.
LПeвченкo
сеpeд
Укpaiнi>,
кyлЬтуPних Дiячiв> тa <.П.I. Чaйкoвський y М. B. Лисенкa>
(всi 1954)53.
Haгoлotпуlovи iстopинний 3в'я3oк Укpaiни з Poсiею, хyгеpoiнне МинyЛe
.ц'o)кники УrIИкaJIpIзo6pa:кyвaTи <<oкpeМe>
свoеi нaцii. Дo t954 poкy' кoЛи Cepгiй Aдaмoвич нa вистaвцi
3 нaгo.ци тpьoхсoтpiччя вoзз'€ . цнaння пPo.цeМoнстpyBaBсвoю
Митець нe нaB:Dкyвaвся
кapтинy 4flaнилo Гaлицький>' эtсo,ц,еtl
пpaцювaTи нaд тeмaп,lиз iстopii Гaлицькo.BoлиHсЬкoгo князiвствa. Caм Aдaмoвич пoтpaпиB пiд экopсткy кpиTикy. Мaлюючи
кHя3я нa пoлi 6итви пiсля пepeМoги нaд теBтoгIськиМи pицapяМи' йoгo кapтинa нe poзBивaЛa тeМу poсiйсЬкo-yкpaiнськoi
Пoдpу>к6и,i пpесa нeв.цoвзiзaсyДилa fi як <.6еззмiстoвнy>5a.
ДaBaTИкo3aцьку сЛaBy як ПoвнoпpaBнy теМy тeж вияBилoся склa.цнo.Пiсля тoгo як кpитикa po3гpoмилa сepiю Миxaйлa .(epеryсa пpo пoBстa}Iня Хмeльницькoгo (1946), хyлolкник зoсеpeДИBcянa iлюстpyвaннi iстopинних poмaнiв, зoкpeмa <.TapaсaБyль6и> Гoгoля i <.Пеpеяслaвськoi paДи> Pи6aкa. Пiд чaс .ц,eкaдиyкpaiнськoгo МистецТвa в Мoсквi y uеpвнi 1951 poкy fleperyс нapештi пoBepнyв свoiх кoзaкiв y piнишe oфiuiйнoгo МистeцTBa'нaписaBI'lIивeликe пoлoтнo <.Пepе53Iсmopiя
укpatнcъкozotluсmецmва' 6: 125-26;.Цмитpeнкo, УкpaiнськuЙ
pаDянськuЙ?lсuвonuc,8O
i 88; Г. М. Юхимe ць, УкpаiнcькеpаОянськeмucmeцmвo1941-1960poкiв (Ки\в,1983)'с. 96,112'i I40.
5аЛimеpаmуpнсlzазema,17 vepвня 1954,c.4; tЦAМЛМ, ф. 665' oп. 1'
спp. 167,apк.4,
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яслaвськapaДa>(в poбoтi йoмy.ЦoпoмaгалиCтепaн Prпiн тa
Biктop Caвенкoв)55.
I хoчa кapтинyTpoхикpиTикувaЛизa стa.
тичнiсть i вiлсyтнiстьдpaМaтизмy,i"iaктyaлЬнaтeМaтикa'схo.
экe,вбepeглafieperyсaпiд чaс нaстyпнoiкaмпaнii пpoти <.нaцioнaлiстичниxпoмилoк>в укpaiнськiй кyльтуpi.
Tpoхи 3гoдoм'y тoп,ryтaки 1951poцi, Михaйлo Хмeлькo,
який yлсe3дo6yвдвi Cтaлiнськi пpемii 3a кapтини нa pa.цяHсЬкy тeмaтикy'пpедстaвиBсвo€ MoнyмeнT:lлЬнe
пoлoтнo<.Haвiки з Мoсквoю, нaвiки з poсiйським нapo.цoм>.
Ha цiй BeIIИчeзнiй i вeличнiй кapтинi зo6parкeнoХмельницькoгo й мoс.
кoBськoгoпoслa' щo 3BepтaЮться
.ц'oсBяTкoBoгoнaтoBпyпе.
pell сoбopoмy Пepeяслaвi.Хмeлькo вивiв нa пepeднiйплaнкo3aцьких пoлкoBникiв,мoскoвськихбoяp i епискoпiв,.цeтaльtlo BиписaBrши
iхнiй ypoнистий o.цягтa xopугви56.
oднaк peспy6лiкaнськa МистeцЬкaспiльнoтa' яBtlo poз.цpaтoвaнa
успiхoм ХмелькoBoгoдeкopaтивнoгoМotlyМeнтaлiзмyв чaс' кoли
лipиuнi й хсaнpoвipo6oтинa укpaittськiтeми вiдсyвaлияк нeaктуaльнi, HaIIaJIacя
нa фaвopитa BЛ^ЦvI,B.цaв
пIись .цoклaсoвoi
мoви. Кoли кapтинy BпepшIеBистаBилив Moсквi, yкpaiнськi
кpитики зaкинyли Хмелькoвi зaхoпЛeння<нaдмipнoюпиIIIнiстю>.HевдoвзiЛiдiя Пoпoвa зayвDкилaнa6aгaтoсepйoзнillli хи6и:хy.цo)к}Iи
к зi rнopyвав<<
пpeДстaBни
кi в пpoстoгoнapoДy>.нa з'iздi хyдoэкникiв1952poкy Cepгiй Гpигop'евlraгa.цyвaв Хмелькoвi, щo iстopинний)кивoписмaе зo6paлсyвaти
<.iстopичну.цpaмy'aлe в жo.цнoмypaзi нe фapс i нe пapa.Ц>57.
У сiчнi 1953 poкy гaзeTaCпiлки ху.Цorкникiв<.Paдянськe
МистeцтBo>нaвiть oпydлiкyвaлaipoнivнo-кpитиннийвiptшик
пpo Хмeлькa:
55IIJцAМЛМ'
ф. 196' oп. 1, спp. 26, аpк. 19; 3a нoвьIеyсПeхи изo6paзитeлЬ}loгoискyсстBa УкpaиньI, Исхуccmвo,}Ф 4 (1954): 7i Bыqnaвка tlзo6pазumeльнozoucl(уcсmвa Укpаuнcкoй CCP: )Ituвonucъ,oсaлъnmуpа,?pсlфuкa: Kаmалoz (Кueв,1951)' с. 17; М. Хoлoдкoвская, [Bстyпление], в
Muхаtut ГopОeeвuн,[epezуc(Мocквa, |954), c. Lg_22, 30_33.
56Кapтинy впеpцIеIIoка:}rUIи
нa Bсесoюзнiй xудoxнiй вистaвцi y Мoсквi
в гpyлнi 1951 poкy. (PаОянсъкeмuсmeцmвo'2Ъгpyлня 1951,с. i; 1 сiчня

1952'с.3).

51Лimеpапуpна?olrmа'31 сiчня |952,c.4 (надмipнaпишнiсть);PаОянсъкeмucmeцmвo,
|4 гpyДня|952'c.2(Пoпoвa);IIЛAМЛМ, ф.581,oп. 1,
спp.343,apк.9 (Гpигop'св).
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Py6iни, стaJIЬ'ем:UlЬ'кpи[IтaЛь'
Aтлaс,пapчa'piзь6лeнiсaни _
Bсе дoбpе!тa o,ц}loгo)кzlлЬ:
Hapoл стoiть нa зa.цнiмплaнisE.
Кpитик Baлeнтинa Кypильueвa дiйшлa BисHoBкy' щo
Хмелькo нe.цy}сeлo6pe BиBчиB iстopiюsg.Biдтaк 1953 poкy зa
вiдсутнoсти iнtцoi Мaсштa6нoi кapтини пpo вo33'€ д нaння Bлaдa пpиЙня лa н eхиTpy <.П epеяслaBсЬкy paдy >.{еperyсa, Peп i нa
i Caвенкoвa як гoлoвне oфiuiйнe зoбpaJкeнrrяЦЬoгo iстopиvHoгo aкTy' щo йoгo нa.цaЛipeпpoдyкувaтиМyть нa Мapкaх' гo6елeнaх i вaзaх y неймoвipних кiлькoстяхф.
Cимпaтii кpитикiв нaле)Iс:lлитpьoм tIoBим' Ir{истецЬки.ц,oBepuleниМ po6oтaМ мoлo.цих yкpaiнських xy.цo)Glикiв. .Цинaмiчнe пoлoтнo Oлeксaндpa Хмельницькoгo <.Haвiки Pirзoll{>
(1953) зodparкyвaлo6ypхливy i мaйэкeHeкepoвzlнyукpaiнськopoсiйськy мaсу людeй, якi Paдiли пеpед пepеяслaвськиМ сo6opoм; нa нeзвичaйнiй кapтинi Biктopa 3aдopoхнoгo <.Бoг.цaн Хмельницький laJIpIШIarсBoгo синa TимoIIIa заpгIникoМ
кpимськoгo хaнa> (1954) гeтьмaн пoсTaвaB як люд,инa; a лipичнa кaPTиrra Mиxaйлa Кpивенкa <.Iхaвкoзaк нa вiйнoнькy...>(1954) ствopeнa нa мoтиB Hapoднoi пiснi пpo дiвvину, Щo
пpoвo.ц}сa€ Мoлo.цoгo кoзaкa в пoxi.ц'6'.Пoстyпoвa peadiлiтaшiя
кoзaкiв як чaстиHи yкpaiнськoi iстopиннoi пaм'ятi спoнyкaЛa
Бyль6и>,
.(eperyсa пepеpo6ити oДlly 3 iлюстpauiй.цo <<Tapaсa
(1952).
<.Tapaс
чoлi
вiйськa>
нa
кapтиIla
pфyльтaтi
вийшлa
в
i
пpeкpaснy
ствopиB
Хyлoлсник-гpaфiк oлексaндp .Ц'анченкo
yкpaiнськoгo
Bисoкo oцiнeнy сepiю rpaBlop <Bизвoльнa вiйнa
Irapoдy 1648_1654 poкiв> (1954)' щo Ii нaзвa Haгa-цyBaлa.цe.
_ <ПoPeryсoBу сepiю 1946 poкy. Гoлoвний lr{aлюнoк сepii
_
.цBиг тpьoхсoт пiд БepeстevкoM> пpoслaBляB геpoiзм BеЛиких пpeдкiв зi щe не6aчеHиМпiсля вiйни еHтy3iя3МoМ62.
58PaОянcъкe
14сiчня 1953,с. 4.
мuсmецmвo,
59Tам caлlo,2S6epeзня1953,с. 3.
ф ll.цAГo,ф. 1,oп.70,спp.2247,apк.93,
140;rU[AМЛМ' ф. 119'oп. 1'
сiчня |954'c. |.
zсE'emа,7
спp.168,apк.1;Лimеpаmуpнс|
6' IIЛAМЛM, ф. 581,oп. 1, спp. 440, apк. 6-9; PаОянсь,сe
мucmецmвц
9uеpвня|954,c.2.
62Юхимeць,УкpаiнсъкеpaОянcьrcе
мucmeцmвo'|00;Iаnopiя укpаiнськo2oilucmщmвщ6:229_З0,
16- &79
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Ha пoчaтку 1954 poкy пЛoДoвитий Хмeлькo пpезентyвaв
нoвий вapiянт кapти}Iи <.Haвiки з Мoсквoю>. Бyлyvи гoлoвoю Cпiлки хy.цo)rсIикiв,вiн BикopистaB сBяткyBaння тpьoхсoтpisvя, щo6 увeсти сBoe МoнyМeнт:rЛЬHeпoлoтнo B кaнoн.
3мiни 6yли сyтo кoсМетичtli: хyлoжник <<пepeoдягнyв>
oкPеМих пepсoнaxiв у тeмний oдяг зaмiстЬ 3oлoтoгo IIIитBa'зPoбив кoльopи нe тaкиIvlияскpaBимpI, at|a пеpeДllьoМy плaнi пoсa'циBстapoгo кoбзapя в лaxмiттi. Хoчa вiдpeДaroвaнy кapти}ry
нe вBDк:lли кaнoнiчним зoбpa:кeнням Пеpeяслaвськoi Paди i
нe нoмiнyвaJIуIHa пpемii, влaдa зa6езпeчилa iй rшиpoкий пoкaз пiД чaс сBяTкyвaнь. Кpiм тoгo, Хмeлькo дoмiгся Bипyскy
пoшrтiвoк iз кapтинoю нaклaдoм 50 тис. tптyкffi.3a нaпoлягaнHям чинoBникiв I{К кoльopoBy pепpo.цyкцiю пoЛoтнa вмiсти.
ли в <.[стopiiУкpaiнськoi PCP>' пoпpи зayBaкeння вiдoмoгo
хy.цoх(rrикaBacиля Кaсiянa, який Дoтепнo вiдзнavив' щo кapтинa <<нe
oтpим:l./Iaтaкoi oцiнки, щo6 ii внoсити в iстopiю [.rи
<.Iстopii>]>м.
лo
Paзoм з iнtшими тoгoчaсними iстopинними пoлoтнaМи
Хмeлькoвa poбoтa ДеМoнстpyBaJlacЯнa ювiлейнiй вистaвцi в
flepэкaвнoмy мyзеi укpaiнськoгo Мистeцтвa в Кисвi. B apxiвaх
з6еpeглaся кtlигa вiлryкiв нa цю BистaBкy' i хoчa .цеякi 3aписи зaмilпьoвaнi vopнилoМ' peшIтaцiкaвo пoкtr}y€ спpийняття
пpoстиМи ЛIoдьми iстopиvнoгo }Iсaнpy.Cepeд vисленних iдeo.
лoгiчнo витpимa}Iих зaписiв (6aгaтo з ниx пiдписaнo oфiцiйнo
opгaнiзoвaниМи гpyпaМи' зoкpeМa шкoляpiв тa сoл.цaтiв)мoхнa знaйти opигiнaлЬHi дyмки oкpеМих вiдвiдyвaчiв. Бaгaтьoм,
нaпpиклaд, нe спo.цoбaвсяХмелЬкo' чия кapтинa' 3a слoBaми
o.цtloгoвiдвiдyвava' <BИrJIЯДiUЦa
кpaщe нa Peпpollyкцiях>. Iнший aнoнiм зiзнaвся: <.чим6iльrшeя.циBлюся нa Хмелькa' тим
6iльrше мeнi пoдoбa€ т Ься Bелaскес>. Пapa Кoптiлoв i Кoптiлoвa 3aввilкили' щo <.iстopичнiкapтиtlи' нa якиx зo6paлсeний
Бoгдaн Хмeльницький, 6aгaтo Bигp:lЛи6, як6тцсaмБoгдaн бyв
oдягнeний пpoстiшe>. [ншoму вiдвiдyвaчу з нepoз6ipливим
пiДписoм бюст гетьмaнa po6oти Юxимa БiлoстoЦькoгo здaBся скaндaльним' 6opиcп йoгo o6личчя нe нaгaДУBaJIИBeликo.
63IЦAгo, 1,oп.30,спp.3599,apк.78_80;спp.3634,
apк.11;спp.3643,
ф.
_72'
apк.|t2; Bыcmаысa
uзo6poзumeлb'rozo
ucnусqnва,37
й HAIIУ, oп.1,спp.550,apк.21.
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гo нaцiotl:LпЬHoгo геpoя: uПpo щo )IсTaк 6aгaтo гoBopять II()l)il-

дio? Bиpaз oчeй дypний, ниxня гy6a 6езвoльнa.Зoвсiм вi.rtсутнiй дyх iстopii>.HатoмiсTЬпpo лipиvну кapтинy Кpивeнкa
<iхaвкoзaк нa вiйнoнькy...>кiлькa вiдвiдyвaчiвнaписaлИ,Щo
aBтopвклaBу нei лyIшy65.
пpoчитaнняlстopичнихooзa }Ie3aЛФкнe
Щe вa:кливitшим
paзiв oкpeмими вiдвцyвaчaми6ув тoй фaкт,щo ця.гi-гaнтськa
вистaBкaoхoплIoBaлaки€ в opyськi фpeски,iкoни xvI-xVIII
стoлiть, кoзaцькi пopтpeTиtiстopиvнi l*laлюнкиIITeвчeнкa,a
тaкo)lсдopeBoлЮцiйнiiстopичнi пoлoтнa,якi paнiшe вB-a,кiutи_ <.Гiстьiз 3aпopilкхя> (1901,вaся iдеoлoiiчнolшкi.цлиBиМи
кoпIoвopiянти 1910i 1916)Фoтiя Кpaсиuькoгoтa <(Пoхopoн
ПoтBopи
io> (1900) oлeксaндpa Мyparuкa.Bистaвляючицi
pyч i3 числe}Iнимиpa.цянсЬкимиpo6oтaминa теМи 3 укpaiн.
фaктиннo
ськoi минувlIIини'oсo6ливoз чaсiвкoзaчч|1!1у!'влaдa
тяглiсть
вiкoвy
зaсвiдuувaлa
Bистaвкa
po6илaBilкЛиByзaяву.
п,tистецЬнaсryпнiсть
тaкoх
кyльтурHoгopoзBиткyУкpaiни, a
*"*'paл'uif, y зo6palкeннiнaцioнaлЬнoгoмиHулoгo.Bтiлeнa
, лopЬ,o,ouiйнoмy iстopиuнoмyжиBoписi укpaiнськa нaцioмiтoлoгiятепep6yлa явнo,хaй i ви6ipкoBo,Bи,нaнaяк
'-ina
чaстинapaлянськoiyкpaiнськoiiстopиvнoiпaм'ятi.
IстopiяB oпеpi
yнiкaльнy
Жaнp великoi iстopиннoioпepи.ц,aBaв
мoHуI\,reнтaлiзпpaгнeння
дo
стaлiнськe
пo€
.
ц'нaти
мoжливiсть
мy i тpaлиuioнaлiзмyв мистeцтвiз yвaгoю систeми дo нaцioнЬьнoi iстopii. 3 кiнця тpидцятих poкiв влa.цai в Moсквi, i в
Кисвi вiтaлaiлeю yкpaiнськoi пaтpioтичнoiiстopиннoioIIеPи'
paлянськимукpaiнuям спpaвдiвеличнyкapтинуiхЯКaДaJIa6
tlЬoгoiстopиvнoгoМинyлoгo,яIсце зpoбилa.цляpoсiяHпoстaнoвa <.IвaнaСyсaнiнau tgзg poкy. Кiлькa спpo6 пepepodити
o.цинoкуyкpaiнськy кЛaсичнyiстopи.rнyoпepy <.Tapaс
Рy,o6a" (rвbo) i,I"*on, Лисенкa нe ДnлиpезyлЬтaTy,якуй 6у.в6и
iдеoлoгiчнoвиTpимaнимi цiкaвим .щляпy6лiки66.
"oдno"".
65rIЛ.AMЛМ,
18зв(в6paнф.665,oп.1,спp.169,apк.16,30(Хмeлькo);
2,7,i |9 (Кpивенкo).
46зв(Бiлoстoцький);
ня Хмельниuькoгo);
ffi.Цeтaльнirшeпpo укpaiнську iстopи.rrryoпepу зa чaсiв Cтaлiнa диB. y
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У тpaвнi 1948 pсlкy пеpспeктиBaiхaти нeзa6apoмдo МoскBи нa декaДyyкpaiнськoгoмисTeцтBaзмусиЛayкpaiнських

чинoвникiв IIoстaBиTи пеplllopяДниМ зaBДaнням стBopeння
paДяIrськoi yкpaiнськoi iстopиннoi oпepи. Пpикмeтнo, Щo B
yмoBaх lIiслявoсннoгo кyЛьтy <.poсiйськoгoсTapuloгo 6paтa>
yкpaiнський iстe6лiruмe}lTдЛя вi.цзпaчeнняBo33'€ д нaнняз Poсiсю вiДдaв пepeBaгy нoBoму твopoвi, a He чepгoвiй вepсii клaсичHoгo <.TapaсaБуль6и>, ле й слiдy не 6yлo poсiйськoi.цoпoМoги чи oпiки. 3aдвa мiсяцi винaхiдливий Кopнiйнyк спiльнo
3 Дpy)I(инoюBaндolo Baсилeвськolo нaписaв вiptпoвaнe лi6peтo. Лi6peтo rpунTyвaЛoся нa Кopнiйнyкoвiй п'rсi, aле нaгoлoЦIyBaлoбaлсaнняyкpaiнцiв вo33'€ . цнaтися з poсiянaми. B липнi пpeсa пoвiдoмляЛa' Щo кoМпoзитop Кoсть laнькeвиv пpaцЮr нaд мyзикoю.Цo oпepи67.
Укpaiнськi iдeoлoги пepeтBopили <.Бoг.цaнaХмeльниць.
кoгo> нa.цep)кaBнy спpaBy. II{oйнo o.цeситflaнькeвиv 27 ciчня 1950 poкy зaBеpIпив пеplllий вapiянт Музики' вiн тeлeгpaфyвaв пpo цe arк ДBoм сeкpeтapяМ цк - Киpиveнкoвi й Haзapеtlкy. Bxе 15 лютoгo гa:}eтипoвiдoмляЛи' Щo пepIIIепpoсЛyхoвyBaння в peспy6лiкaнсЬкoмy Кoмiтeтi y спpaвaх МистецTB
пpoйtшлo з успiхoм. У сepпнi {aнькeвиv Пpeдстaвив oстaтoч.
нy вepсiю мyзики68.
<.Бoг,цaнХмeльницький> _ BeЛикa iстopиннa oпepa' якa
нaвpя.цчи МaЛa Iцoсь спiльtlе 3 тpaДицiями зaхiднoгo мy3ичнoгo тeaTpy ХХ стopivvя. Гpyнтуюнись нa фoльклopних мoтивax' вoнa пoвтoploвaЛa фopмy й дpaмaтиннy стpукTyPy poсiйських iзaхi.цнoевpoпeйськихoпep ХIХ стopiнчя. oпepa ще
й мiсти"тlaпpямi мyзиннi цитaти: у фiнaлi якo тeМa мoЪкoвсЬкoгo пoсЛa зByч:lЛo Глiнкине <.Cлaвся>з <.IвaнaCyсaнiнa>.
Cюлсeт poзгopTaBся нa тлi кoзaцькo-пoльськoi вiйни i зaвеp-
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IпyBaBся зBepтaнням.цo tlapя з пpoхaнням зaстyпництвa (а;lс
IIе сaмиМ aкToм Boзз'€ д нaння). I yкpaiнськa Пpeсa' i внутpiшIнi pеuензii oцiнили киiвськy ПpeМ'€ p y <.БoгдaнaХмeльницькoгo> в сiчнi 1951 poку як тpiюмф69.
Пiд чaс мoскoBсЬкoi ДeкaДи yкpaiнськoгo МистeцтBa B
нepвнi 1951 poкy Киiвський oпepний тeaTp чoтиpи paзи з ПoХмeльницЬкoгo> в Бoльмiтним yспiхoм BисTaBляB <.Бoг.цaнa
BисЛoBиЛa кiлькa зayBzDкeнЬ
IlloМy теaтpi70.oднaк <.Пpaвдa'>
.ц'ooПеpи' якa' нa дyМкy гa3ети' зo6paзилa пoЛьськy IlIЛяхтy
нeдoстaTньo Bopo)кoЮi нe мiстилa экoднoi 6aтальнoi сцени71.
Ha пepший пoгля.цмo)кe зДaTИcЯ'щo цeй кoМенTap липIe o.цинoкий i дpугopялний вiдryк пpo зaгaЛoм B.цulЛypo6oтy. oлнaк нa xвилi, якy здiйнялa стaTтя У <.Пpaвдi><.Пpoтиi.цeoлoгiчних BикpивлеItь в лiтepaтypi> (2 липня), yсiм пpo6лeмaм
в укpaiнськiй кyльтуpi paптoм t|aДaJIИi.цеoлoгiчнoгo зaбapвлеtItIя. Кoли i.цеoлoгiчний нaстyП в Укpaiнi тiльки пoчинaB20 ЛИfiHЯBl,lcTуIIИЛa3 нoBolo великoЮ сTaттеIo
ся, <.Пpaвдa,>
..Бoг.цaнХмельницьl<Иi|,',>'Haвiть тoдi
<.Пpo oпеpy
флarмaн
пapтiйнoi пpeси нe нaзивaв oпеpу нaцioнaлiстичнoю i нe ви6paтa>.AнoнiммaгaB кpaщe пoкa:}aтиpoсiйськoгo <<стapЦIoгo
мyзикy й витемy
oпepи'
peлaкuiйнoi
вiтaв
стaттi
ний aвтop
зoбpa:кeнi
Bад:
Bopoги
кiлькa
стyпи спiвaкiв, :rЛeкpитикyвaв
не нaЛе)книМ чинoМ' tlемar стpilrqцaння пpoстих мaс' opaкy€
6итв i е тiльки oДlцнДУeт72.
Cпaнтeличeнi лpi6'язкoвiстю цих зaкидiв, yкpaiнськi чинoBники сaмi poзlшиpиЛи кpитикy oпepи' iнтepпpeтyloчи Мoскoвськi laяг;И B тoМy сeнсi, щo <.Бoг.цaнХмeльницький> недoстaтнЬo пpoслaBЛяе iстopинну poсiйськo-укpaiнськy дpy:к6y?3. Цi зBинyBaчeння вiлoбpa:кали пoвo€ н нy пеpeйнятiсть
yкpaiнських iдeoлoгiв ПиTaннями iстopиuнoi пaм'ятi i нaцioнaльнoi iдентичнoсти' щo fi пiдсилюBaЛи пoпepeднi числeн69PaОянcъкеilucmецmвo'31 сiчня 1951,с. L; Лimеpаmуpнazа3emа'8 лю, 3 3 6 ,л. 1 3 ;oп.3 ,д. 2 3 0 6 'л. 6 .
тo гo 1951,с.3; P Г A ЛИ, ф . 9 6 2 , orт.2д,2
?0ILцAГO,
apк.3-85;
сrrp.
2428,
1,
oп.
30,
ДaсaОa укpaiнськo?oilucmеф.
цmвaу Мoсlсвi 15-24 uеpвttя 1951 p.: 36ipка мamеpiаliв (Кvfiв, |95З).
1|П paвОа,16vepвн я 1 9 5 1 ,с. 1 .
72Taм cаlto,2O лlтrпя 1951,с. 3-4.
73Лimеpаmуpнa ?сllrmа'26 липня 1951, с. 4; IЦAГo' ф. 1, oп. 30, спp.
2424,apк.13-14;oп. 1,спp.976,apк. |2,18-20,227-229.
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нiл9yци з Кpeмляi непeвнiсть
iДеoлoгiчнoгo
кoнтpoлюв 3aхiднiйУкpaiнi.
.(o сivня 1952 poкy Кopнiйнукi Baсилевськaпiдгoту-

BaЛинoве лiбpeтo,aлe кiлькa ДeтaЛЬ}Iих
o6гoвоpeньy Спiлцi письмeнникiв,Aкaдeмii нayк,Кoмiтeтi y.np""u*
"й.'"ц'"
тa Cпiлцi кoМпoзиTopiввiлi6paлимiсяцi, ia й кoлснe
3 ниx 3a-

Bеplllyвilлoся ДесяTкaми лpiбних кpитичtlих вiдryкiв Ta
ДaJIЬIIIимПepepo6лянням. Hoвe лi6peтo мiстилo нoвy пepшy сце}Iy
пeprц6[лii _ стpaтa кoзaцЬких Пoвстaнцiв i стpа:клi""" ,upoдy пiд яpl'loМ пoльсЬких пaнiв. Щe oднa нoBa BстaBкa _ дpyгa
сценa лpyгoi дii _ пoкaзyBалa ПoлЬсЬкy IIIляхтy,якa вигIoЦIyвaлa свoi vopнi плaни' i кoзaкiв пiД чaс шIтypМyпoльськoi
фop-

теui.Haperптi,нa сцeнiз,являлиcядoнськiкЬзaки,a нoвi дiя
чeтBePтa
зodpаrкyвaлa
ПepеяслaBськy
paдy1654poкyяк aпo-

тeoз iстopичtloгo3в'я3кyyкpaiнцiв iз poсiйським нapЬдoм7o.
Кpити.lнi вiлryки пpo пеplIIийвapiянт лiбpeтo зaсвiдчyють, нaскiльки oднoстaйнo peспydлiкaнськi
функцioнepи i
мистeцькagдi1д <<poзвиtlyли>
тyМaннy мoскoвськy кpитикy.
3oкpeмa,в aпapaтiцк кП(6)У зaэкaдaлиДетальнitпe,м:UIювaти 6paтню Дoпolvrory
з Poсii (aвтopи лi6peтo виpitшилипoкailaти пpи6yття вoзiв iз poсiйськotoз6poёю).ЩЁ iд"o,o.a"
.,Укpaiнa''
3.ц;Lпoся,
щo <<сЛoвo
в oпepi вхивa€ т ься 3aнa,цтo
чaстo>75.
I вжe зoвсiм гpу6иЙхiд: дeхтo з yкpaiнських кpитикЬ зaпpoпoнyBaвзмiнити oстaннiсЛoвaзaвep[IilлЬHoгo
хopy 3
<.БoгдaнyХмельницькoМyслaвa!>нa uPyськoМy нapoДyслaвa!>,щo Й6улo зpo6ленo.Aлe й пiсля тoгo Cпiлкa *o"no,,'o.
piв УкpaiнИ ДaЛiBиМaгaлa<.сильнiuloгo
зo6paжeння6aэкaння
yкpaiнцiв вoзз'€ д нaтИcЯ 3 г,eЛИкимpoсiйським нapo.цoм>?6.
У
peзyльтaтipo6oтaнaД<.
БoгД'aнoмХмельницькиМ>зaтягнvлaся. Як i <.IстopiяУкpaiнськoi PсP>, цей гiгaнтськийapтeфaкт
стaлiнськоjiстopиvнoi пaм'ятi }IaмoМeнтCталiнoвoi .""pЪ, y
6еpeзнi1953poкy 6yв нeзaвepшIеtlиМ.
.{eсьy тoЙ caмиЙчaс пoлемiкa.цoвкoЛa
iншoi yкpaiнськoi
oпеpи пoкaзaлaмеxi кoнтpoЛю Мoскви, a тaкoх кoмпpoмiapк.1-8;спp.
305;ЩIAГo,ф.1,oп.
i{IЦAN44М'ф.435,oп.1,спp-З04,
.np.
27
47
|JДАBOB,
47
;
63,
oл.
i, спp.357,Ъpк.z;_i, аа,
ф.
-3-0'
?5
oп.1,спp.2012,
аpк.5_6,8.
щАМЛМ' ф.435,
76II.цАBOB,
oп.1,спp.357,
apк.95(oстaннiслoвa);
ф.4763,
tlДAMЛМ,
apк.15(Cпiлкaкoмпoзитopiв).
ф.435'oп.1,спp.1959,
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си' зaкЛaденi в стaлiнсЬкolvly кyЛьTypнoМy пPoцeсi. 11 lкoвтня 1950 poкy пo BсЬoМу Pa.цянськoму Coюзу тpa}IсЛюBаJIи
ювiлейнy п'ятисoтy вистaBу y Киeвi клaсичнoi oпepи Ceмeнa Гyлaкa-Apтемoвськoгo <,3aпopoхeцЬ зa .(yнaeм> (1863).
Хoчa цю пoлiтичнo нeшкiдливy i спpaвдi poзBiDIс€ l .пьнукoмivнy oпepy спiвали yкpaiнськoю' чyTЛиве бюpoкpaтиЧtlе вyхo
в Мoсквi пoчyлo кiлькa iДеoлoгiчних сpесeй. oпepa poзпoвiдa€ Пpo кoзaкiв, якi втекли нa тypeцькy теpитopiю зa.(yнaем,
кoлуl 1775 poку € к aтеpiнa II нaкaзалa зpyйнyвaти 3aпopoзькy Ciн. Пiсля смirшних i poмaнтинних пpигoд, якi нaспpaвдi
гoлoвнi в сtoжeтi, y фiнaлi сyЛТarrдoзBoляr кoзaкaм пoBepнyтися дoдoмУ.Д,ля МoскoBських Чи}IoвHикiвцi eЛемeнтискЛa.
ли <<нaкЛeпницЬкyiстopiю>. Maлo тoгo, <.6ypэкуaзнийiстopик> КoстoМapoв' кoтpий .цЛяoпepи Гyлaкa-ApтеМoвсЬкoгo
iстopи.rнy peaльнiсть>' зol(peмa
нaписaв Дiялorи, <<спoтBopив
зo6paзив кoзaкiв сyлтaнoBими нaймaнцями' a гoлoвний гepoй Iвaн Кapaсь пипIa€ т ься y Hьoгo кpиBaBoю Пepeмoгoю кoзaкiв нaд apнayтaМи, якi нeщaсЛv|BoBИЯBуIлисяпpe.цкaмисyчaсних 6paтнiх aл6aнцiв. Бa 6iльtше,лi6peтo недopeчнo пolсa3y€ сyЛтaнa Beликoдylllним пpaвитeЛellt' пpихильHиМ ,цo кoзaкiв, a <нaспpaB.цiкoзaки 3Мoгли пoвеpнyтися нa Бaтькiвщиtly зaB.цяки BтpyчaHнIo poсiйськoгo пoслa в Typeнvинi>.
Bиявилoся тaкo}к' щo хoч paДяHсЬкa це}Iзypa 1948 poкy зa6opoнилa poсiйськe лi6peтo <.3aпopoэкцязa .(yнaем>, киiвськa, хapкiвськa й oдeськa oпеpи i дaлi викopисТoвyBали тpoхи скopиroвaнy вepсiЮ стapoгo yкpaiнськoгo текстy' мa6yть,
унaслiдoк 6ropoкpaтичнoi пoмилки77.
Tимчaсoм y лсoвтнi 1951 poку в MoскoвсьIсol\dyМy3ичHoмy Teaтpi iм. к. с. Cтaнiслaвськoгo i B. I. Hемipoвiva.{aннeнкa вiДl6улacя пpeм'еpa <.3aпopoхсцязa [унa€ М '> <.У
нoBoмy poсiйськoму Пеpеклaдi Г. Шипoвa>' якy пepeглянyли i схB:lлили в aпapaтi Цк BкП(б). Гaзети pеклaМyвaли tloBy вepсiю, щo ii пiдгoтyвaли <<нaoснoвi iстopинних
дoкyментiв>78. .I|'eтaльнiший aнaлiз tloвoгo poсiйськoгo лi6peтo, яке вхе 3a тpи мiсяцi Цeнзypa.цoзвoлилaпy6лiкyвaти
i вистaвляли B yсьol\{y CPCP, Bикaзy€ сyттeBe peдaryвaння i
77PГAсПи,
ф. 17,oп.|32,д.4|9,л' 2|9_2|.
78Taл caмo,л.222-52;PaОянсъкe
мucmeцmвo,24
zкoвтня1951'с. 4.
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пepeписyBa}Iня.Укpaiнськi чинoвники й iнтелiгeнцiя ЦIaнyвaли <.3aпopo)кцязa ,Цунaсм>як пеplПy нaцioнaльну oПepy,
Pильcькиfl' 1949 poкy писaB пpo <<Bисoкийпaтpioтизм, який
Ilpoнизy€ Oпеpу вiд пepшoi.цo oсTaннЬoi нoти>. oднaк IПипoB нaзвaB свoю пepеpoбкy пpoстo <<нapoДнolo
МyзичнoЮ кoмедiсlo>. Biн yвiв неraтиBнoгo гepoя' Писapя Пpoкoпa, нi6и
щo6 вiдтiниTи нoBy пoзиTиBtIу poЛь - poсiйськoгo Пoслa'
який спiвaе apiю <.Близoкчaс oсвo6o)I(Дeнья>.
Пo всьoму лi6peтo IПипoв мaйстepнo poзки.цaBнaкЛепи нa тypкiв i пpиМyсиB кoзaкiв нapiкaти нa сBo€ )киТТяв oттoмaнськiй iмпеPii. Щo6 Пoкpaщити твip Гyлaкa-Apтемoвськoгo, вiн дoдaв
тaкort( кiлькa нaйпoпyляpнilпих yкpaiнських нapoдних пiсe}Iьяк Дo.цaткoвiapii7g.
<.Hapo.цнaМyзичнa кoмеДiя> з yспiхoм iцrлa в Мoсквi Двa
3 пoЛoBинolo poки' :Dк Пoки oднy 3 висTaB пiД чaс пoiздки в
стoлицю y квiтнi 1953 poку нe вiДвiДaвHaзapeнкo. o6ypeний
спeктaкЛь i нeгaйнo нaписaB дo
укpaiнський iдeoлoг IaJIуII]IIIB
кПPс.
Bистaвa,
зa
йoгo
сЛoBaми'
<<Дy)кe.цaЛекa
вiд opигiцк
нaлy, пpийнятoгo.цЛя пoсTa}IoBoкнa yкpaiнськiй сценi>. BжиBaЮчи pитopич}Iy фiгypy <.збepeжeнняaBтеtlтичнoстi> yкpaiнськoi спa.цщини' Haзapeнкo виМaгaв зa6opoнити нoBe poсiйськe лi6peтo. oднaк мoскoBсЬкi чинoвникИ cTaJIуl3a пpaBo тeaтpy <.пi.цпpaвляти>
кЛaсичнi твopи i як пpиклa.ц нaBeЛи
пpeIIeДe}Iти
в poсiйськiй oпepi _ BистaBи <.IвaнCyсaнiн>, <.Б9piс Гoлyнoв> тa <.ХoBaнщинa>в Бoльrпoмy тeaтpi. BoДнoчaс
BЛaДникиз ЦК ввalкaли iснyвaння.цBoхpiзних веpсiй <.3aпopo)кця зa flyнaем> _ yкpaiнськoЮ B Укpaiнi тa iнaкrпий вapiянт poсiйськoю в Poсii - непpипyсTимим. Boни зaпpoпoнyBаЛи стBopити спiльнy кoмiсiю, якa виpoбиTь стaн,цapтнiсloхсет i лiбpетo80.oднaк вiдtпyкaти в apхiвaх cлiди тaкoi кoмi.
сii не вдaлoся. Чepез.цесятЬ мiсяцiв хyлoэкнiй кepiвник Киiвськoi oпеpи нa o.ц'Holuy
з зaсi.ц,aньзгaдaв <<супеpечки
пpo тe' щo
3 клaсики po6лять ..веpМiI.шeлЬ'''>,
BикЛикaнi мoскoвсЬкoЮ пoстaнoвolo <.3aпopoэкцязa !унaeм>, i цe все8l.
79PГAЛи,
IJдAМЛМ, ф. 146,
ф.962'oп. 11,д.613,л. |-47 (tIIипoв);
oп. 1,спp. |92,apк.2(PильcькlrЙ)'
80PГA[Iи, 5, oп. |7,д,445,л. 35-38.
ф.
6' IЦAМЛМ'
apк.5.
ф.573'oп.1,спp.216,
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Haзapeнкoвi мoтивaцii зaслyгoвyюTЬ нa yвary. Biн нaпсвнo МaB знaти пpо piзнi 3Мiни, щo iх yкpaiнськi теaTpи po6или в oпepних лi6pетo й мyзиui. У сepeлинi Tpи.ццяTихpoкiв,
кoли Haзapенкo 6yв сeкpeтapeМ 3 пpoПaraнди в Хapкiвськo.
мy o6кoмi пapтii, Iвaн Kapaсь y вистaвi мiсцeвoгo Tеaтpy пpoкЛинaB € к aтrpiнy II i князя Пoтьoмкiнa 3a Haкaз зpyйнyвaти 3aпopoзькy Ci,r. Пiд чaс дeкa,циyкpaiнськoгo МистецтBa в
Мoсквi 1936 poкy Кapaсь y спeкTaкЛi киян тaкoж зaсyд)кyBaв
3aпopoзькoi Ciчi>, aЛe явнo нe цapиПoтьoмкiнa' <<гoниТeля
цю. Звiснo, цiei peгIлiки нe 6yлo в opиrillaлЬнoмy лi6peтo, i ii
tllBидкo пpи6paли 3 тексTу пiсля pеa6iлiтauii poсiйськoi iмпеpськoi тpa,Циuiiнaпpикiнцi тpидцятих82.Haвiть пoBoeннy yкpaiнську <.opигiнaльнy веpсiю> чaс вiд чaсу тpoхи pe.цaryвaли'
пpo щo Haзapeнкo тФк нe мiг нe 3нaти. Iнrцими сЛoвaми' сeyкpaiнськoi кyльтypкpeTap зaxищaв нe тaк <<aBтeнтичнiсть>
нoi спaдщини' як виtlяткoвe пpaBo мiсцeвих i.цeoлoгiв,пoeтiB
клaсикy.
i музикaнтiв peлaryвaти <(свolo>
Мoсквoю i Киевoм 3 пpимiх
кoлiзiя
Пpикмeтнo, щo
Bolty <.3aпopoжця 3a Д,yнarм> зaкiнчилaся кoмпpoмiсoм.
Мoскoвський музинний теaтp iм. К. C. CтaнiслaBськoгo i
вepсilo oпepи' y
B. I. Heмipoвiнa-.(aнчeнкa сTaBиB <<IIoву>
якiй poсiйський пoсoл Bи3Boля€ кoзaкiв, yкpaiнськi,к тeaтpи
пpитpиМyвaJII4cЯтpaлиuiйнoгo сю,кeтy' де цe po6ить сyЛтaн.
Pильський, кoтpий 6yв шe й лiтepaтypниМ кoнсyльтaнToм
киiвськoi oпepи' зpo6ив тiльки двi змiни в лi6pетo: виЛгrив
згaдкy пpo apнayтiв i дoдaв oднoгo eпiзo.цичнoгo гepoя, який
Мoскви83.
нaтякa€ ' Щo кoзalси oтpиМaли IIvIcTvI3
Звaлсaючи нa iстoтнy вiдмiннiсть мiэк yкpaiнським i po.
сiйським вapiянтaми' Teкст' якуlЙPlальський 1951 poкy пoвинен 6yв Haписaти для eкpaнiзaцii <.3aпopo)Iщязa.(унaем> нa
пo всiх кyтКиiвськiй кiнoстyлii, щo мaлa .цеМo}Iстpyв,aTИcЯ
кaх Pa.цянсЬкoгo Coюзy, слiл 6yлo пеpepo6ляти сepйoзнiшe.
Хova poсiйський пoсoЛ нa сцeнi нe 3'являBся' yBepTlopy сyпpoBo.ц)кyвaЛoпoяснeння: <.Poзyмiючи' щo Poсiя пiдтpимaе вимoги кoзaкiв, i щo зaпopoхсцi гoтyloться лo збpoйнoгo Bистyпy' тypeцЬкий сyлтaн змyшeний 6yв дoзвoлити iм пoBеpнутиs2.I['ив.:
Yеkelсhyk,Dihtatand Dialoguеin stalinistCultuге,616-617.
s3Il/(AМЛМ' ф. 573'oп.4, спp.17,apк.|7
'25.
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ся нa Укpaiнy>. у цьoМy сценapii Iвaн Кapaсь пi.ц чaс пepшoi
ПoяBи нa сцeнi кaзaв: <.Bсeж piлнa стopoнa' ЛюДИсвoi, oднoi
вipи, oднoi кpoвi _ i ми, i мoскoвськi люди, тo Мo)кe 6 гypтoм
i дo кpaщoi дoлi ДocTУrIуIЛИсь>.
(3a ipoнiею, якpaз n"p"д цi.to
iДеoлoгiчнo B",клиBoю peплiкolo Кapaсь скap}киBся нa )кaхЛивe пoхмiлляiвиxуtляв чapкy гopiлки.) Мaлo тoгo, нaвiть сyЛтaн щo.цoкoзaкiв Bи3}IaBaв:<.Heлегкoiх тpимaти в свoiй влaдi.
Мoгyтньoгo ,aхис}Iикa Boни МaЮTь>.Киiвськa кiнoстy,Цiя випyстилa фiльм yлiткy 1953 poкy, пopoДиBlllи тpeтЮ вepсiю пoпyляpнoi oпepи _ Дивtlиil гi6pид киiвськoi i мoскoвсiкoi ви-

стaв8a.

Пaм'ятaючи пpo нa6лижeння сBяTкyBaньтpЬoхсoтpiнvя
вo33'€ . цнaння'3aпЛaнoвaних}IaпoчaToк1954poкy, yкpaiнськa
BлaдaкoopдинyBaлaгapячкoвiзyсилля пoстaBитинoвy вepсilo
<.Бoг.цaнa
Хмeльницькoгo>.(aнькевиva.27 вepecняt!)sз poкy
киiвський oпеpний Teaтpвiдкpив нoвий сeзoн uiею oпepЬюв
fi нaйбiльrппpopoсiйськoмyвapiянтi.Пoтiк poзлoгихpeцeнзiй
oДpa3yoгoлoсиBoпepy <.
нaйвищим .цoсягIIeнняМ>
paдяllсЬкoгo yкpaiнськoгol,ryзичнoгoтeaтpy8s.
Haстyпнi 6ypхливi святкyвaння тpьoхсoтoi pivницi Пepeяслaвськoipaли стBep.циЛи
мiсцe oпеpи в кaнoнi paдянськoiyкpaiнськoi кyльтyp". Хapкiвський, oдeський i стaлiнський (дoнецький)oпеpнi тeaтpи
BkIcтaв.ИЛуI<.Бoгдaнa Хмельницькoгo>

_ як ПисаЛи, з нeймo-

вipним yспiхoм - нaвeснi 1954 poкy. У тpaвнi киiвськa oпеpa
iздилaдo Мoскви нa yкpaiнсЬкy дeкa.цy,дe пoкaзaЛa <.Бoг.цaнa
Хмeльницькoгo> пiд 6ypхливi oплeскиs6.10 тpaвня paдяIlсЬкe
тeлeбaчeння TpaнслIoBilлo oпеpy B пpяМoмy Ътepi з Бoльtцo.
гo теaтpy. У встyпнoмy aBтopсЬкoмy слoвi flaнькeвин зa'IBив'
IJIOкияlIи пpиiхaли вислoBиTи <<пoчyTтя
dpaтepськoi лю6oвi i
безмежнoi вдячнoстi> poсiйськoмy нapoдЬвi. b.,epy неo.цнopaзoBo пoвнiстro тpaнслIoвEUIипo BсeсoЮзнoмy й yкpaiнськoмy paдio Ta BипyсTиЛуIНa гpaмoфoнних плaтiвкaх. У святкoм Tuпсаl,сo, 1106,oп. 1,спp.22, apк.la,
9_10,21 (сценapiй);
ф.
Щtдгo,
1'-oп.
30,
спp.3268,
apк.
(вийruoв
29
фiльм).
ф.
Б
PаОянcъкe
мucmeц|nвo,30
веpесня1953,с.3; 14xсoвтняt953,с. 3:ЛimepаmapнaZа:'emа'
1 жoвтня1953,с. 3;29 xoвтня 1953,p. 2.
86PГAHи,
ф. 5, oп. |7,д. 402,л.71;rЦAГo, ф. 1, oп.24,спp.3504,apк.
24;oл.^30,
спp.3632,apк.20_22;
IЦABOB, ф.5116,oп.4,спp. 75,apк.44;
спp.19,apк.|_2;спp.20,apк'|_7,25.
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Boмy кoнцepтi з нaгoди тpьoxсoтpiччя пpoзByчaЛo aэIсTpи apii
3 TBopy.I[aнькeвинa'a сaМ кoМпoзиTop oтpиМaB звaHHя нapoд}Ioгoapтистa CPCP87.
вarккo peкoнстpyюBaти tsrIлиB
3a бpaкoм нaДiйних .ц}lсеpeJl
iстopиннoi oпеpи нa сг{aснy нaцioнaльнy пaм'ять. .(eсятки
тисяч paДяtlських yкpaiгruiв пo6yвaли нa Bистaвax <.Бoг.цaнa
Xмeльницькoгo> i мiльйoни чyЛи oпepy пo paдio. oднaк 1954
цeй
poкy нiхтo нe oпитyBaв слухauiв' як вotlи <<пpoчитyк)ть>
кopeспotlpoкy
пapизький
1954
кyЛЬтypний пpoлyкт. У сiчнi
дeнT yкpaiнськoi емirpaнтськoi гaзeти <.Hoвий ЦIЛях>пеpeкa3aв вp:DкeнняTих' хтo пo6yвaв y Paдянськiй Укpaiнi. 3aixнiми
..Бoг.цaHХмeльницький'', щo йдe
rta п'eсy
сЛoBaми' <<квиTки
тeпep в Киiвськiй oпеpi, тpe6a 6paти }Iaпepед3a тpи-чoтиpи
тиэкнi. Пy6лiкa 6уpхливo плeскar чy.цoBимyкpaiнськиМ дeкopaм i oлягaм, вiйськoвi укpaiнui гoЛoснo вiтaють кoзaцькi пpanop". I всi paзoм' нaче зaмopoженi, слухaють нyднy apiю Бoг.{eкoмy 3 кaнaдсЬкиx
дaIIaпpo неo6xiднiсть,.Bo33'€ . цнaння''>EE.
iнфopмaнтiв цей пaс:Dк BИДalcЯдoстaтнЬo Ba)кливиМ' a6и лoвi.цoмити йoгo y Cлoв'янський кoмiтeт сPсP, який oпiкyвaвпpoтe iнrшi дэкepеся зB'я3кaМи 3 зaкoPДoнними сЛoB'яHalr,tи8g,
лa не пiдтвеpдх(yloтЬ iнфopмauiю eмiгpaнтськoi гaзети. Читaючи pадя}Iськi apхiвнi дoкyмeнти i тoгoчaснy пepioликy, Мoэlснa 3 тaкиМ сaI{им yспiхoм дiйти BисtIoBкy' щo oпepa <Бoг.цaн
Хмельницькиil,> 6улa пoпyляpHa сaМе тoМy' щo BтlЛIoBiLIIa
iдeIo сoюзy poсiян з yкpaiнцями.
oДнaк apхiви пo.цaютьнoвi дoкaзи fi нevyвaнoi пoпyляp}Ioсти. Biдoмoстi пpo вiдвiлyвaнIlя киiвськoгo oпepнoгo теaХмельницький> 6ув a6сoлюттpy зaсвiлчyють' щo <.Бoг.ц,aн
ним фaвopитoм пy6лiки: тoгo сeзoнy oпepa пpoйшлa в тeaтpi
36 paзiв, пpoДa}Io6улo 52 768 квиткiв, тo6тo в сepe.цIlЬoМунa
u,i'auy з6иpa',ocя 1 466 глядaчiв. Toгo сaмoгo сезoIIy тeaтp 8
paзiв пoкaзa3 <.oфiцiйнy>poсiйськy пaтpioтичIly oпepy <.Iвaн

ы Hoвuйшлях,
|5 сiчня1954'с.4.
s9гAPФ, ф. 6646'oп. 1,д.356,л. 14_|8.
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Cусalliн>, якa зiбpaлa 6950 глядaнiв (y сepе/(,IlЬoll,lу
869 нa Bистaвy); 7 paзiв <.БopiсaГoдylloвa> _ зaгaЛьHaaвдитopiя 7 183
г;lядaчi (1 026 y сepeДньoмy) i 9 paзiв <.КapМell>_ зaг.UIЬнa
aвдитopiя 9 894 г.lrядaui(в сеpe,r(IlьoМy1 099)90.3aгaльнa стaтистикa по всiх pa.ця}IськихтeaTpaх 1954 poкy свiднить, щo
7 oпepних теaтpiв (киiвський i 6 менtпих o6лaсних _ yсi yкpaiнськi) вистaвляли <.БoгдaнaХмeльницЬкOгo> 129 paзiв, iхнi
сItектaк;liвiдвiд;rли|36 I23l лядaнi, B сepeдньoмy 1 055. Жoднa pосiйськa клaсичIIa oпеpa в yсьoмy Pa.цянськo.vу Coюзi lte
зi6pалa тoгo poкy тaкoi сеpедltьoi aвдитopii. <.IвalrCyсalriн>,
який iшoв в yсiх вeJIиких oпеPних ТeaTpaх'тiльки нa(lлизивcя: t5 тeaтpiв, 126 виcтaв i |28 276 гля.цaчiв (1 01s y сeprдньoмy). <.€ в rснiй Oнеriн>, <.fliкoвaдaмa>тa iншa клaсикa 3a.
JIvl|II|4ЛуlcЯ
дaJIекo пoзa.цy.oпepа нa paДянсЬку тeМaтикy, якa
йшлa нaйчaстitше,_ <.МoлoДaгвap.Цiя>Юлiя Мeйтусa (зa з6i.
гoм тe)к твip yкpaiнсЬкoгo кoМпoзитoРa) - дaлa тaкi uифpи: 9
театpiв, 87 пoстaнoв, 49 980 глядaчiв (57 4 всepeдньoму)gt.
L{я стaтистикa пepекoгIливo.цoBOдитЬ,щo <.Бог/дaнХмeл ьницький> кopистyBaвся в Укpaiнi нe6aчeнoЮ пoпyляpнiстю.
Питaння, скiльки глядaчiв пoтpебyвaли укpaillськoi пaтpioтичнoi oпеpи' a скiльки слyхaviв нoBoгo й aктyальнoгo тBo.
py пpo poсiйськo-yкpaiнськy лpyэк6y <.зopгalliзyBzlпa>
BЛaдa'
з:lлиЦIaeтЬсявiлкpитим. Aлe xaй якoю 6yлa пpaктичнa I\{етa'
y п'ятдeсятi poки <.Бoг.цatr
Хмeльницький> тaки cтaв укpаiнсьtсoюнaцioнa.пьнoю iстopинtloЮ oпepoю. Hезaлeхснo вiд зa.
клa.цeнoi пpoпaraндистськoТ iдei, син.ге3 /lpaМaтичнoi pепpeзclIтaцii MиIIyлoгo нaцii з пoмIIе3}Ioювидoвиrцнiстю й теaтpaльнiстю зaпoBttиB B;DкЛивy нirшy в кyльTypIIих пiдвaлинaх нaцioнaльн<li пaм'ятi. Хova <lпepaпpoсJlaвЛялa <<стapшIo.
гo бpaтa>,Boнa тaкo)к вoзBeличyBалa гepoiнне кoзaцЬкe N.rиHy.
лe i звiльнення 6aтькiвщини вiД iнoзeмrloгo пoнeвoлeння.Taк
<Бoгдaн ХмeльниIlький> .цaBaвyкpaiнськoМy слyхaчевi досвi.цсaмooтoтO)кнe}tнязi слaвниll,tиIIpеДкaми.
Cпiвaк Миxaйлo Гpишкo, зaчeплеtlий кpитиvними вiдry90PГAЛи,
ф,2329, oп. 3, д. 168,л. 35o6. Ti"rlькиспpaвжtliй oпepний pa.
pитет нa тoй чaс - <Toскa> .Цжaкoмo Пyннiнi _ lo6цлa peкop.цну сePсДню вiдвiдyвaнiсть <.БoгдaнaХмeльницькoгo>:тi.ltькидвa вечopи lliеi
ollеpи B Киевi зi6paли2959 глядaчiв.
9|Tам cаLtlo,
д. |L|, л. 1-3.
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зoбpa)ксння }lим гстьмaнa, IIaписaB сеp.
кaМи пpo <<стaтичнe>>
BислoBиI}це
.ц'итoгoй звopyшlлиBoгo ЛИcтaХpylItoвy, y якoму
вiдчyття нaлежIIoсти llo iстopичIloi спiJIьнoTи. Гpиurкo нитy
тaв йaукoвi дoслiдхсення,.lliтoписи й iстopиннi poмaни пpo
ХмелЬ[tицЬпoJIкoBItики
дo6y, нaсoм йoмy нaвiть BBи)I(ilлися
сBoгo нapo.ц,y'B
*o.o ,'a вулиui. Cпiвaк yBarкaB сeбe <<сиtloМ
y
кpoвi якoiu тeЧе кpoв пpеllкiB' щo вiдiйrцли вivнiсть i мpiяли ,'o6a.,,'" .uoЬ Бaiькiвщинy вiльнoю i незaлежнoЮ>92.
o6Cxoжими сЛoBaми tшкo.llяpiз мiстечкa Ягoтиlt Киiвськoi
<Бoг.
JIacTуII|I4caJIvI1954pокy Кopнiй.rукoвi, щo йoгo п'€ с a
гopлoс.
i
lloчyття-лю6oвi
нaс
I]
.цaнХмельницький> <<BИхoBУ€
тi зa свiй нapoд, який :зумiв у тяэккiй 6opoтьбi вiд,стoяти свoro
нeзaлежнiсiь>gз. Caме мoлсливiсть тaкoгo вибipкoBoгo пPo.
читa}IIIянepoсiйських peпpeзеI{TaцiйнaIIioнaльнoгo Миrryлoгo й пiдвarкyBaлa np,nu'йo"y iдею, зaкo.цoBaнy в oфiuiйнiй
пaм'ятi, _ iдею пpopoсiйськoi <lpуж6и>.

IJ.етpoхи кylleдHo,6o,нaйiмoвipPГAHИ' Ф 5, oп. 17,E,,1145,л.85-86.
Пасaхi, де Boни o6идвa
y
киiвськoмy
нilllе, Гpиtшкopеryляpttoзyстpivaв
poJrЬпoЛкoвIIивикoltyвaB
який
Гмиpю,
Бopисa
мeIIIкaЛи,сrIiвaкa-(taсa
oltеpi.
ltiй
в
кa Кpивoнoсa
,3I VI A M ЛМ , ф.43 5 ,oп. 1 ,сllp . 1 3 0 2 ' ap к ,t- 2 .
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Епiлoг
3aвepшивtпикaмпaнiюiДeoлoгiчнихчистoк
нaпpикiнцi 1951 poкy' yкpaiнське кepiвниpeзyЛьTaтaми.
цтвo бyлo зa.цoBoЛeнe
3 листoпa.цa1951дo тpaвня 1952poкy лсoднaiдеoлoгiчнaпoсTaнoвaчи пoмiтнa пy6лivнa зaяBaнe викa:}yBaЛи
стypdoвaнiстьпapтii якимись <.нaцioнaлiстичн

ИNLИУхИЛaми > B кyл ь-

тypi й нayui. oднaк нeвДoвзipeспу6лiкaнськi влaдникидiзнaлися'щo сaм Cталiн дoсi

пiдoзpiливo oцiнюе iДеoлoгiчнy ситуaцiю в Укpaiнi. У тpaвнi
1952 poкy пepший сeкpeтap Мeльникoв пoвiдoмиB чЛeнaм
цк кП(6)У: <,74квiтня цЬoгo poкy нaс iз тoв. Кopoтveнкoм
пpийняв тoBapи[I Cтaлiн. Пiд чaс 6eciДуl,якa тpиBaЛa мaйrкe
чoTиpи гoдини, Йoсиф Biссapioнoвиu yсе6iuнo цi*uu'". Я cTaнoМ пpoмисЛoBoсти' сiльськoгo гoсПoдapсTвa i кyльтyРнoГo
бyдiвництвa нa Укpaiнi>. Кepiвник yкpaiнськoi кoмпapiii дoпoвiв пpo зaтBep.цхeний Cтaлiним пЛaн пoBoсннoi вiд6yдoви
Укpaiни, a пoгaнi нoBини зaЛиIxиB нaсaмкiнець: <..(oклaднo
цiкaвився ToBapиIII Cтaлiн стaнoМ i.цeoлoгiчнoi po6oти нa
Укpaiнi i вислoвив.цyМкy,щo тyт y нaс спpaBи нeгapaзд>l.
MeльникoB нe yToчниB' чи Cтaлiн нaзиBaв пpo6лeми, якi
BикликaIoть йoгo зaнeпoкorння. oднaк с спoкyсa пpипyсTити'
Щo Bсeз}Iaючий<.6aтькoнapoдiв> poзyмiв: йoгo пoмiчники нe
3МoгЛи сTвopити pa.цянськyyкpaiнськy iстopиннy пaм'ятЬ, 3oвсiм oкpeму вiд нepa.цянськoi yкpaiнськoi iстopиvнoi пaм'ятi.
apк.Ig,23.Дeм'янКopoтvенкo 6yв нa тoй чaс
' rUIAГo' ф.24,oл.1605,
гoлoвoюPaдиМiнiстpiвУPCP.
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Мoх<ливo, Cтaлiну йtцлoся пpo o6мeэкенiсть i.цeoлoгiчlltlгtl
кoнтpoлIo.цep)кaBинaд iстopioписaнняМ i впливoвy poль мiсцeBих чинoвникiв тa iнтeлirенцii y витBopеннi пovyття нaцioнальнoi € . цнoсти йoгo числeнних нapo.цiв.Мoэке, вiн бyв неB.цoBoЛeнийoчеви.ц'нoюздi6нiстю yкpaiнськoi пy6лiки ви6ipпepepe.цaroвaнiтeксти кyЛЬтуpи, iнтepпpeтyкoвo <<читaти>
loчи iх як гepoiннi нapaтиви iхньoгo нaцioнaльнoгo Минулoгo. Poсiяни пiд кiнець стaлiнlltини ДeДali 6iльцlе мoгли <(apтикyЛюBaти, щo знaчиTЬ н:lЛехaти дo poсiйськoi нaцioнaльнoi спiльнo1ц'>2,тaк сaМo paдянськi yкpaiнцi збepiгaли пoчyTтя eтнiчнoi i.центичнoсти,сфopмoBaне зa чaсiв yкpaiнiзauii.
.Цo oстaннiх.цнiв сPсP пiдтpимyloчи iдeoлoгi16 <<дpyx6и
нapoдiв>,Cтaпiнoвi нaсЦ/пIIикитaк нiкoли й нe звeли piзнi нaцioнaльнi iстopii pa.цяtlськихнapoлiв .цoспiльнoгo знaМeнникa.
Кpeмль, як цe пoкa:}aнoB пoпepeднiх poздiлaх, хoтiв кoнтpoлюBaти poзyмiння пaтpioтизму й iстopичнoi пaм'ятi в
Укpaiнi. Aле цi пoняття 6yли вiлкpИTv|Nlv:
для iнтepпpетaцiй
мiсцeвими iнтeлeктyaл aми й'ГpoМarцoю'щo спotlyкaлo Мoскву
дo кiлькoх кaмпaнiй пpoти <.yкpaiнськoгoнaцioнaлiзмy>. Q'1xлiнський пpo€ к т yнiфiкoвaнoi пaм'ятi пiдвaлсyвaв тoй фaкт,
щo iстopиннi peпpeзeнтaцii минyлoгo, хaй тaм як вoни вi.цзнaнaли iстopиvнy еднiстЬ pa.цянських нapoдiв, нiкoли нe зaпеpечуBilЛи eтнiнну вiдмiннiсть нepoсiян. 3perптoю, супepevнoстi
стaлiнськoi пoлiтики пaм'ятi пoЯснюють нeBдaчy фopмyвaння з 6aгaтoнaцioнaльнoгo PaдянсЬкoгo Coюзy с.цинoi, гoМoгeннoi спiльнoти.

свяTo
oстaннестaЛiнське
Cтaлiн пoМep5 беpeзня1953poку,aлe стaлiнщe зaлиIll:lлpIcЯ ЧуIъltlИМи IIaBeснi 1954

ськi мoделi

пaм'ятi

з oфiuiйних

заJlB tIе з:BIIaчeнo тoчнi .цaTи святкyвaнь.

poкy' кoли pa.цянсЬкa
влa.цaз нe6aчениМpoзМaхoмвi.ц'знaчaлa тpЬoxсoтpivvяПepeяслaвськoiугoди. oднaк сМepтьBo)кдя
i нaстyпнi пoлiтичнi пepeсTaнoBив Кpeмлi тiльки IIocvt.JIуIЛvI
звинaйнypa.цяllсЬкy6юpoкpaтиннyнeeфeктивнiсть.У гpулнi
t953 poкy BepхoBнeкepiвництвopaптoмyсвiдoмилo:в rкoднiй
2 BгandсnЬeгget,Nationаl BoЬheoisтn,247.
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як тpьoхсoтapiчниця пpипaдaЛaнa 18 сiчня, мiсцевi кеpiвники в Укpaiнi й Poсii пoч:lлихBилIoBaтисячеpе36paк vaсy лля
пiдгoтyвaннясBятIсoвихзaхoдiв.Мaлo Toгo'сеpe.цинa
3ими }Ie
BуIrЛЯДaJIa
лo6pим чaсoм дЛя ypoчистoстeйi пapaлiв.Чoтиp.
нa.ццятoгoЩУдня Пoспслoв i нoвий пeprшийсeкpетapкoМ.
пapтii Укpaiни oлексiй Киpинeнкo дoпoвiли, нapeштi, пpo
цю пpo6лeмyХpyшoвУ. Biдтaк oфiцiйнa зaJIвaв пpесi пoвiдoNIvlJIa'
Щo paДянськекepiвництBo<.вiдryкнyлoся
нa пpoхaння
пapтiйних,paДянсЬкихi гpoмaлськихopгaнiзaцiй>Пepeнести
ypoчистoстiз сiчня нaТpaвeнЬ1954poкy3.
У xoдi святкoвиx пpигoтувaнь yкpaiнськi пapтiйнi кеpiвники IIIBи.цкoзaтвep.цилипpoпoзицii пoстaвити кiлькa
пaм'ятникiB тa пpoBести i.цеoлoгiчнiзaхoди нa вi.цзнaчeння
тpьoхсoтpiччяa.
Хoчa )кo.цeн
apхiтeктypнийпpoектнa тpaвeнЬ
1954poкy (a нaспpaв.Цi
й д9 кiнця П'ЯTДecЯт|4х)
зaвeprпeнийне
6yв, iдeoлoгив Киrвi й Мoсквi BчaснoBиПpoДyкуBаЛи
чиМ:lJIo
гaсeл' вiдкpитих листiв тa <.Teзипpo 300-piччявo33'€ . цнaння
Укpaiни з Poсiеto(t654_I954),>.
IнiцiятивaстBopитиuей дoкyilagнт,
який oсTaтoчнoBизHa.
чиB paДянськyiнтеpпpeтaцiюiстopинних3в'язкiвPoсii з Hеpoсiйськими нapo.цaми'налe)сaлayкpaiнським iдeoлoгaм.Хoчa
видaв цк кПPс y Moсквi, укpaiнськi iсфopмaльнo<.Teзи>
тopики вiдiгpaлигoЛoBнypoЛьу iх пiдгoтyвaннi.Biддiл нayки
й кyльтypи I{К пpизнaчивсвoiх пpauiвникiв Фьoдopa Хpyстoвa,Iлью Хля6iчa й Aндpiя Лихoлaтa кoop.цинyBaти
poбoтy,
тa нaспpaвдiopгaнiзauiйнiфyнкцii дiстaлиcя cfiмeЛиxoлaтy,
yкpaiнськoмy iстopикoвi,який спецiялiзувaBсянa пеpioлi pевoлюцii Ta гpoмaДянськoiвiйни5.
Пoстaнoвa ЦК вiд 21 веpeсня 1953 poкy зo6oв'язyвaлa
aпapaтпiдгoтyвaти<.Tе3и>.цo
Hoвoгo poку. I{o6 викoнaтицe
зaв.цaння'
Лихoлaт зaл}nrиB
чiльних iстopикiв з Киевa (Бoйка,
Гoлo6yuькoгo,Гyслистoгo' Кaсимeнкa, IIIевчeнкa)i Мoскви
3 цхс.ц,
ф. 5, oп. 30,д. 9, л. 115_16;ttЛAгo, ф. 1, oп. 24, cпp' 3504,
apк.186.
.Iц4Jo'ф. 1,oп.24,cпp.3504,
apк.|2|_|23,163_67;oп.30,
спp.3597,
apк,73-77;спp.3598,аpк.2-6, |9_44;цхсД, ф. 5, oп.30,д. 9,л.5|_64;
д' 52,л.96-99' 127*I29.
5_щAГol
ф. 1, oп. 24, cпp.3504,apк. 163_67(укpaiнськaiнiuiятивa);
PГAнИ' ф.5, oп. |7,д.402,л.26 (Лиxoлaттa iнrшi).
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(Бaзiлсвiva,Чepепнiнa,Пaнкpaтoвy,Пiчетy, Ciлopoвa,Tiхoмaтepiяли.Biдтaк вiн
мipoвa),яIсiМaлипiдгoтyвaтипoпePе.цнi
склaB фiнaльнy вepсiю тексTу' кoнсyЛЬТyючисьiз ПoспелoBим тa oлексiсм Pyмянtцeвим'гoлoвoюBiддiлy нayки й культypи i кoЛиtIIHiмyкpaiнським eкoнoмiстoм.ЛиxoЛaт pa.циBся тaкo)кiз Haзapенкoм,Кopнiйuyкoм тa yкpaiнськиМкoЛeroю Pyмянцевa Cтeпaнoм Чepвoнeнкoм6.П'ятoгo сiчня 1954
poкy oсTaтoннyвepсiю ПoДaлИХpyшoвy, aлe нi в йoгo пpимipItикy, нi в кoпii, нaдiслaнiй yкpaiнськoмy Пoлiтбюpy, нeМa€
пoмiтoк.Лихoлaтiв вapiянт пpaктиvнo6eз
якихoсь Barl(Ливих
змiн пpoзвyчaвяк вистyп I{К7.
<.Teзи>
нe нaкидaли yкpaiнським iдeoлoгaмi iнтeлeктyII,eй лoкyмeнт paДПIe
:UIaМчy'сy iнтepпpeтaтивнy lt{o.цеЛь.
yкpaiнськa
ix
eлiтapoзвивaстpaтeгii
пaм'ятi,
ствepДкyвaв
шo
Cy6'ектaми iстopii пoстaвaлинaцii
лa пpинaймнi.цeсятилiття.
зaмiстьклaсiв,a мoryтнiй PaдянськийCoюз iз poсiйськимдoмiнyвaнняМ_ pa.цшeнix пepeмoгaсoцiялiзMy_ BистyпaBтeлеoлoгiчниМp$yлЬтaтoм iстopичtloгopoзвиткy8.Biдзнaчaюvи <бpaтнiйсoюз>Укpaiни з Poсieю,сталiнськiiдeoлoгивстaнoBлIoBaлиiстopиннy спa.цкoвiстьмilк Paдянським Coюзoм i
Poсiйськolo iмпеpiеlo.Але вoзвeличyBaтинaлexнiсть yкpaiнцiв дo iмпepii Мoxнa 6yлo,тiльки дoвiвtциii кopистьдЛя poз6 PгAHИ,

ф. 5, oп. 30, д. 9, л. 55 (пoстaнoвa). Мiй BI{кЛaдгpyнтoBaнo
poзпoвiдей Aнз.це6iльruoгoнa apхiвниx д)кеpеЛaх,aле 3 ypaхyвaнняI\,t
лpiя BaсильoвичаЛихoлaтa. Biд 1961poку й ax дo смеpти 1993poку вiн
пpaцЮBaBв lнститyтi iстopii AH УPсP, кyдl,Iя 1989 poкy пpийuroв мoлoдIцI,rмнayкoвим сIIiвpo6iтникoм. Aнлpiй Baсильoвич лю6ив Дiлlцтltcя
кoлеraми' :шeчеpе3сopoк п'ять poкiв пiсля тих
спoгa,цalr{и
3 ll{oлo.цruиМи
пoдiй йoгo хpoнo.ltoгiянe 3aвжди 6yлa пpaвильнoю. Cтивeн Bеличeнкo
спiлкyвaвся з Лиxoлaтoм 1988 poкy i oпy6лiкyвaв схoжi свiдveIIняпpo
iстopiю <Tез>,:lлестBеpд)кyвaв'Щo Cyслoв дopyчиB Лихoлaтy пiдгoтyвати цей дoкyl{eнт y сepе/tинi1952 poкy' a фiнальнa веpсiя бyлa гoтoвa в
сepе.Ц'инi
1953.гo.(Velyсhеnko, Shаping Idеntitу' 59). Apхiвнi мaтеpiяли,
недoстyпнi тoдi Bеличeнкoвi, нe п iдтвеpпlкyюTЬТaкe .цaтyвaння.
? PГAHИ,
ф. 5, oп. 30, д. 52, л. |_29; ЩtAГo' ф. 1, oп. 30, сllp. 3642,
apк.35_70.
8Яpoслaв Бiлillський спpaведлиBoзaBв:DкиB'щo в <Teзaх><нaвiть..клaсoвий'' xаpaктep iстopii не нaгoлolцений;yкpaiнський i poсiйський нapoли зoбpaxенo як единi спiльltoти,a не тaкi, Iцoсклa,цaЮться
зi взaемoвopoжих клaсiв>(The SeсondSooiet Republiс,205).
17- &79
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IIIихДep)кaв€ в poпи>, Щo i.i екoнoмiчнi пoкaзники пеpeBищyють фpaнuyзькi vи iталiйськig.

ти нa ПlДпpиrМствaх' y кoлгoспaх, ЦIкoлaх' yстaнoвaх пo всiй
Укpaiнi opгaнiзyвaли пу6лiv нi читaння ..Tei >'o.
Tимчaсoм Bлaдa зoсepe.циЛaсянa Bипyскy piзнoмaнiтниx
пaм'ятних знaкiв, сepeд них i сyвeнipнa мeдaлi iз зo6paxeнУкpaiнu з Pocieю (165a_195app.)
''-Т"1u npo 300-piu,tяуtg!уану
(Киiв,1954)'с. 39,74_75,
|0|-Io2.
|0ПpaвОа,|2 ciчня|954'c.3;
PаОянсъка
Уrcpаtна,
12 ciчня1954,с.3; 14сiчня 1954'с. 1;15сiчня1954,с. 1;IЦд19, ф. t, on.30,спp.3600,;p;.lъ.

Остnаннe
onалiнсъке
cвяmo

25{)

ням yкpaiнuя й poсiянинa,якi нa тлi кpeмлiвськoiстiни тpимaюTьгepaJIЬдичHий
щит <.Haвiки3 BеЛикимpoсiйським нayкpaiнpoсiянин вищий 3a МoЛoдIIIoгo
Тyт
iлеaльний
Poдoм>.
сЬкoгo 6paтa,нa плeчe якoгo вiн пo-бaтькiвськипoклaв лiву
PУкy.Дo тoгo ж o.цягнeнийy суraсний кoсTюМpoсiянин пpезe}ITy€paДянсЬкyмoдеpнiсть,нaтoмiстьyкpaiнeuьтpaлиuiйнo
в6paниЙB <(етtloгpaфivнy>
BиlIIивaHкy.(Ha oбклaлинцiтpaвнeвoгoчислa )I(ypнaЛy<.Укpаiнa>
зa |954 piк сxoхсaiлюстpayкpaiнuя
poсiянинa
нa
й
oтoчують
якiй
щaсливi Пpедстaвцiя,
ники iнIшихpaДянськиxнapoдiв.)Ha звopoтнoМyбoцi мeдaлi бyлo вигpaвipyвaнoПepeяслaBськypaДy.ця ювiлейнaмeдaлЬпpи3нaЧaJlacялля
укpaiнськoiвеpхiвкиi висoких гoстeй.
мiльйoни знaчкiв,нa яких
.(ля шиpoкoi пy6лiки в,vIIlУc"ГИJIvI2
бyли зoбpa:кенiкpeмлiBськaBe)кa'ПpaпopиPa'цянськoiPoсii
тa Pa.цянськoiУкpaiни й числo <.300>.
З,явилиcя тaкo)lсспeювiлейнi
N{apки
3
кapTинoю
цiяльнi
fiepeгyсa <ПеpeяслaBськa
paдa>,opдeнoмБoгдaнaХмельницькoгoтa пaМ'ятtlикoмгeтьIvraнy
B Киевitl.
!у6и впeBHитися' щo пpoстi гpoМa.цянизaпaМ'ятaютЬ
тpьoхсoтpiччявo33'€ . цнaння'yкpaiнськi i.цеoлoгиopгaнiзyвa.
Ли BиПyскчимaЛoгoпepeлiкyпpoлyкuii,якy М:lлипPoдaBaтиy
пaм'ятникaХмельницькoсвяткoвiйyпaкoвцiз зoбpaлсeнням
мy в Киевi, Кpeмля тa Haписy<.300poкiв>..Ц'o
цьoгo пepeлiку
Bхo.цилитaкi неспoдiвaнiпpeдМeти'як экiнoчi 6юстгaльтеpи
й rшoвкoвiнivнi сopoнки(200 тис. rштук)'пaнчoxи(250 тис.),
чoлoвiчi шIкapпeтки(200 тис.), цигapки Мapки <.3aпopoжцi'>
(2 млн. пaнoк), 6oкaли Д,JIяBИHa3 нaписoМ <.Boзз'e.цнaння>
(27 тиc. лaл). Укpaiнськi
тaoco6ливe пивo <.Пеpeяслaвськe>
6poвapipoзpo6илице мiцне пивo спeцiяЛЬtlo.ц'o
ювiлею,викopистoBуIoчи<.iстopиннi>
склa.цники'як-тo мeДi pисt2.
_ 18 сiчня 1954poкy _ нe булa пoBлaснеloвiлeйнa.цaтa
зHaчеHaякиМисЬпoмiтними зaхoдaМи.oднaк 17 сiчня Bлa.ц,а
ll PгAЛи,
ф.2329'oп.4, Д,.245'252;lЦABoв' ф. 2, oп. 8, спp.98882'
apк.96_101,205;ЩIAГo, ф. 1, oп. 30,спp.3605'3606;3620(медaль);
спp.
oп.24,спp.3504,apк.37_38;oп. 30,спp.3607,apк. 1-5 (знaнoк);
мapки).
3621'apк.6 (пorптoвi
', IIЛABOB, ф. 2, oп. 8, спp. |0237'аpк.65_85;II/(AгO,ф. 1' oп. 30'
PаОянсъка
Укpаiнa,5лютoгo|954,c.2
спp.3601,apк.15-37(пepелiк);
::"*'
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oгoЛoсиЛаПpo пepeйМeнyвaння
мiстa Пpoскypiв на ХмeльниI1ький,
a Кaм'янець-ПoДiльськoi
o6лaстинa ХмeльницЬI(y.
Byлиuя Мapoсrйкa в Moсквi стaлa ByЛицеюХмeльницЬкoгo.
19 лютoгoPсФсP Пpffiентyвaлa
Укpaiнi лopoгийсвяткoвий
пoдapyнoк_ Кpимську o6лaсть.Хoнa Кpим 6yв iстopиннoтaтaрським' a eтнiчнo poсiйським, Микoлa Бaхaн нa зaсiдaннi
Пpeзидii Bepхoвнoi Pади CPCP' якa зaTвepдилaпеpе.цaчy,
зaявив, Щo <.тiснiгoсПoДapськiй кyльтypнi зв'язки мiж Укpaiнoю i Кpимoм зapoДиЛися
П{eв.цaBHинy>.
У квiтнi в Кисвi й
Мoсквi ьil6улиcя уpovистi зaсi.цaнняyкpaiнськoi i всесoIoзнoi Aкa.цемiйнayк, нa яких зBгIilли численнi пpoМoBипpo iсTopич}Iyyкpaiнськo-poсiйськyлpy>к6y.Двaдцять чeтBePтoгo квiтня в Moсквi пpoйrпoввeликий yкpaiнський кoнцеpт,a
6_ 16тpaвня вillулvtcя ДeКaДИ
yкpaiнськoi культуpи в МoЪквi
тa poсiйськoi культуpи в Киrвil3.
Cвяткyвaння сягнyлo aпoгеЮ нaпpикiнцi тpaвня 1954
poкy. flвaдцятЬ дpyгoгo тpaвня y Кисвi вiдкpилaся ypoчис.
тa сeсiя Bеpхoвнoi Paди УPCP, нa якiй 6ули лpиcутнiДeлeraцii вiд yсiх paлянсЬкихpeспy6лiкi пoльськoгoсeймy.Пeprпий
сeкpетapКиpиveнкo BигoлoсиBдoBry пpoмoBy' poзвиBaючи
iДei <.Teз>.
Coтнi opгaнiзauiй_ вiД мoнгoЛЬсЬкoгoпapлaМeнTy.цoГЛyxихкoлгoспiв- нaДiслaлиyкpaiнськoмyнapoДoвiвiтaльнi телeгpaмиta..ЦвaДцять
тpeTьoгoTpaBняу Киевi, Хapкoвi, Львoвi,Ceвaстoпoлi,oДeсi тa Пepeяслaвi.ХмeльницькoМy
вiд6улиcявiйськoвi й цивiльнi пapaди,a ввevepiс:lлютуBaли
з 20 гapмaт.У Киевi Хpeщaтикoм пpoйшлo 6лизькo 500 ти.
сян людeй,бaгaтoхтo в нaцiotl:lлЬнихкoстюМaх.Кoлoнa МoЛoтoвськoгopaйонy пoкaзaлa BеЛичезнyкapтинy <.ПеpеяслaвсЬкapa,цa>,
зМoнтoBaнyнa BaнTilIсiвцi.Плoщa Хмельницькoгo (кoлиlлня Й тeпepiшня Coфiйськa плoшa) 6улa пpи|3PаОянcъка
Укpаiна,77сiчня|954,c.1 (пеpеймeнyвaння);
25 квiтня
1954(кoнцepт);
ГAPФ, ф,752З,oп.57,д.
963,л. 1-3;oп.58,д.19,л.2_2|
( Кpим); 106илейньIе
нayчньIececcИуI'
IIoсвяЩeнньIе
300-лeтиювoссoe-
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кpaЦIенa гiгaнтськoю кoпiеlo Хмелькoвoi кapтини <.Haвiки з
Мoсквoю>l5.
Ha вiдзнaчeння ювiлeю Poсiя й Укpaiнa o6мiнялися cvIvlвoлiчними дapyнкaМи' зoкpeмa кapTинaМи нa iстopиЧнi Teми,
шкaTyЛкaМи'Ba3aми'скyлЬIlтypaМи'киЛимaми тa aль6oмaМи.
Пoмiэк yкpaiнських пoДapyнкiв були <.Haвiки з Мoсквoю>
Хмелькa, гo6елeн нa Мoтив <.Пеpeяслaвськoi paди> flepeгyсa, числe}Iнi rшкaтулки Й вaзи 3 пopTpeтaми Хмeльницькoгo
тa кoпiя кoзaцькoi пoЛкoBницькoi бyлaви. (Ha.цo.ц'aToкyкpaiнськa Bлaдa ПpeзeнтyBaЛa кoпii 6улaв вiсiмнaдцятЬoМ pa.цяtIськиМмapшIaЛaМi генepaлaм.) Cписoк мiстить i тaкi явнo
суuaснi пpе.ц,мrTи'як тeлевiзop, мaгнiтoфoн i кaМepa. Poсiя
вi.цпoвiлa псеBдoaHтичIlиМи lшoлoмaМи, 6aгaтo oзДo6лeними
шIкaтyлкaМи' скyлЬптуpaми, килиМaми й тaк сaмo кiлькoмa
сyчaсними ПpедметaМи. Iншi pеспy6лiки тe)к пpeзeнтyв:lли
пoДapyнI(и i Poсii, й Укpaiнi. Пiсля святкyвaнь iстopиvнi музei в Мoсквi й Киевi якlаЙcь чaс eкспoнyвaли цi пoдapунки _
стpoкaTy сyмirш iстopиннoi пиlIItIoти й paдянськoi мoдepнoсTи' якa нi6итo Мaлa симBoлiзyвaти нaслiдки тoгo сoюзу ХVI[
стopiнvяl6.
B oстaннi тpaвневi днi святкyBaння пepe}Iеслисядo Mo.
скви. .ЦвaДцять дeв'ятoгo тpaBня вiдкpилaся ypoчистa сесiя
Bеpхoвнoi Paди PPФCP, a Haстyпнoгo дHя Ha Кpaснiй плoМoсЩi вiд6y3gg вiйськoвий Пapадi цивiльнa.цeмoHстpaцiя17.
кoвськi ypoчистoстi дoдaли тpьoхсoтpiЧЧЮ ttoBoгo симвoлiчнoгo вимipy: Paдянський Coюз yПеpшIeoфiuiйнo сBяTкyBaв
ювiлей цapських тepитopiяльних нa6уткiв нa дepхaвнoмy piвнi. BiдзнaчaнHя.цpу)к6и нapoлiв i poсiйськoгo кepмувaнHя пolIIиpюBaлocЯ Ha дaЛeкe Mинyле, тpьoхсoтpiччя BстaнoвлЮBa.
лo пapa.цигмy пaм'ятi, пoтeнцiйнo зaсToсoвнy Дo iнЦIиx Hapo.
дiв CPCP i дo paдянсЬких зaкopдoнtlих сaтeлiтiв. Пpo святкoвi зaсiДaння' кoнцepти й лeкцii пoвi.цoмляли 6oлгapськa' че15BeuipнiйКuiв'24Тpaвня|954,c.1,3;20тpaBня1954'с.3;lЦAГo' ф. 1'
oп.30,спp.3600,apк.58-59;спp.3636'apк.6_7.
apк.1-48
|04-|||;oп.30,cлp.3622,
'6IЦAгo, ф. 1,oп.16,спp.74,apк.
(пoлapyнкивiд Укpaiни); спp. 3623,apк. 1_19 (пoдapyнкиУкpaiнi);
мuсmецmвo,9
спp.3601,apк.87_90;спp.3641,apк.138_139iPаОянськe
uсЁlrmа'
1 липня 1954'с. 1 (мyзei).
чеpвня1954,с. |;Лimсpаmуpнa
17ПpавОа,30
тpaвня|954,c. |_2;3|тPaBня|954'c. 1_2.
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хoсЛoBaцЬкa,схiднoнiмeцЬкa' yгopсЬкa' пoльськa i pyмyнськa
пpeсal8.У сepпнi 1954 poкy кa6apлинськe пapтiйнe кepiвництBo сПoвнvlЛocЯ6a>кaннявi.цзнaчити нaстyп}Ioгo poкy чoTиpьoxсoтy piнницro <<дo6poвiльнoгo
вхoД]l(eннядo склaдy Poсii> iхньoгo кpaю. Пoзаяк цapськe зaBoювaнHя Кa6apди стaлocя 1557 poкy' pa.цники I{К зaПpoпoнyвaли вiдклaсти сBяткyBaння нa |957 piк. Уэкe 1955 poкy BЛa.ц}IикиAлтaйськoгo
кpalo зaгoBop|4ЛИпpo зaBoIoBaI{Hяцiеi зeмлi як пpo <.дo6poвiльне пpи€ Д нaння>, a 6iлopyськi нayкoвцi ствep.Ц)кyвaЛи'щo
<.Bo33'€ д нaння>Бiлopyсi з Poсiею нaпpикiнцi ХVIII стopiнvя
вiдпoвiдалo <.вiкoвiчнимпpaгнeнням 6iлopyськoгo нapoдy>19.
Cкладнirпe 6yлo з Aстpaхaнським кpaсм, кepiвники якoгo B
бepeзнi 1955 poкy пoпpoсиЛи в Кpeмля.цoзвoлy вiДзнaчити
400 poкiв 3 чaсy вхo.ц)кeнняAстpaхaнсЬкoгo хaнaтy .цo склaлy Poсii (1956). У шкiльних пiлp}пlникaх зaBoюBaння Кaзaнi
й Aстpaхaнi Iвaнoм IV тpaктyвaJIocЯ як нaйзнaмeннitпi paннi
poсiйськi вiйськoвi тpiюмфи, a чинoвники-iДeoлoги нe 6aлсaли <<пеpeписyвaти>
цю пoдiю в oфiцiйнiй Пaм'ятi, To)I{пpoпoзицiro I{eзaTBepдkIЛуlr2o.
Хoчa ювiлeйнi ypoнистoстi нi6итo вiдзнaчaли poсiйськoукpaiнськy Дpyэк6y, peaкцiя oкpeмих yкpaiнцiB нa <.Teзи>
свiдvить, Щo мiсцевi iнтeлeктyaли викopисToByBaли ueй oфi.
цiйний дoкylvrентДля пiдтpимки влaснoi нaцioнaльнoi пaм'ятi.
Cтaprший нayкoвий спiвpo6iтник Iнститутy лiтеpaтypи Caвченкo }aяBИB'щo y <.Teзaх><<нeДoсTaTньo
висвiтленo poль Пepeдoвиx дiячiв yкpaiнськoi кyльтypи> i нaвiть нe згa.цaнoтaких писЬменникiв-клaсикiв, як Cкoвopoдa, Фpaнкo, Гpa6oвський, Кoцюбинський тa Леся Укpaiнкa. Пpauiвник Iнститутy iстopii oлeксiй Boйнa пiдвaяryвaв 6iнapнy oпoзицiю <.CTaPllloгo> й <<МoЛo.ЦllIoгo>
6paтiв' Haгa/lyючи пpo тpeтьoгo iстopичtloгo гpaвця _ Пoльщy. Ha йoгo дyМкy, y ДoкyМентi <.зaмulлo з'ясoвaнo 3нaчення спiвpodiтництвa poсiйськoгo' yкpal8 и в.: PаОянська Укp аiна, сiнeн ь -тpaвен ь 1954.
.I[
'9 PГAHИ, ф. 5, oп. |7, д. 427, л, 189_207 (IЪ6apдa); П. Е. TaдьIев,Кoнфеpeнция пo вoпpoсaм изу{eния истopии Гopнoгo Алтaя, Bonpoсьtucmopuu'}Ф 4 (1955): 173-175 (Aлтaй); Е. И. Кopнейvик, Экoнoмичeские
пpедпoсЬIлки фopмиpoвaния 6eлopyсскoй 6ypжyaзнoй нaцни, Tutt
са.мo ,N 8 (1955): 98.
20PГA HИ,
ф . 5, oп . 17' д,5 |8 , л,7 0 - 7 5 .
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iнськoгo i пoльськoгo нapoдiв .цЛяpoзBиткy iнтеpнaцioнaльних зB'язкiв>. Гpупa стy.Цeнтiвfipoгodиuькoгo педaгoгiчнoгo
iнститyтy 6yлa нeзaдoвoлeнa тим' щo <.Teзи>нe пoвepтaloтЬ B
yкpaiнськy iстopиннy пaМ'ять супеpeчЛиBy пoстaть гетЬмaнa
Caгaйдaчнoгo: <.Cтy.Цeнти iнстиTутy тт. Дикиil, Пyнкoвський,
..Tе3и'', BисЛoBили пoбaэкaння
Кoнмap тa iнrшi, схBaЛIoIoчи
poз'яснити poЛь гетьМaнa Caгaйдaч}Ioгo' ypo)кeнця Caм6ipсЬкoгo paйoнy flpoгo6иuькoi o6лaстi, y пepioд 6opoть6и yкpaiнськoгo нapoДy3a сBo€ визвoлeння>21.
Мaсoвaнa пpoпaraн.цисTськaкaмпaнiя пepe.цювiлейними
сBяткyBaннями i пiд чaс iх сТиМyЛюBaлaiнтеpeс yкpaiнськoгo
сyспiльствa дo сBoгo нaцioнaльнoгo Минyлoгo. TипoвvINlИ3aтa лeкцiй нa iстopиv}Iy теМa.
питaнняМи пiсля читaння <.Teз'>
тикy тoвapИcTP,a<.3нaння>6ули тaкi: <.Кoли Укpaiнa opгaнi.
3уBaЛaся як нaцiя?>; <.Cкiльки paзiв ХмeльIrицЬкий }IaпpaBляв пoслiв y Мoсквy?>i <.Якi щe питaння, кpiм Bo33'€ . цнaння'
po3глядaЛиcЯ Нa Пepeяслaвськiй paлi?>; <.Чoму Ми Ha3иBa€ Mo Boзз'rД,нaнням'a не Пpи€ д нaнням?>; <.ЧoмУT. Г. IПeвчeн..нepoзyмним
кo y свoiх пoeзiяx нaзивaB Б. ХмельницЬкoгo
сиlloМ'', нeгaтиBнo стaBиBся .ц'oнЬoгo B oкpеN,tихвipшaх?>22
Cхo)ке, всi цi питaHня Bикa:}yютьoбiзнaнiсть iз }Iepa.цянськи.
Ми lrapaтиBaМи пpo yкpaiнськe МинyЛe тa кpиTичtle стaBЛe}Iня дo oфiцiйних пoяснeнь' алe жo.цHe3 них нe 6yлo нa.цiслaне .цoМoскви. Укpaiнськi чинoвники пилЬtlyBaЛи' peДaryloчи
звiти пpo peaкцilo пpoсTих ЛIoДeйнa <.Teзи>.Bибpaнi вiдгУ
Bp:Dкerrня,нi6и
ки, якi Bo}IинaдсиЛaЛи B Кpeмль, с.l'BopЮB:lЛи
стo вiдсoткiв нaсeлення peспу6лiки' зoкpеМa й зaхiднi yкpaiнцi, пoвнiстю зaсвoiли oстaнню вepсiю сталiнськoi нaцioнaльнoi пaм'ятi23.

Пiсля Cтaлiнa
в Укpaiнi 6ув пoзнaчeний
Пoчaтoк.цeстaлiнiзauii
спpo6aминayкoвцiвпiдвaэкитистaлiнськyкoнцепцiюyкpaiнсЬкoгoминyлoгo.Ha нapaлiiстopикiв yлiткy 1956poкy Кoсть
2'TLцAгO,ф. 1,oп.46,спp.6822,apк.40'
105.
22Tаllсаl+lo,
apк.83;oп.30,спp.3626,apк.18_19.
23[ив'.,PГAни, ф.5,oп.30,д.52'л. 101_107.
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Гуcлиcтиtl poзкpиТикyBaB }IeщoДaBI{€ пpикpaшaння кoлoнiялЬних пpaкTик IlapизМy i зaпpсlпoнyвaв ПepеoсIl,IисЛиTи
TBopи <.бypxyi[tних> iстopикiв. Бoйкo зaпpoпollyвaв .цoслi,цити
сIIzЦII1иIIy
Дpaгoмaнoвa, Лoсь н:t:iвaByкpaiнський нaцioнaль.
ний pyх ХIХ стoлiтTя <<ПpoГpeсиBниМ>'
a щr.цBo€ iстopикiв зa)кa.цaЛисTBopиTи yкpaiнський iстopинний xypнaл. Toгo сaмoгo poкy iстopик Mихaйлo Лисeнкo oпуdлiкyвaB стaTTIo'y якiй
зaBBzDкиB,Щo суraснi нayкoвцi пepeнaгoлolцyloтЬ ПpoгpeсиBнiсть сoюзy Укpaiни 3 цapськoЮ Poсiсю2a. Tимчaсoм yкpaiнськi лiтeparypoзнaвцi дaлi пiдвaэкУBaJIИсталi нський opтoдoксaльний пoгляll нa ШIевчeнкa. Iеpемiя Aйзенtптoк зaпеpeчиB
мiт пpo лpyэкбу пoетa з poсiйським уINIу1}JIИT1ЛяIt,Iи-paдиI(
aJIaNIуI
як сy6'сктивiстськy iнтepпpeтaцiю, нe зaB)к.цигpy}Iтoвaнy нa
iстopинних вi.цoмoстяx. oлeксaн,цp Бiлeцький пiддав сyмнiBy oзHaчення flleвчeнкa якo <.peвoлtoцiйнoгo.цеМoкpaтa>,
a iнтepпpeтaцii йoгo тeкстiв, спpяМoBarli нa дoвеДeння пoeToBих
сoцiялiстиtIних пepeкoнalIь' Bи3IIaBнcздaJтими25.
Якщo вiдoмi нayкoвl1i кpитикyвaли тiльки кpaйнoщi стa.lliнськoгo мiтoтвopeння' ЧaстиIIa сTyllентськoi мoлo.цi нaвiть
Пеpeхo.циЛaIvIехyмiж paдянськolo i <.нaцioнaлiстичнolo>Bepсiями yкpaiнськoi нaцioнaльнoi пaм'ятi. У лютoмy 1956 poкy
Baсиль Кyшнip, кolисopг iстopиннoгo фaкультетy Улсгopoдськoгo yнiвеpситетy, зaнoтyBaB y сBorмy щoдeнникy poзмoBy
3 oДнoкypсникaми: <.CпiP пpo Тe' чи lvlo)IсeУкpaiнa iснувaти
сaмoстiйнo, щo 6yлo 6 з нeю, якщo б вoнa 6yлa тpивaлиЙчac
тaкolo. Пo-мoeмy: в цей чaс ми 3МoгЛи 6 cтoятvl в числi пepe.ц,oвих.цepхaB свiту>. У неpвнi 1956 poкy вiн зaписaB: <<Beли
сьoгoднi спip вiднoснo нaцioнaлiзмy. Я 3 гpyпoю тoвapишiв зaхищaв Мaзeпy тa iнrпиx нaцioнaльних геpoiв>26.
Мiж 1956 i 1958 poкaМи BЛадa oфiцiйнo скaсyBaЛa стaлiнськe зaсyд)кelIня вiprпa Coсropи <.Лю6iтьУкpaiнy> тa oпepи flaнькeвинa <.БoгдaнХмeльницький>. loвхeнкy .цoзBoлиЛи дpyкyвaтися' a Iriсля йoгo смepти 1956 poкy укpaiнськa
iнтeлirенцiя BЦIaнyB:UIaйoгo як pе)кисеpa свiтoвoгo мaсulTa2i Bilinsky, Thе Second Soтliеt Rеpublic,
206_207. Iдеться пpo стaТTЮ:
М. М. Лисeнкo, Пepеdyлyвaти виклaдaпня iстopii в сеpe.llliй ruкoлi у
свiтлi pirшellьХХ з'iзпy кПPс, PаОяlrcькашtсoлa'N10(1956):8-10.
25Tам сal+to,
193_94.
26lopvyк, Кульmуpне эtсummяв Укpаiнi в noвoeшi poкu'
6|.
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6y. УкpaiнсЬкe кyЛьTypнe вiлpo.Щкeнняпеpio.цy<.вiдлиги>нaгoЛoсиЛo нaцioнaльнy сIIaДщинy, тЯгЛiсть yкpaiнськoi кyльтypнoi тpaлиuii i гop,liсть зa нaцioнaлЬнe минyЛe. Лiтеpaтy.
pa й мистeцтвo o6epнуЛу|cЯдoiстopиvних i фoльклopних теM'
a вiдoмi iнтелектyaли й мoлoдi paдикaЛи пy6лivнo мalriфесТyBaЛи свoi зв'язки з укpaiнсЬким минyлим. 1968 poку вийIIIoB aЛeгopинний poмaн чiльrloгo пpoзaiкa oлeся Гoнvapa
<.Co6op>,який пpoсЛaBЛЯr-кoзaцЬкy минyBlllину i кpитикyвaв pyйнyвaннЯ /(epжaвoю укpaiнських iстopинниx пaм'ятoк.
Мoлoдий пoeт Baсиль Cимoнeнкo oспiвувaB y сaмBи.цaB}Iих
вipшaх вiчне rкиття нaцii i кoзaцькy кpoB, якa тeчe в йoгo хиПoвepтatoни LLIeвчeнкaяк сиМBoл нaцii, a нe сoцiялiзмy
Лaх27.
чи зв'я3кiв Укpaiни з Poсiею, мoлo.цi iнтeлектyaли poзПoчaЛи Bлaснe' вiдмiнне вiд oфiцiйнoгo' пzlJIoмницTBo.цoпoeтoвoi
МoгиЛи.Biд 1966 Дo I97t poкy Boни з6иpaлиcя22тpaвня6iля
пaМ'ятникa LЦeвченкoвiв Киевi, щoб вiдзнaчиTи.цeнЬпеpенесeння йoгo пpaхy в Укpaiнy28.
Cхoхсим чинoI\{в oфiuiйнiй iстopioгpaфii пoчaлoся пoBep.
}IенtIядo <.нaцioнaльнoiiстopii>, iнтepпpeтaцii yкpaiнськoi iстopii, яку пiзнiшe peaкцiя влa.цизaгнaлa в,циси.цeнтськийсaмви.цaB.У стaттi, нaписaнiй, iмoвipнo, 1966 poкy.цля пy6лiкaцii,
вiдoмий iстopик Михaйлo Бpaйнeвський пi.цдaвсyмнiву схвaленy iнтepпpeтaцiю <<Bo33'€ . цнaння>'
ДoBoдячи' щo сTapIшинськa вepхiвкa BBDкaЛa Пepеяслaвськy yгo.цyлиlшe вiйськoвим
сolo3oм' нaтoмiсть цapсЬкa aдмiнiстpauiя poзyмiлa Ii як aкт iнкopпopauii. Hiкoли нe.цpyкoBaнa в Pa.цянськoМy Coюзi стaтпotшиpютя Бpaйнeвськoгo 4f[pисднaння чи вo33'е.ц'нaння?>
BaJIacЯB сaмBи.цaBii з'явилaся нa 3axoдi. Лiтepaтypний кpитик Iвaн .Цзю6a,Мaючи нa yвaзi пepедyсiм BЛa.цнyaвдитopilo,
нaписaв кни]ккy <.Iнтepнaцioнaлiзмни pyсифiкaцiя?> ( 1965_
1969)' y якiй нaмaгaBся зaстoсyвaти мapксистсЬкy кpитикy
лo poсiйськoi i paлянськoi кoлoнiяльних пpaкTик в Укpaiнi2g.
27 Дlцв...Kеnnеth C. Faгmeг, Ukтаiniаn Nationаlign in the Post-Stаlin Era:
Муth, SуmboЬ and Ideologg in Souiet Nаtionalities Policу (Гhe Hague,
1980),pp. 78-121.
2sБapaн, Укpatна 1950 - 19 60 -х pp., 1 46 Гeopгiй |{acьянoв,H eзzoОнi: Укpа iнcъкa iнmeлiaeнцiяв pуci onopуl960-80-х porcio(Киiв, 1995)' с. 70-72,
29Бpaйueвсь кvlfi, Пpurdнaн|rя чu вo3з,eОнaпня2;I вaн [зю6a, Iнmepнацio нaлiз.ltl'lupу сuфiкацiя? (Кнiв, 2005).
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lПiстдeсятники пiДхoпили вiднoBЛeння llaцioнальнoгo нapaтиBy I{еToМy, щo були Bpoд)кениМинaцiollалiстaми, a тorvlyщo
Bиpoсли в стaлiнськiй iмгrepii пaм'яTi, a ця iмпepiя нe змoглa
виpo6ити нeнaцioнaльнy веpсiкl Миtlyлoгo. Як yкpaiнськi диси.центиc.ГaвИЛИпiд сyмнiв pa.цянсЬкиймiт <.дpУ)к6инapoдiв>,
6o вiн ПpиМe}Iшyвaвiхнс нaцioнaльне MиHyле' тaк сaМo poсiйськi ilrтeлeктyilли-пaтpioти пoчиtlaли кpиTикyBaти йoгo зa
нeспpaBe/IЛивiстьдo iстopиннoi вeличi Poсii3o.Tpiщини tsсTaлiнськiй спiльнoтi пaм'ятi дeдaлi пoмiтнiшaли.
Хoнa peспyблiкaнськa вЛa.цa пеpioдиннo пpи6opкyвaлa
<.нaцioнaлiстичнi yxиЛи> в нayui й кyльтypi, ii влaснa пoлiтикa ПaМ'ятi зaлиrпaлaся rли6oкo Двoзнaчнoю. Haспpaв.цi в
Укpaiнi в пriст.цeсятipoки iснyвaлa <.фaктиннaспiльнiсть iнтepесiв пoлiтичнoi елiти, зaцiкaвлeнoi в aдмiнiстpaтивнiй aвтoнoмii, i кyльтypних елiт, зaцiкaвлeних у poзlllиpеннi кyЛьтyptlих Mo)кJIиBoстей>3t.
Cлiдoм зa пpидyu]eнням yкpaiнських
дисиДентiв у 197I-I973 poкaх Пстpa flleлeстa 3tIЯЛI13пoсa.ципep[Ioгo секpeтapя КПУ. Йoгo книжкy <.Укpaiнo нaцra PapoзкpиTикуBаЛи зa iдeaлiзaцiю кoзaцтBa' пpимeн.ЦЯHCЬК?>>
ПIeння BilкЛивoсTи aкTy вoзз'€ д нaння тa зaxист екoнoмiчнoi
сaМo.цoстaтнoсTиУкpaiни. Пepший секpeтap' пoзa сумнiвoм,
пiдтpимyвaв yкpaiнськy кyЛЬтypy, i Цiлкoм мoхе 6yти, щo зaхiднi нayкoвцi дapемнo пoтpaкTyBaли звиHyвaчeння в нaцioнaлiзмi як сyтo фopмaльний пpивiл yсyнyти LШeлeстa.Cпpaвхснiми )к пpичиHaми нi6итo cTaJIИйoгo oпip нoвiй eкoнoмiчнiй
цeнтpaлiзaцii тa пoлiтичнi пepeсTaнoBи в Moсквi. У кoxнoмy
paзi Шe.пeсTпoстa€ y свoiх мeмyapaх Щиpим [IaнyBaЛь}IикoМ
yкpaiнськoi нaцioнaльнoi спaдщини, яКиil вipить у lкивкiсть
нaцioнaльнoi кyльтypи32.
30flив.: Brudny, Reinaenting Russia.
31Faгmег, Uhrаinian Nationаlisтn,95.
Цeй apryмент y)кивa€ тaкo)к Бoгдaн
Кpaвнeнкo у кн. Coцiальнi змiнu i нацioналъttаcвiОoмicmь,poзд. 5.
32П. Е. lШелeст,
lаnuclt, вocnoilu,{,а нe суОuмы 6gОemе:,[[,нeвнuкoвые

Slauic Reaiea 34, no. 4 (1975):752-768.
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Biдстaвкa fЦeлeстa пеpе.цуBaЛaнoвiй кaмпaнii пpoTи пеpeлситкiв <.6ypжyaзнoгoнaцioнa.lIiзмy>в yкpaiнськiй ку'lIьтypi
й нayui. Пiсля 1973 poку paдянськi i.цеoлoгиПиЛьнo сТe)киЛи
зa .цiяльнiстlо iнтeлeктyaлiв, a6и 6ути пеtsHиМи'пIo нaцioнaльний ltapaтив незм itl нo пiдпopяllкo вaниЙ дoктpинi poсi йськoгo кepмувaння. oднaк пpиTJIуМЛeнaнaпpyгa в oфiцiйнiй iстopиvнiй пaМ'яTi,Якa oдHoчaснoсвяTкyвaлa нaцiю й iмпеpiro,
зaJIуlIIIИЛacянepoзв'язaнoю. Кoли нaпpикiнцi вiсiмДесятих
poкiв кo}ITpoлЬпapтiйltиx i.цеo,.loгiвзa сyспiльствoм пirпoв y
Itaцioнaльнoi вepсii yкpaiнськoi iстopи'lне6yття, ПoBepнe}IЕIя
нoi пaм'ятi стaJIoBzuкЛиBиМпoлiтичним пиTaнняМ.Як зaввaпoстpaдяIrсЬких кoМмeМo>кИЛaвнещoДaвньoмy .Цoслi.цлсеннi
pauiйних пpaкTик сoцioлoг Кeтpин Baнep, цiсlo <.спpaгoюiстopичних де6aтiв pyхaJlo дaBн€ i пoвсro.ц,невi.цкидaння пpoсTиМи ЛIoдЬмиoфiuiйних pa'цяIlськиxiстopiй>3з.Pea6iлiтaцiя
Гpyшевськoгo, yсЛaBлeння кoзaцтBa, пеpeoцiнкa Пepeяслaвськoi yгoди змaгaJIися 3a yBary пyблiки 3 тaкиМи питaнняМи'
як Чopнo6иль i стaлiнськi 3Лoчини. Пpoгoлo[Ieння нeзaЛe)кIIoсти Укpaiни 1991 poкy зItищиЛo мiт лpyэк6и нapoдiв i пoвеpнyЛo нaцioнальний нapaтив як oфiuiйний poлoвiл yкpaiнськoгo нapoдy3a.
Te, щo стaлiнськi iДeoлoги зaсy.ц)кyв:lЛияк <.нaцioнaЛiзМ>,
сTaЛooфiuiйнoю iдeoлoгiеlo незaЛeхнoi укpaiнськoi деpxaви.
Cy.raсн ий yкpaiнський iстe6лirшIvIентпoBepнyB .цoнaцioнaльнoгo пaнтeoну Taких BеЛиких пoпеpe.цникiв,як Iвaн Мaзeпa
тa Михaйлo Гpyrшeвський,i вiдкинyв клaсoвий aнaлiз. Oднaк
вiн пpиймaс i тaких сталiнських гepoiв, як flaнилo Гaлицький
i Бoгдaн ХмeльниIIЬкий, a тaкoх лiнiйний нapaтиB <<пpиpoд33Cathегinе Wanneг, Burden of Dreams: HЬtory аnd Idеntitу in Post-Sooiet
Uhrаine(Univeгsitу Park' 1998)'p.38.
3aКpiм кtlи)l(ки Кeтpин Baнеp, диB. пpo ue: Кoгут, Зeнoн. Iстopiя як
пo.де6итви. Poсiйськo-yкpaiнськi вiднoсини тa iстopиuнa свi.цoмiсть
y сyvaснiй Укpaiнi. У кн': Кoгyт, 3енoн. Кopiння iОенmuчнocmu:СmуОiiз pаннъoмoОepнoii мoОеpнoiicmopii Укpаiнu. Пep. C. Гpaнoвa,o. Бo.
6poвський. Киiв, 2004; Taras Kuzio, ILhrаine:Stаtе and Nаtion Building
(New Yoгk, 1998);Serhii Plokhу, The Ghosts of Pеrеiaslav:Russo-Ukгainian Histoгiсal DeЬates in the Post-Soviet Егa, Еurope-Аsiа Studiеs 5З,
no. 3 (2001):489_505; Fгank Sysyn, Thе Reеmеrgеnсeofthе Ukгainian
Nation and Cossaсk Мythology, Soсiаl RеsearсЙ58, no.4 (Wintег 1991):
845-864.
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Eniлoe

}loгo>lстopичнoгopoзвиткyнaцii дo вo3з'€ д нaння Bсiх yкpaiш.
сЬких етнiчниx зeМeЛьв oдIriйлеpхaвi _ вiзiю, яку стaлiнськi
iдeoлoги пoдiляли з шaцioнaлiстичнимитеopеTl{кaмиi якoi
нaвчилиPaдяrrсЬк}Iх
yкpaiнцiв. Кiшeцькiнцeм,y пolшyкaхнa.
цioпальнoi iдеoлoгii стaлiнiзм пpийшroвдo вiдпpaвпoiтoчки
стapoгo<.буpxyaзнoгoпaцioнaлiзмy>_ iдei, шo iмпepiя e сумoю ii нauiй.
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Гpaбoвиv,Гpигopiй ( GгaЬowiсz)
|3' 1265з'274
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IмeннuйnoцсzJrсчu|с
Гpa6oвський,
Пaвлo 189,18913,
192.262.272
Гpavoвa,Coфiя 267у1'
276
Гpе6енкiн,Кoсть43
Гpенyхa,Михaйлo158'233
Гpигop'ев,Cеpгiй 240,24057
Гpиневиv,Bлaдислaв14, 681,274
Гpиruкo,Миxaйлo252_25392
Гpiнненкo,Бopис I87, |9З,206
Гpyrшевський,
Михaйлo38' 40'
4010,5032,
56,61,75,87,884s,
96,98,106,110,tt2-118,120,
r31-134,148,149,151,162,
163,165,t77, 193,206,
209,
267,274.279
Гyлaк-Apтемoвський,
Cемен62,
247,248
Гypистpим6а,
Baсиль43
Гус.llистий,
Кoсть 53a0,
83,84,
6os6's7,61s8,
110,133-135,140,
|4022,2э'
164,|78,|7872,
|8071
,
256,264,273,274,282
fe6ельс,Йoзeф(GoеЬЬels)65
feлнеp,Еpнест(Gеllner) 24'273
fepaсiмoв,I.llья13
fлiнкa, Мiхаi.ll37,244
Гo,Цyнoв,
Бopic 248,252
foлд6еpr,Мaдинa(GoldЬеrg)10
Гoлyхoвський,
Arенop209
Гopькiй,Мaксiм 239
Гpекoв,Бopiс 82,97
fporuев,
чинoвник235
275,
Biктop 2216,3439
.Цaниленкo,
281
[aнилo Гaлицький,князь 44,5З,
5310,
57 -6261,65,74, 78,80,
82-84,92,110,111,118,133,
135,144,239,267
,272,274,
282
274
.(aнилloк,ЮpiЙ 21791,
oлексaндp241
.I[arrнeнкo,

f{alтькевиv, Кoстянтин 49, 4930,
52, 6tse, 244, 24467, 250-251E7 ,

264,278
Б,18077'273
,Цaцюк,
flaшкeвиv,Яpoслaв64ф'274
Дeйвiд-Фoкс,Maйкл (Dаvid-Foх)
10
87,
flepегyс,Михaйлo86,8613,
239_24|'
|2З, 201, 203' 20352,
259,26r,270,281
.(зiraн,eфiм 231
274
Дзroбa,Iвaн265,26529,
Дикlцit,стyпeнт263
|48,
[митepкo,Лю6oмиp|2755,
228,2З7,2З749,
274
224-225|7,
A.
71l0'
8613'
6260,
flмитpенкo,
239s3,274
князь57
Дмiтpiй .Цoнськoй,
70,
oлeксaн.Цp
23,2318,
.Цoвженкo,
r02701,72, 75, 7 520,
78-7928,
106,144,164,220,264,275,
276,281
Boлoдимиp|64, 164з2,
.(oвrкeнoк,
273,274
Микитa 128
.Цoгада,
.(oйv,Кapл (Deutsсh)24
[oлropукий20I
,(,oIIцoв,
fiмитpo 148
fl'oporшeнкo,
flмитpo 64,65
Пeтpo89' 172
.Ц'oporшeнкo,
Михaйлo||0, ||4,
.Il'paгoмaIroв,
174,264
178
Hiкoлaй169,16911,
.(pyхсинiн'
(Duaгa)25,
Дyapa,ПpaсeнДrкит
26
275
Дy6eнкo,С. B. 23231'
6057,
BaДим52,52З7,
.Ця.цичeнкo,
|72,|75м,|78'273
109,11020,
B. 188
.Цяченкo,
ЕнreЛЬс, Фpи,,11lих( |llrgl.ls)l}5'

105.159.27tt
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Iмeннuйnoка3!с1|u1с

€ к aтсpirra II, poсiйськaiмпepa145-147,154,155,158,183,
тpиця247,249
221,276,281
€ к ельvик, Cеpfiй(Yеkеlсhyk)3,
Калитa,Iвaн97
13\ 1863,275,299
Капyстa,Лaвpitl22З
€ н евич, Фeлip 105'106'|37,|46, КаpлХII, швeдськийкopoль77,
146з7,
150,|70' 17046,1887,275 169
€ p уruzulмi, Йoсеф(Yегushalmi)
Кapмaлюк,Устим 60'228
26,27
Кapмatlський,Пeтpo146
€ с ипeнкo. Сaвa43.44
КaptIoв,fсннaдiй 167
€ ф pемoв, Cеpгiй 194
Кaсименкo,
oлeксaнлp143'158'
|6227|6328,
170'17462'
775ы'
'
Жaдaltiвський,
Бopис206
256,275,276
Ждaнoв,Arr.пpсй
695,102,107,
Кaсимoв,Кeнeсapи156'156E'157
10714,148
Касiян,Baсиль63' 63fr'242'270'
Ждaнoв,Юpiй 159
27З
Живалoв,вик.лaдач
141
Касьянoв,Геopгiй242t,2в528,
273,
Житeцький,Павлo206
276,282
Житltик,Пeтpo229,2З0,23029
Кaнypа,Якiв 49,4930
Каrшyб,
aвтopлистa145
3a6apилo,Леся10
Кaщеltкo,Aлpiян 90' 223
3a6aштa'Baсиль239
Кeнкеp,flaян (Koеnkег)10
3aлopoжний,Biктop241
(Cuгzon)91_
Кepзoн,.I|,жopплс
3aмлинськa'
o, 22|6,3439,
136',1,
92s4
275
Киpилюк,€ в ген 86{2,
110,11022,
3aнькoвеlIькa, |vlapiя228
|47з9,276
3axаpнyк,Бopис92'273
Киpиvенкo,oлексiй |9|, 193,202,
20241,
223,2343e,
244,256,260
16сен,
Гelrpик(IЬsen)193
Кiвслсoн,Bсл (Kivеlson)10
IвaнIV Гpoзний,мoскoвський
Кiлaм,Aйзек Boлтoн(Killam) 3
47, |2245,
26|
Климaсь'М. 1888.276
цap37, 452|,
Iванoв,
Леoнiд169,169.t4
Климvyк,Микoлa4,9, |3'2420,
Iвaнoв,o. |7665,275
273,282,289
Iлi,flжеф (Еlсy) 10
Юloвaн,Пiтеp(Klovаn)11
Iльницький,oлeг 9
Клoдт,Пьoтp 205
Iльvetlкo,oлексaн.Цp
220-22|1'B,
Ключевський,
Baсiлiй87
232.275.276
Кo6илeцький,Юpiй 4827,
4829,
276
Iнrpам,Cьюзен(Ingгam)11
Кo6ифa,вчитель183
IннoкентiйIII,пaпapимський
Кoвaпенкo,Гpицькo90
199
Кoваленкo,
Леoпiд |73' |795'276
Iсaевиv,
Яpoслaв|7972,
276
Кoваль, Миxaйлo 4З|g,6055,17421,
18076,276,280
Кaгaнoвиv,
Лaзap|29_|321,|35_ Кoвaльoв,
С. ||7
137ts,139- | 4023,
142- | 4331,
Кoryт,3енoн(Kohut) 9, 267u,276

I.llеннuйnoцсolrчuк
Кolкyкaлo,|.3439,276
Кoзинець,B' 17666,27З
Кoлeсниченкo,
Г. 206
Кoлeссa,Фiлapет210
Кoмapoв,Михaйлo 193
Кoмapoвa,
Ipинa10
Кolrдpaтюк,Кoстянтин5647,
277
Кокдуфop,ЮpiЙ 6262'277
Кoниський,oлексaнлp206
Кoнoвaлeць,
€ в ген 64, 148
Кoпиленкo,oлeксaнлp|22' 12З
Кolrиця, Дaвид233
Кoптiлoви,пo лtpу
lкжя 242
Кopпy6a,Миpoн |12,||3, ||4,
716,120,72042,
126
Кopмaк,Леслi (Coгmaсk)9
Кopнiйvук,oлексaндp23'4752,68,79,83-85,90,91s2,
7037,122,144,148,14534,
lg2,
190'22З' 225-226|9,228,229,
232,233З1,
235,237' 244' 246,
253,257,270, 274, 276, 277
Кopoтненкo,
.(ем'ян|4710'206,
207,2541
Кoстoмapoв,Микoлa61' 75' 88'
88{7,
90,110,167,172,177,203,
232,247,279
Кoстюк,Гpигopiй3Зз5,
277
Кoстюк,ЮpiЙ |48a|'277
Кoт, Cеpгiй 20453,
20762,
277
Кoтляpевський,
Iвaн119'187'
187s,190,
r92,202
Кoтoв,B. |76ф'273
Кoх,Еpих (Koсh)65
Кoцюбинськa, МuхaЙлпнa2 72
Кoцю6инський,Михaйлo62,|73,
190,192-194,2r2,239,262
Кovеpгa,Iвaн84_86,|24,|24Ф,
148,182,222,225
Кovмap,стyлент263
Кorшеp,
Pyлi (Koshaг)252a
Кorцик,Oлeксaнлp|70, 17016,
17666,273
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Кpaвvенкo,Бoгдaн33з5,4215,
|72,
266з|,277
Кpaсишький,
Фoтiй 203'243
Кpaскiвськa,Aнтorliнa10
Кpейн,Cьюзeн(Сrane)27
Кpивенкo,Михaйлo241243'
243ф
Кpивoнoс,
Мaксим51,60,210'
253s2
Кpижaнiвський,
Cтeпaн185,1852
Кpикун, .[митpo 230,2З0з|
Кpип'якевиv,
Iвaн(I. П.' I. Пeтpеttкo'Пoганькo,Хoлмський),56,574164,64€ 6 ,65,98,
112,114'120'|2012,
987о,
|3|132,144,t78- 179, 213,276,
277,28r
КpoпивниЦький,
Mapкo 127
Кyлirш,Пaнтелеймoн
75,88,110,
ll4, lr9, 16710,
172,177,187,
191, 199,203,221,229,235,277
КyльниЦькa,
oленa 239
КyльниЦький,
Cтaнiслaв14
Kyнлзiv,oлекса118
Кyпepмaн,Оciпduв.oсiпoв К.
Кypaс,|вaн278
Кypильцeвa,Baлeнтпнa24|
Кypoмiя'Гipoaкi(Kuгomiya)10'
33з7
Кyтyзoв,Мiхaiл57,70,707,
|19
Кyvep, Bacvlль228
Куrueвa,€ к aтepiнa 169'169{{
Куrшнip,Bacпль264
Лaac,Haтaля|4
Лaзapевський,
oлексaндp61,75,
110
Лe, Iвall 213,2|4E0'228'229
Левaдa,oлексaндp 2З4 235,23542
Левицький(Hеvyй)'Iьaн75, 127
Левченкo,
Л. 148'149
Ленiн,BлaдiмiP28'89' 105'l59'
211,216
180,185,193,195rr,
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Лисенкo,Микoлa29,42'62,89,
123'188'|92'2З9'243
JIисенкo,NlихaЙлo264
Лисяк.Py/tницький,
Iвalt9
Литвин,Кoсть66,80,8030,
97,
9768,
104,109,111,lll21,116119,134-136,158,199,233,
278
Лихo;tат,Arlлpiй 178,256-2576
Лiнтyp,Пeтpo94,946l
Лoсь,Федip6057,
110,11020,
|32,
1327
, 170,264,273
Лy.raкiвськa,
Iвaннa5647,
277

Iлeннuйnotса)rчuк

I.неннuйnoкt)lanuк
Метepлiнк, Мopис (Мaеtеrlinсk)
193
Миклalшевсl,кий,кoзaцЬкий стapшинa201
Михaйлoв, NI.4930,278
Мiнiн, Кyзьмa 57
Мiтiн, A. 159
Мixltoвський,Микoлa 64
МiItксвiч, Aдaм 209, 20967
Мiцyйorци, Йoшикo ( Мitsuyoshi)

10

Мнoгolpirшний(Iпraтoвиv),
|71'|72
.Цeм'ян
Мoкpoyсoв,Aнлpiй 13
Мaзепa,Iвaн39,398,53{0,64,77,
Мoлoтoв,B ячeulaв54, 57
89,95,956s,
98, 120,148,149,
Мopryленкo,вчитeлькa141
172,194,199,233,235,264,267 Мopoзoв,Biктop 2420,
272
Макflyгaл,Ен (МaсDougal)9
Муpaлeлi,Baнo |22
Мaкеlтзi-Кiнr'Po6сpт
Мypaurкo,Bacиль2|2
(МaссkеnsieKiпg) 65
Мypаrшкo,
oлексaндp243
Мaленкoв,Геopriй69,695,107'{, Мyсiеtlкo,oлeксa 42|5,|46эE,
278,
130,220
280
Малиrцкo,Aндpiй98, 185,185,
Мyu-lкетик,
Юpiй 228
Манyiльський,{митpo 68,69,
85,85{0,
94-96,100-101,136'r, Hазаpенкo,
Iвaн97,97в,||7_
r37,r58,270
11836,
139-14023,
160,160'e,
Мapкевиv,Mикoлa 180
169-170{6,
176,1766tr,,
190,190,
МapкoBoвчoк192
193'194'2|2, 2262|,
233_2З410,
Mapкс,Кapл(Maгх)35,35',105,
23542,
2З6,238' 244,248' 249'
r59,278
257
Мapплз,{ейвiл (Мaгples)9
HaпoлсoнБoнaпapт,фpанuyзьМapтинюк,
I' |0|, |0|1,278
кий iмпеpaтop57 |87
'
Mapтиv(Фiнкeльlштeйн),
Юxим
Hayлкo, |вall 2|689,278
148
Hемipoвiv-!aнченкo' Bлaлiмip
Mезeнцевa,
Гaлинa20248,
278
2 4 7 ,2 4 9
Mейтyс,Юлiir252
Hестсpoв, Пьoтp 210
Mелixoв,Гeopгiй|25, |26, |2653, Hrчкiнa, Miлiцa 46' 165' 16636'
238
170,l7 ltE,27g
Мeлявський,умтeль|42
Hoвиveнкo, Лсoнiд 106
Mельникoв,
Леoнiд118,1183E,
Hoвiкoв, лiтepaтypoзнaвеtlь232
150,158,161,183,195,201,
Hoвoсельськ tttrl'АлекceЙ |7 8'
40,235,
207'220'2З3,234,2З439'
|7 6 ф ,2 7 5
254
Hopa, П'еp (Noгa) 26,27

I

0глo6лин,Oлeксанлp5310,
55,
r72,273
o.цинець,Михaйлo 197'19835
op;roвськи,/{aнiель( orlovskу)
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Пoйдa,.(митpo163,16359
Пoкpoвський,
Miхaiл35_38'41'
4623,133,278
Пoпoвa,Лiдiя 240' 24051
198
Пopтеp,Бpаян(Poгteг)10
oсiпoв,к. 49,49з|,
166'167'
Пoспелoв,Пьoтp72, 238' 256'
76738.3e,218
257
Пoтьoмкiн,Гpiгopiй2076|,
249
Павленкo,Hiкoлай 169,16944
IIpистaйкo,
Boлoдимиp40|0,
Пaлiй' Cемен60'228
279
ПaнaсМиpний 188-190,192'|94
Пpитикiнa,Maйя 13
Пaнкpатoвa, Ьulla7.I21, 107, 10714, Пyтейкo'B.239
135,141,154,1544,
156,157s,
Пуннiнi,Джaкoмo25290
|7в, |82E2,
257,276' 279
П5лrкoвський,
стyлент263
Пaнн,Пeтpo49,4930,89,
90,905',
Пyruкap,Мapтvtн225
r r r, r 44- 146,152,207,222,
Пyrшкiн,Aлексaндp37 44' |50'
'
22в'227,|'279
239
Пapхет,Пeтpo239
Пшeнiнеp,|цlак|27
Пapхoменкo,oлексaндp60
Пeтpoвський,
Микoлa|4,4|, 4||з,
Пaтoлiчeв,Hiкoлай 130
49_51з3'и,
53{0,
55,5646,
58_59,
Пaтopжинськlцil,Iвaн270
60s7,6 1, 6l$, 73-7 4t8,7 sts,79Пaтpyс-КаpпaтсЬкий,
Aндpiй 146,
803033,81-83,87,88{5,
91,92,
14638,279
96-9870,
109,132-1338,
134,
Пaшyтo,Bлaлiмip82-83' 165'
139-140'|4З'|44'|52,|в7,
|65з5,277,279
168,208,209,20966,
272-274,
[Iaщеtrкo,
oлексaнлp7 |, 7 11o,
|25,
279,282
|2653'2ЗЗ'279
Пaвлиtшин,
Мapкo ( Pavlyshyn)
Пeтлюpa,Cимoн 64
lr,2t,2lt4
Пeтpицький,Aнaтoль2З2_23331
Петpoне,Каpен(Pеtгone)4828
Pa6ле,Фpaнсya(RаЬelais)12859,
ПьoтpI (ПeтpoI) 37 47 5З,77,
242
' '
109,210,237-239
Pайзмaн,Юдiй 231
Пстpoв,Bлaлiмip237
Paнкyp,Cьюзeн(Rаnсouгt)11
Пиpiг, Pyслall 40|0,279
Paнкoвськa,
oленa 10
Пiдгopний,Mикoлa 136l{
Pейнджep,Tepeltс(Rаngегs)2420,
Пiдтинeнкo,
Мapiя 114
273
Пiльryк,Iвaн88{7,
279
Pепpинцев,Boлoдимиp14
Пiнчевський, МпхaЙлo|22
Pепiн. Iлья 207,232_233
Пiчетa,Bлaдiмip47, 4726,
5442,
55, Pепiн,Cтепalt240'24|
83,135,257,279
Pи6aк,Haтaн|45,14636,
|47,
Плaт,Кевiн (Platt) 45,t
| 47з9,2 | 4, 222_224'226_23|'
Пoгaнькo,Iвaн64,65
236,239,270,290
Пoжapський,.I|мiтpiй,
князь57
Pильський,Мaксим 60,6055,
72,
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75,79,1037,
105-10613,
119,
|37'|44'|45_|46з7,
150,152,
23З'248_249
Piзниненкo,А6paм227
Poзенбepr,Бiл (RosеnЬеrg)10
Poзмyс,Гейзa87
Peйлi,{oнaльл(Ralеigh)11
PoмalI Мстислaвич, кtlязь 7 4'

199-200
Poмiцин, |2552'280
^.
Py6av,Михайлo
40, 109,1338,
138
Pyбльoв,Oлексaндp|0, |4, |5,
34з9,4319,
56{7,
946з,
||225,
t|427,
12012,
146u,lgg10,276, 290
Pyланський,Стeпaн|27
Py.Ц,енкo,
Микoлa53,5339,
11838,
280
Pyдницький,
Миxaйлo146
Pyмянцев,oлeксiй (Алексей)
r72,178,233,257
Pyткoвскi,Aлaн (Rutkowski)11
Pюpикoвинi,динaстiя55
Pя6oкляч,Iвaн|47,|4739

I.меннuйnoксюNсaluк
Cepгiеltкo, Baлентиlta 10
Cepгiйvyк, Boлo.Цимиp9462,280
Cенкевiч,Генpик (Siеnkiewiсz)
48
Cеpaкoвський, 3иrмyнт
(Siегakowski) 234'2З5
Cимoненкo, Baсиль 265
Cиpoтloк, Микoлa 49з0,|44зз,
22313,290
CiдoPoв, Aнaтoлiй |78, 257
Cipкo, Iвaн 207, 208, 2 |3, 2| 48o,

225
Cipvенкo,Якiв 194,198
Cкляpeнкo,Cемен228
Cкoвopoда,Гpигopiй62,t|0,
262
Cкpи6,Ежeн(Sсгibе)121
Cкpипник,Mикoлa| | |, 1||2э
Cкy6иuький,Tpoхим43
Cлaвiн,Лaзаp6057,
615E,
110,11022,
162,273,282
Cлемoн,Cтивен(Slеmon)9
Cливкa,Юpiй 3438,
280
Cлyuький,oлeксaн.Цp
139,140,
14021
Caвеllкoв,Biкгop 240,24|
Cльoзкiн,Юpiй 18
Caвненкo,Iгop5 1_52s' 232-235, Cлюсapeнкo,Гpигopiй43
262,271,273,275
Cмiлянський,Леoнiд98' 224
Cавнук,oксaнa 2|79|,280
Cмiт, Ентoнi(Smith)252{
Caгaйдачний,
Петpo59,60'
Cмoлiй,Bалеpiй|4' 34в,5032,
280,
75, | 10,| 14, 224,225,263,274,
14338,
16430
Caксaгaнськ ltЙ, Пaнac |27
Cмoлкa,Фpaнцишек209
Caнoв(Cмyльсoн),Л. 148
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