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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

Ви тримаєте в руках перший номер  нового всеукраїнського наукового історичного 
журналу «Світ Кліо», який започатковано на історичному факультеті Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Журнал видається у творчій співпраці 
колективів Редакційної колегії та ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-
інформація». 

Рік виходу часопису є знаковим для багатотисячного колективу Драгоманівського 
університету, який 2020-го святкує свій 185-річний ювілей. Цей рік є також особливим для 
викладачів і студентів-істориків. Рівно 50 років тому (1970) у структурі Київського 
державного педагогічного університету імені О. М. Горького (нині – Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) було відновлено історичний (тоді – 
історико-педагогічний) факультет. За ці роки факультет підготував кілька поколінь фахових 
учителів історії і методистів виховної роботи для національної школи, а десятки 
випускників досягли вершин в академічній науці. 

Наше наукове періодичне видання зорієнтоване на публікацію результатів новітніх 
наукових розробок у різних галузях історичної й суміжних наук. Висвітленню актуальних 
науковим проблем присвячені рубрики журналу «Археологія», «Історія України», «Всесвітня 
історія», «Історична регіоналістика», «Теорія, методологія та методика історичного 
дослідження», «Історіографічні студії», «Джерелознавство», «Спеціальні галузі історичної 
науки», «Етнологія» та «Методика навчання історії». Сподіваємося, що й такі тематичні 
рубрики часопису, як «Персоналії», «Архів у журналі», «Музей і час», «Світлина номера», 
«Рецензії та огляди», «Наукова хроніка та інформація», «Книжкова полиця», розширюючи 
проблематику видання, сприятимуть залученню до кола читачів і авторів ширшої фахової 
аудиторії. 

«Світ Кліо» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, 
підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну 
знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Запрошуємо до співпраці студентів, аспірантів, докторантів, науковців академічних 
установ, музейних, архівних бібліотечних працівників, викладачів і вчителів історії для 
публікації результатів своїх наукових досліджень. 

DEAR READERS! 

You are holding the first issue of the new all-Ukrainian Scientific Historical Journal 
“Clio World”,  which  was  founded  at  the  Faculty  of  History  of  the  National  Pedagogical 
Dragomanov University. This journal is published in creative  cooperation between the teams 
of the Editorial  Board and LLC “Scientific Information Agency” “Science-Technology-
Information".  

The year of publication of the journal  is significant for the team of the National Pedagogical 
Dragomanov University, which celebrates its 185th anniversary in 2020. This year is also 
special for teachers and students of history. Exactly 50 years ago (1970) in the structure of the 
Kyiv State Pedagogical University named after O.M. Gorky (now – the National Pedagogical 
Dragomanov University), the historical and pedagogical (now – historical) faculty was restored. 
Over the years, the faculty has trained several generations of professional history teachers and 
methodologists of educational work for the national school, and dozens of graduates have reached 
the top in academic science. Our scientific historical journal is focused on publishing the results 
of the latest scientific developments in various fields of historical and related sciences. The 
rubrics of the journal  "Archeology", "History of Ukraine", "World History", "Historical 
Regionalism", "Theory, Methodology and Methods of Historical Research", "Historiographical 
Studies", "Source Studies", "Special Branches of Historical Science", "Ethnology" and "Methods of 
teaching history" are devoted to current scientific issues. We hope that such thematic sections as 
"Historical Biography", "Archive in  the  Journal",  "Museum  and  Time",  "Photo  of the  issue", 
"Reviews", "Scientific Chronicle and Information", "Bookshelf", expanding issues of the 
publication, will help to attract readers and authors.  

“Clio World” supports a policy of open access to published content, upholding the 
principles of free dissemination of scientific information and global exchange of knowledge for 
the sake of general social progress. 

We invite students, graduate students, doctoral students, scientists of academic institutions, 
museums, archival librarians, lectures and history teachers  to  cooperate  in  publishing  
their  researches results. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОЇ ПОВИННОСТІ НЕПМАНІВ В УСРР 
(1921-1923 рр.) 

Анотація. Метою статті є аналіз становлення та функціонування системи грошової 
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загальнонаукових (аналізу, синтезу, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичного, 
історико-типологічного, історико-порівняльного) методів з принципами історизму, системності, 
науковості та верифікації. Етимологічно слово «повинність» потрактовано як неодмінне виконання 
чогось, тобто індивідуальне та соціальне зобов’язання селянського двору, майстерні ремісника, 
дрібного торгівця перед державою та суспільством. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній 
проаналізовано види повинностей непманів, їхня присутність в історіографічному дискурсі. При цьому 
підкреслено, що його особливість для початку непу зумовлена системним ігноруванням грошей загалом, 
поступовим переходом від продподатку до грошового оподаткування непманів, а найважливіше – 
становлення взаємин між приватними підприємцями і владою. Висновки. Грошова повинність 
непманів постала фінансовим зобов’язанням громадян перед державою, яка спочатку позбавила їх 
права власності і майна, а згодом запропонувала денаціоналізацію і форми соціально-трудового 
партнерства. Податок був фінансовою повинністю платника, але індивідуально специфічною, 
соціально суперечливою в умовах системного “наступу на капітал” радянських податкових органів, 
економічно обтяжливою. Особливість його стягнення в Україні визначалася наявністю імперського 
централізованого та уніфікованого апарату фінансових органів. Фіскальний апарат в особі податкових 
органів займався стягненням сімнадцяти видів грошових зборів з міських непманів і п’яти поза містом. 
Загальні суми надходження промислового податку та інших грошових податків, які потрапляли до каси 
Народного комісаріату фінансів радянської України, поповнювали видаткову частину державного 
бюджету. Таким чином новоявлені непмани, яких радянська держава висміювала на сторінках 
сатиричних видань, стали першими внутрішніми інвесторами, особливо в умовах кредитної ізоляції від 
зарубіжних країн. 
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THE MAIN FEATURES OF TAX OBLIGATION OF THE NEPMEN 
IN THE UKRAINIAN SSR 1921-1923 

Abstract. The main aim of the article is to discover the history of the formation and functioning of the 
system of tax obligation of the NEPmen in Ukraine in 1921-1923 (at the beginning of the proclamation and 
implementation of the new economic policy of the Bolsheviks). The research methodology is based on a 
combination of general scientific (analysis, synthesis, generalization) and special-historical (historical-genetic, 
historical-typological, historical-comparative) methods with the principles of historicism, systematics, scientificity 
and verification. Etymologically, “tax obligation” is used to mark an indispensable fulfilment of the individual 
social obligation of the peasant's household, the workshop of an artisan, a small trader to the state and society. 
Types of duties, their presence in historiographical discourse are considered. The scientific novelty of the work is 
that it considers the types of duties of NEPmen, their presence in historiographical discourse. The structure of the 
industrial tax, the number of patents and the amounts of the equalization tax collection, its legislative design and 
organizational changes are shown. Considering the presence of elements of the classical paradigm in the coverage 
of socio-economic relations in the countryside in the early 1920s and modern assessments, the authors go beyond 
the conceptual boundaries of a purely class approach to the phenomenon of tax obligation. It is emphasized that 
its features at the beginning of the NEP is caused by systematic disregard for money in general, the gradual 
transition from natural tax to monetary taxation of NEPmen, and more importantly – establishment of relations 
between private entrepreneurs and government. The conclusion of the research is that the tax obligation of the 
NEPmen, that is used to be a conscious need to pay moderate taxes in exchange for relative freedom of trade, 
production and labour, became a slave-like monetary obligation of citizens to the state, which initially deprived 
them of property rights. Later on, denationalization and forms of social and labour partnership were proposed. 
The tax is seen as a financial obligation of the payer, additional financial burden, but individually specific, socially 
contradictory in the context of a systematic “attack on capital” of the Soviet tax authorities. Features of its 
collection in Ukraine was determined by the presence of the imperial-like centralized and unified apparatus of 
financial authorities. It is noted that the fiscal apparatus, represented by the tax authorities, was collecting 
seventeen types of taxes from city NEPmen and five types of taxes in the countryside. The total amount of 
industrial tax and other monetary taxes, which went to the cash desk of the People's Commissariat of Finance of 
Soviet Ukraine, supplemented the expenditure part of the state budget. NEPmen, whom the Soviet state ridiculed 
on the pages of satirical publications, became the first domestic investors, especially in conditions of credit 
isolation from foreign countries. 

Keywords: NEPmen, tax obligation, finance, tax policy, taxes, tax system. 

Постановка проблеми. Поняття та явище «грошова повинність», що стали предметом 
нашого дослідження, виникли задовго до проголошення нової економічної політики (НЕП). 
Їхнє соціально-лінгвістичне походження сягає сивої давнини та зафіксоване в класичних 
термінах – «падаті», «данина», «подушна». Грошова повинність змінювала організаційні 
форми, але ключовим залишався адміністративно-примусовий та соціально-правовий зміст 
самого історичного явища. Етимологічно слово «повинність» означає неодмінне виконання 
чогось, тобто індивідуальне та соціальне зобов’язання селянського двору, майстерні 
ремісника, дрібного торговця перед державою та суспільством. Натуральні і грошові 
повинності, крім фіскальної функції, демонстрували відповідний статус особи та групи, їхню 
становість, а з іншого боку, розкривали особливості соціально-економічних відносин у 
суспільстві. Система оподаткування перетворилася на своєрідний індикатор 
цивілізаційності його розвитку, тобто виразника взаємин між владою і різними соціальними 
групами. 

Революційні перетворення системи товарно-грошових відносин на теренах Російської 
імперії, започатковані жовтневим переворотом 1917 р., зумовили хаотичний стан економіки, 
особливо фінансів, але не скасували адміністративно-примусового інституту натуральних та 
грошових повинностей. Їх продовжували стягувати, надавши революційним органам влади 
необмежені повноваження. Більшовицька модифікація системи податків, досягнувши свого 
апогею у буремні роки так званого «воєнного комунізму», не оминула традиційно-
історичних форм існування грошової повинності. До неї повернулися з перших днів 
проголошення непу. 

В історіографії, особливо радянській, крім визнання терміну «гужова повинність» та 
«натуральна повинність» для початку 1920-х рр., домінантне становище посідає визначення 
«грошовий податок» або «податок грішми». Вони запозичені з нормативно-правових актів 
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та фахової літератури тих років і набули сталого використання. Вивчення сучасної 
української та російської історіографії непу переконливо доводить наявність традиційного 
висвітлення податкової політики більшовиків1. Термін «повинність» для історіографічного 
дискурсу, якщо не брати до уваги його появу у прикладній літературі 1920-х рр., принесли 
дослідники М. Безнін і Т. Дімоні у 2002 р., але принагідно до системи оподаткування 
російських колгоспників 1930-1960-х рр.2 В українській історіографії тему формування 
державних повинностей селян УСРР 1928-1933 рр. розкрила Т. Козацька, присвятивши 
проблемі дисертаційне дослідження3. Натуральний та грошовий податок селян 1920-х рр. 
розглядається в монографії В. Олянич, яка вважає їх «грошовими та натуральними 
повинностями»4. Для системного науково-історичного дослідження придатні терміни 
«грошовий податок» і «грошова повинність», які інтелектуально не демонтують самого 
явища – оподаткування селян, непманів, службовців тощо. Однак між ними, на нашу думку, 
існує кілька принципових відмінностей, які маємо виявити через дослідження грошової 
повинності непманів, тобто приватних підприємців. 

Застосування терміну «повинність» в історіографічному дискурсі зумовлює певний 
ментальний дисонанс, особливо серед старшого покоління істориків, яке засвоїло класово-
формаційний підхід до вивчення соціальних явищ. Навіть М. Бухарін, дискутуючи з 
Й. Сталіним наприкінці 1920-х рр., ототожнював хлібозаготівлі з ознаками «повинностей» 
селян, а систему їх оподаткування з «даниною»5. Тому використання поняття «повинність» 
сприймається в якості функціонального синоніму «кріпосне право», «експлуатація», але 
принагідно до феодалізму чи капіталізму.  

Мета і завдання дослідження. Виходячи з наявності елементів класичної парадигми 
висвітлення соціально-економічних відносин і модерних оцінок, спробуємо проаналізувати 
проблему становлення та функціонування системи грошової повинності непманів в Україні 
у 1921-1923 рр. При цьому намагатимемось вийти за концептуальні межі суто класового 
підходу до феномену «грошової повинності». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливість «грошової повинності» для 
початку непу зумовлена системним ігноруванням грошей загалом, поступовим переходом 
від продподатку до грошового оподаткування непманів, а найважливіше – становленням 
взаємин між приватними підприємцями та владою. За таких умов грошова повинність мала 
виглядати усвідомленою необхідністю сплачувати помірні податки в обмін на відносну 
свободу торгово-виробничої і трудової діяльності. Вона поставала фінансовим 
зобов’язанням громадян перед державою, яка спочатку позбавила їх права власності та 
фактично майна, а згодом запропонувала денаціоналізацію й форми соціально-трудового 
партнерства. Податок – це фінансова повинність платника, але індивідуально специфічна, 
соціально суперечлива в умовах системного «наступу на капітал» радянських податкових 
органів, економічно обтяжлива. Під таким кутом зору, а також в контексті відносин влади та 
суспільства «грошова повинність» набуває дещо іншого спрямування та інтелектуального 
сприйняття. 

                                                
1 Шаповал Л. І. Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики (1921-1929 
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Політично-економічний контекст системи «грошової повинності» в Україні зумовлений 
наявністю централізованого та уніфікованого апарату фінансових органів. Створення 
«єдиних колегій», яке набуло остаточного юридичного вирішення у союзному договорі між 
УСРР та РСФРР від 28 грудня 1920 р.,6 означало концентрацію фінансової ініціативи в 
Москві. Об’єднаний наркомат фінансів розпочав уніфікацію фінансової політики, а за 
дотриманням її принципів і форм стежив уповноважений, який мав самодіяльний 
управлінський інститут при Раднаркомі УСРР. Номенклатурно існував республіканський 
наркомат фінансів УСРР, але з обмеженими повноваженнями. Державне управління податків 
і зборів встановлювало графік та інтенсивність виконання «повинності» шляхом 
директивного доведення обсягу податку республіканським наркоматам фінансів. 

Паралельним і фактично дублювальним владним органом стала штучно організована 
виконавська структура – Уповноважений Наркомфіну РСФРР при Раднаркомі УСРР, тобто 
своєрідний намісник із контрольно-наглядовими повноваженнями за збором податків 
(«данини»). У «Положенні про Уповноваженого» були виписані його права, обов’язки та 
номенклатурні функції. Він був покликаний забезпечити проведення «спільної фінансової 
політики», створення фінансового апарату на території УСРР, узгодження дій у фінансових 
справах і встановлення «єдності фінансової політики взагалі»7. Уповнаркомфін РСФРР 
виконував наглядово-регулятивні функції, особливо в царині дотримання єдиного бюджету, 
кредитування витратної частини, єдності каси, розподіляв гроші в губерніях та установах, 
створював державний розпис прибутків і витрат так званого «загального федеративного 
бюджету». У жовтні 1921 р. з’явилося «Положення про Управління Уповноваженого 
Наркомфіну РСФРР» при РНК УСРР, тобто завершилася його організаційна структуризація8. 
У його місячних і піврічних звітах фігурує Податкове управління Уповнаркомфіну, а також 
його структура. Відділ посередніх податків і державних монополій, який організаційно 
оформився в повному штаті 28 жовтня 1921 р., очолював Ф. Несмелов, його заступником був 
Г. Огородніков, старшим ревізором М. Торяніков9. Вони були першими організаторами 
наркомфінівської податкової системи в Україні. Завдяки їхній роботі на 1 січня 1922 р. 
виникли підвідділи посередніх податків і державних монополій у всіх 12 губерніях УСРР. 
Протягом другої половини 1921 р., починаючи з вересня, завершив організаційне 
оформлення і відділ безпосередніх податків, тобто виник податковий апарат для стягнення 
грошової повинності. 

Податкова система Наркомфіну формувалася на організаційно-структурній основі 
Управління Уповнаркомфіну, яке мало 5 відділів, з яких відділ безпосередніх («прямих») 
податків, відділ посередніх («непрямих») податків і державних монополій. Вони 
започаткували історію становлення податкової справи в Україні, враховуючи особливості 
структурно-функціональної реалізації грошової форми податку, тобто повинності. 

Проголошення непу значно пришвидшило організаційне становлення середньої ланки 
податкової системи Наркомфіну в УСРР, орієнтованої на грошову форму оподаткування 
непманів. Штати податкових органів губфінвідділів укомплектовувалися фахівцями з 
вищою освітою. Її мали 11 завідувачів губфінвідділів із 12 в УСРР, здобувши юридичну 
університетську освіту до 1917 р., а також фаховий досвід роботи у фінансово-економічних 
органах дореволюційного періоду. Зазвичай завідувач губфінвідділу очолював податкові 
структури – управління, відділ прямих або непрямих податків. Станом на 1 вересня 1922 р. 
Волинським губфінвідділом та податковим управлінням водночас керував В. Зайцев, 
Катеринославським – І. Авербах, Запорізьким – І. Руднєв, Київським – Г. Литкевич, 
Миколаївським – Д. Кліпков, Одеським – Ф. Шевцов, Подільським – А. Каспровський, 
Полтавським – З. Біленко (член КП(б)У з «домашньою освітою»), Чернігівським – 
М. Тусевич10. Типовий штатний розклад губфінвідділів передбачав 7-13 працівників, тому 
що губернії вирізнялися територіально та соціально-економічно, а структурно їхній 
податковий апарат здійснював роботу через так звані «столи»: організаційно-
інструкторський, промислового податку та патентного збору, звіту за промисловий податок, 

6 Сборник Узаконений РСФСР. 1921. Ст. 13. 
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України) 

Ф. 30. Оп. 1. Спр. 252. Арк. 3-4. 
8 ЦДАВО України. Ф. 30. Оп.1. Спр.252. Арк.16. 
9 Там само. Спр.261. Арк. 4-8. 

10 ЦДАВО України. Ф. 30. Оп.1. Спр.639. Арк. 28-30. 
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зрівняльний збір, гербовий збір. Апарати мали ревізорів, інспекторів, які займалися 
повсякденною податковою практикою.  

Управління податками і державними доходами, яке охоплювало два базових відділи 
(безпосередніх і посередніх податків), називали «центроподатком», хоча управління 
підпорядковувалося Уповнаркомфіну РСФРР, що очолював Ф. Новицький. У податкову 
кампанію квітня 1922 р. – лютого 1923 р. начальником Управління податками і державними 
доходами був Р. Левін, а тимчасово виконувачем обов’язків начальника податкового 
управління Ф. Несмелов, А. Гринштейн11. Змінювалися завідувачі фінвідділів у губерніях, але 
зберігалася установка на кваліфіковане кадрове забезпечення. Податкову кампанію на 
Київщині в 1922-1923 рр. проводив губфінвідділ на чолі з М. Дековим, у складі якого 
працювало 11 фахівців з вищою освітою (лише двоє не мали її). Належну професійну освіту 
здобули всі 7 управлінців Подільського, усі 6 податківців Чернігівського та Харківського 
фінансово-податкового апарату12. Враховуючи рівень освіти та стаж роботи, їх можна 
вважати «старими спецами», яких держава покликала для налагодження податкової справи. 
Вони долучилися до роботи над «розписом загальнодержавних витрат УСРР на липень – 
вересень 1922 – 23 бюджетного року», тобто до головного фінансового кошторису 
республіки, основним джерелом якого вважали податки13.  

Становлення податкового апарату Наркомфіну в УСРР відбувалося шляхом ліквідації 
залишків «старорежимних грошових податків», уніфікації та унітарності основ фінансової 
політики в особі Уповнаркомфіну РСФРР, розмежування натуральної і грошової форм 
оподаткування фізичних та юридичних осіб. Остання не мала безпосереднього впливу 
політики «воєнного комунізму», крім ігнорування товарно-грошових відносин, тому 
створювала власний податковий апарат у дві організаційні фази: від червня 1919 р. до 
проголошення та впровадження непу в червні-липні 1921 р.; від формування податкового 
апарату Уповнаркомфіну з відповідними повноваженнями до інституційної самостійності 
системи податку в умовах проведення грошової реформи в 1922-1923 рр. Будь-яка 
періодизація, особливо щодо мінливої грошової форми оподаткування, є умовною. Вона 
використана нами для упорядкування хронології подій, які відбувалися за участі двох 
суб’єктів: Уповнаркомфіну та Раднаркому УСРР і ВУЦВК. Виконавча та законодавча влада 
обмежували діяльність Уповнаркомфіну, мали право самостійного, хоч і після узгодження з 
Москвою, вирішення поточних податкових справ. Спостерігалася організаційна сталість і 
видова послідовність грошової форми податку, який не мав зворотної трансформації, тобто 
заміни його натуральним еквівалентом. Він не був втіленням і символом політики 
«воєнного комунізму», як натуральний податок за розверсткою, а швидше навпаки – її 
протилежністю. Однак функціональні та організаційно-структурні ознаки грошової 
повинності залишалися сталими. 

До проголошення непу Наркомфін УСРР, навіть за наявності податкового апарату, 
опікувався вилученням реальних цінностей (золото, діаманти, конфіскація одягу і білизни 
«буржуазії»), розподілом паперових грошей за витратними статтями державного бюджету. 
Емісійна фінансова система, використовуючи податковий апарат, наповнювала його 
цифрами, а не матеріальними засобами, породивши космічну емісію. Уже згаданий 
Ф. Несмелов, аналізуючи попередній історичний досвід функціонування податкової системи 
в УСРР, окреслив хронологічний період – від 12 квітня 1919 р. (чомусь вважав цю дату 
«моментом перемоги Радянської влади на Україні») і до впровадження законів 26 липня і 9 
серпня 1921 р. (стосувалися появи промислового податку)14. Фінансово-податкові органи 
тоді займалися «…механічною діяльністю винятково ліквідаційного значення, пов’язаного з 
поверненням боргів минулих літ з платників податків»15, але без належного фінансового 
ефекту, тому що боржники покинули країну, а податковий апарат виявляв бездіяльність 
через відсутність окладних книг, списків платників. 

Історичною датою економічно активованої грошової системи оподаткування, на 
переконання Ф. Несмелова, стало впровадження промислового податку 26 липня 1921 р. на 

                                                
11 Спр.644. Арк.18, 86. 
12 ЦДАВО України. Ф.30. Оп. 1. Спр.639. Арк. 30. 
13 Роспись общегосударственных расходов УССР на июль-сентябрь 1922-23 бюджетного года. 

Финансовый Бюллетень. 1923. № 23-24. С. 76. 
14 Несмелов Ф. Налоговые доходы за пять лет. Финансовый Бюллетень. 1925. №4. С.4. 
15 Там же. 
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території РСФРР. Він наголошував, що в Україні «з технічних причин» його реальне 
застосування припадає на жовтень 1921 р. В інших статтях тих років зазначалося, що 
«Положенню про промисловий податок» від 26 липня 1921 р. «передував закон про 
промисловий податок» в УСРР 14 червня 1921 р., який запровадили для наповнення 
міського бюджету, а тому дозволили фінорганам стягувати патентний збір і податок із 
прибутку. 

Об’єктом оподаткування стали міська торгівля і дрібна промисловість, розподілені на 
розряди згідно з патентним збором: закриті приміщення (вища ставка патенту), дрібні 
кіоски, будки, лавки (середня ставка), базарні одиниці (найнижча ставка). Розмір ставки 
залежав від місцевості, тому міста України розділили на два пояси: перший – Харків, Київ, 
Одеса, решта міст належали до іншого поясу. Патентний збір для промислових підприємств 
встановлювали за соціально-економічними ознаками: наявність найманих робітників і 
технічних засобів. Діяли два соціально-виробничі типи, з яких вищий означав обов’язкове 
використання механічного двигуна, нижчий – без нього. Розмір патенту залежав від 
кількості найманих робітників, відтак виокремлювали три розряди підприємств: перший – 
до двох працівників, другий – від двох до десяти, третій – понад 10 робітників16. Третю 
складову становив податок із прибутку, який стягували за прогресивною ставкою: від 5 % 
(для 1,5 млн крб), від 10 % (1,5-4,5 млн крб), від 15% (4,5-15 млн крб), 25 % понад 15 млн крб 
прибутку17. Отже, сприймаючи 14 червня як початок упровадження в Україні промислового 
податку, зазначимо не умовну першість порівняно з 26 липня, а фактично функціонування 
класичного податку і відповідної системи оподаткування. За «розрядами підприємств» 
стояли конкретні особи – власники та орендарі. 

Системність упровадження промислового податку визначалася не лише викладеними 
вище обставинами, а також формуванням соціального типу його платника – приватного 
підприємця, непмана. Їхній легітимності та офіційному статусу сприяла інструкція НКВС 
УСРР від 14 червня 1921 р. «Про порядок видачі дозволу на право торгівлі й організації 
пунктів товарообміну»18. Вона регулювала торгівлю сільськогосподарською і промисловою 
продукцією, але в губерніях, що виконали продрозверстку 1920-1921 рр. Власник отримував 
дозвіл (патент), а торговельні заклади поділяли на розряди, які підлягали регламентації 
згідно з «Тимчасовим положенням про приватну торгівлю продуктами ремісничої і 
фабричної промисловості, сільського господарства» від 12 липня 1921 р.19 Торгові заклади 
розподіляли за розрядами, обравши за соціально-економічний критерій кількість найманих 
робітників і загалом працівників, починаючи від 5 осіб. До третього розряду належали 
заклади, у яких працювали винятково їхні власники. Отже, формувався соціальний тип 
платника промислового податку, тобто стягнення частини прибутку у формі патенту з 
промислу, яким були приватна торгівля і приватне кустарно-ремісниче підприємництво. Так 
розпочинався реальний неп, тому що податок сплачували в грошах, а виробничі відносини 
набували ознак товарно-грошових. Протягом липня-листопада 1921 р. у трьох губерніях 
України зареєструвалося близько 10 тис. приватних торговців20 – перших платників 
податків. 

Положення про промисловий податок було схвалено Всеросійським ЦВК та РНК РСФРР 
26 липня 1921 р., тобто через місяць після законотворчої роботи українського уряду. 
Промисловий податок від 26 липня означав упровадження прямого оподаткування в 
грошовій формі. Патент, вибраний власником торгового закладу чи підприємства, збирали у 
вигляді авансу до зрівняльного збору, а останній становив 3 % від обігу. Пільги надавали 
родинам червоноармійців, інвалідів, найбіднішим верствам, тобто діяли соціально-класові 
обмеження. Спочатку зрівняльний збір стягували лише в 58 містах СРСР, але з торгових 
підприємств 2 і 3-го розряду та промислових підприємств усіх розрядів, а в решті міст 
значну частину торгово-промислових закладів першого або другого розрядів звільняли від 
зрівняльного збору. Йому підлягали окремі категорії ремісників, власників стоматологічних 
майстерень, ювеліри, ямщики, торгові посередники. Патентний збір брали щопівроку, 
зрівняльний щоквартально. За жовтень-грудень 1921 р. в УСРР вибрали 49 тис. патентів на 

16 П.Р. П’ять лет промыслового налога. Финансовый Бюллетень. 1926. № 19-20. С. 8. 
17 Там же. С. 9. 
18 ЦДАВО України. Ф.5. Оп.1. Спр. 508. Арк. 1. 
19 Там само. Арк. 5. 
20 Сушко О. О. Вказ. праця. С. 179. 
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торгово-промислові підприємства, сплативши 14,3 тис. крб золотом, а зрівняльний збір 
стягували лише в Одеській губернії, який складав 1,5 тис. крб.21 Податкові органи брали 
патент не за півріччя, а за рік, але приватна торгівля набирала активного розвитку. 
Збільшення кількості вибраних патентів, вірогідну межу яких встановлював Наркомфін 
УСРР, свідчило про стимулювальну роль промислового податку. Активно працювали і 
фінінспектори, яким протягом другої половини 1921 р. «…голодним і роздягненим 
доводилося цілими днями проводити під дощем»22, переміщуючись від міста до міста, не 
маючи коштів, канцтоварів, постійних помешкань. 

Законодавчі і виконавчі структури декларували право приватної торгівлі, яка швидко 
відроджувалася, охоплюючи всі соціальні групи населення. Непманами ставали класичні 
торговці, яких у роки воєнного комунізму вважали «спекулянтами» і «мішечниками», 
робітники і службовці, селяни і кустарі. «Згодом, коли дозвільну систему занять торгівлею 
було скасовано, – наголошувалося у фаховому друкованому органі «Фінансовий Бюлетень», 
– коли настав період захоплення непом, схиливши до торгівлі майже весь звільнений від
роботи та служби елемент, а інколи навіть затягнувши до торгівлі й осіб із середовища
робітників та службовців, коли торгувати стали всі, то запроваджені Положенням від 26-VII-
1921 форми та обсяг положення виявилися недостатніми. Організація і форми торгової
діяльності не могли вже відповідати тим найпростішим рамкам обкладання їх промисловим 
податком, які були викладені в Положенні від 26-VII-1921 року»23. Податковий апарат, хоч і 
поспішно сформований, однак доволі швидко напрацьовував законопроєкти, інструкції,
нормативні акти.

Водночас із дією промислового податку як базового виду грошового податку 22 вересня 
1921 р. політбюро ЦК КП(б)У дозволило заміну продподатку його відсотком у грошовому 
еквіваленті за ринковою ціною зернових культур24. 31 січня 1922 р. Раднарком УСРР, 
спираючись на постанову уряду РСФРР, вимагав від податківців нарахування всіх податків і 
зборів у довоєнних карбованцях, а стягувати радянськими рублями за курсом 
Уповнаркомфіну25. Раднарком УСРР встановив з 10 лютого податок на цигарки, тобто 
акцизний збір у розмірі 50 довоєнних копійок за 1000 штук26. Акцизний збір як форма 
непрямого податку надходив здебільшого до союзного бюджету, але разом з іншими 
формами представляв наркомфінівську податкову систему. 

10 лютого 1922 р. уряд РСФРР скасував попереднє положення про промисловий 
податок, а в УСРР з 15 березня 1922 р. Посилювалася увага до соціального типу розрядів, 
тобто діяв «індивідуальний підхід», основний «тягар» лягав на зрівняльний збір. Відповідно 
до нового «Положення про промисловий податок» від 10 лютого ним обкладали «…всі 
торгові і промислові підприємства, одноосібні ремесла і промисли, особисті промислові 
заняття»27. Його не стягували з кустарного промислу, який був додатком до землеробських 
справ селянського двору, а також не використовував найману працю. Промисловий податок 
складався з патентного та зрівняльного зборів, тобто структура і принципи були збережені 
від перших місяців його впровадження.  

Для визначення патенту встановлювали 12 розрядів промислових підприємств, а сума 
залежала від кількості найманих робітників. Збирали за півроку вперед, ставки зростали 
дуже стрімко від 7-го до 12-го розрядів – у 6,5 раза. Зрівняльний збір стягували від суми 
обігу, а не прибутку, щокварталу. Обігом вважали суму податкової виручки торгового 
підприємства за готівку та в кредит, вартість наявної сировини для промислового 
підприємства, реалізовану ціну товарів власного виробництва, посередницькі операції. 
Кожного 15 числа січня, квітня, червня і жовтня власник закладу та промислового 
підприємства подавав до податкової комісії інформацію про суму обігу, а патент на торгівлю 
отримували щоквартально. Стягненню підлягали і предмети розкоші, якими торгували 
непмани, але не ухилялися від його внесення. 

21 Несмелов Ф. Налоговые доходы за пять лет. Финансовый Бюллетень. 1925. № 4. С. 4. 
22 ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 621. Арк.1. 
23 П.Р. П’ять лет промыслового налога… С. 10. 
24 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп.6. – Спр. 17. – Арк. 101. 
25 Сборник Узаконений Украины. 1922. № 5. Ст. 66. 
26 Збірник Законів України. 1922. № 6. Арт. 106. 
27 Положение о промысловом налоге. Утвержденное ВЦИК и СНК 10 февраля 1922 г. и правила 

взимания его. Москва: Наркомфин, 1922. С. 5. 



Особливості грошової повинності непманів в УСРР (1921-1923 рр.) 

Clio World, 1, 2020    13 

Прозорість норм промислового податку і декларування серйозного наміру непу 
впливали на платників податку. Економічна необхідність і матеріальне зацікавлення 
штовхало їх до фінвідділу за отриманням дозволу, тобто за патентом. За сім місяців 1921/22 
р. податківці зібрали патентного збору на 145 млн крб у грошових знаках зразка 1922 р. 
(один млн дорівнював одному крб золотого еквіваленту), а зрівняльного на 33,2 млн крб 
«сов знаків», а протягом першого півріччя 1922 р. 78 млн патентного і 9 млн зрівняльного 
збору28. Грошова одиниця постійно змінювалася, тобто паперові гроші зразка 1922 р. або 
1923 р., тому астрономічні суми не завжди є показовими, але вони засвідчують 
співвідношення питомої ваги патенту і зрівняльного збору, дієздатність грошової форми 
податку. За першу половину грудня 1922 р. податківці Київської губернії отримали 86,3 млн 
зрівняльного і 4 млн патентного збору, Харківської – відповідно 48 і 3,9 млн, 
Катеринославської 39,4 і 2,6 млн, Одеської 38,1 і 3,9 млн, Чернігівської 28,8 і 0,9 млн, 
Донецької 28,1 і 2,5 млн, Полтавської 14,2 і 1,9 млн, Волинської 8,2 і 2,2 млн, Подільської 
губернії 7,5 і 0,7 млн крб зразка 1922 р.29. Абсолютні цифри лише засвідчували колосальну 
інтенсивність роботи податкового апарату, а не фінансову вагомість зібраної суми. Вона 
вимірювалася відсотком та питомою вагою серед джерел бюджету. Промисловий податок 
становив тоді близько 9% загальної суми державних і місцевих податків, а це суттєвий 
показник, враховуючи близько 15 форм грошового податку. Кількість промислових 
підприємств і закладів торгівлі зростала, відтак збільшувалися і збори, а саме зростання 
підкреслювало стимулювальну функцію промислового податку. Зрівняльний збір стягували 
з ресторанів, їдалень, які працювали після 19-ої години: 5% торгового обігу без 
використання музики і 10% із музикою30. 

У фінансово-аналітичних зведеннях тих років називали й інші причини 
непропорційності патентного і зрівняльного зборів упродовж перших семи місяців 1922 р. 
Зростання патентного збору пояснювали посиленням «фіскального обліку промислових і 
торгових підприємств», а також підвищенням ставок патенту, особливо вищих розрядів. 
Недостатньо активним було виявлення «справжніх розмірів промислово-торгових оборотів» 
закладів. Податковий апарат, хоч і мав організаційно-технічні труднощі, однак діяв активно. 
11 грудня 1922 р. член колегії НКФ РСФРР М. Альський, який здійснював інспекцію 
податкової справи в Україні, вказав на те, що податківці Київщини «надто багато уваги» 
приділяли Києву та околицям. Він зазначив також, що 30-40% населення ухилялося від 
сплати патенту, а до «судової відповідальності» не притягнули жодного31. На 
Катеринославщині, за його спостереженнями, у грудні 1922 р. була «…мізерна кількість 
вибраних патентів на розкіш, відсутність таких не лише у дрібних, але й великих 
підприємств, що торгували хутром, шовком, сріблом». Промисловий податок з його 
подвійним оподаткуванням становив певний соціальний та фінансовий «тягар». Наприклад, 
власники магазину санітарно-гігієнічних товарів І. Дворкінд та М. Гуревич скаржилися на 
високий зрівняльний збір – 113 тис. крб при торговому обігові 1922/23 р. 450 тис. крб, хоча 
предмети розкоші становили 20% від загального торгового обігу їхнього закладу. Загалом 
податки забирали 45% суми торгового обігу32. Непмани не були тоді “класичним 
купецтвом”, а промисловий податок виявися обтяжливим, особливо на розкіш, – до 50% 
обігу. У випадку несвоєчасного його внесення нараховували і стягували пеню – 1,5% із суми 
боргу. Діяла податкова дисципліна, яка також стала елементом системного функціонування 
промислового податку, який виявився класичним непівським адміністративно-
інституційним продуктом. 

У 1922-1923 рр., як зазначав Л. Юровський, «…система податків була піддана дуже 
великим змінам», а промисловий податок реформували 18 січня 1923 р.33 Фактично 
вдосконалювалася податкова практика, але без «зміни основних принципів цього 

28 ЦДАВО України. Ф.30. Оп.1. Спр. 621. Арк.3. 
29 Сведения о поступлении государственных и местных налогов и доходов в 1-ой половине декабря 

1922 года. Финансовый Вестник. 1923. № 1. С. 68-69. 
30 ЦДАВО України. Ф. 30.  Оп.1. Спр.614. Арк.6. 
31 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 20. 

Спр. 1015. Арк. 2. 
32 ЦДАВО України. Ф. 36. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 2-4. 
33 Юровский Л. Н. Денежная политика советской власти (1921-1927). Москва, 1928. С. 140. 
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податку»34. 14 лютого 1923 р. ВУЦВК видав «Положення про державний промисловий 
податок»35. Торгові підприємства розподіляли на п’ять розрядів: до першого належала 
торгівля «з рук, із землі або з невеликих лотків», до другого – однією особою з родини без 
будь-якого помешкання, до третього – магазини закритого типу роздрібної торгівлі, 
четвертого – установи напівгуртового рівня з вартістю кожної партії товару від 25 до 1 тис. 
крб, п’ятого – гуртова торгівля. Вони торгували промисловою сировиною, готовою 
продукцією, золотими і срібними виробами, продуктами й одягом, тобто повним 
асортиментом, але згідно з патентом до кожного розряду. Лібералізація торгівлі збільшила 
кількість її приватних закладів, а також державних і кооперативних.  

Комерційний інтерес і бажання займатися торгівлею та промисловою діяльністю 
добровільно схиляли частину підприємців до придбання патенту, але й податкові органи 
примушували непманів брати патент і сплачувати зрівняльний збір. Їх пропорції почали 
скорочуватися наприкінці 1922 р., у січні-березні 1923 р. співвідносилися 1 до 1,9, а 
протягом першого півріччя один до двох, однак у квітні – червні 1 до 1,8 раза. За перше 
півріччя 1923 р. сума патенту виявилася меншою від зрівняльного збору в 1,4 раза36. 
Надходження зрівняльного збору перевищувало патентний збір, тому що краще працювали 
податкові інспектори, система приватного підприємництва поповнилася значною кількістю 
торговельних закладів, кустарних промислів, сімейно-трудових господарств. Неп справляв 
позитивний вплив на соціальну категорію реальних платників податків, чисельність яких 
щороку збільшувалася.  

Історики, досліджуючи систему приватного підприємництва в Україні 1920-х рр., 
подають статистику торговельно-промислових підприємств за соціально-економічними 
секторами. Зазвичай вона була віддзеркаленням податкової статистики, тобто вибірки 
патентів власниками торгових і промислових закладів. Безумовно, що така статистика 
кількості непманів далеко неповна. Наприклад, в УСРР підприємств із стягненням патентів 
було в 1922/23 р. 352,1 тис.37 В окремих регіонах спостерігалися місцеві особливості 
кількісного і галузевого складу підприємств, які підлягали оподаткуванню промисловим 
податком. На Донбасі в першому півріччі 1922/23 р. діяло близько 15 тис. приватних 
торгових закладів і понад 7 тис. промислових підприємств, а протягом 1923/24 р. відповідно 
зменшилася їхня кількість – 10,2 тис. і 5,9 тис. одиниць38. Для стягнення патенту 
зареєстрували 17687 підприємств, з яких 11328 торгових, 6359 промислових, а також 14613 
особистих промислів і 167 на предметі розкоші. Для зрівняльного збору в 1923/24 р. 
виявили 10380 підприємств, що на 3,1 тис. менше від попереднього року. Торговий обіг 11 
тис. закладів склав тоді 59,3 млн крб, а зрівняльний збір становив 610 тис. крб, тобто 97 крб 
з одного закладу. Фінінспектори склали в 1923/24 р. 19% протоколів про ухилення від 
промислового податку, а за 1922/23 р. 9,3%, тобто посилилася «патентна репресія»39. 
Потенційно платниками промислового податку мали бути кустарі, залучення яких до обліку 
патентів та зрівняльного збору, могло б у рази збільшити їх загальну кількість. Податкові 
органи заздалегідь друкували певну кількість бланків для обліку стягнення патенту та 
зрівняльного збору. 1 січня 1923 р. податкове управління НКФ УСРР підготувало для 12 
губфінвідділів 950 тис. патентів, з яких торгових 450 тис., промислових 200 тис., особистих 
200 тис., складських 100 тис. штук40. Їх розподіляли за губерніями, але реальна вибірка 
вирізнялася обсягами та співвідношенням двох складових промислового податку.  

Господарський рік розпочинався з 1-го жовтня, а перший квартал оподаткування 
охоплював жовтень – грудень, другий січень – березень, третій квітень – червень. Між 
окремими податками спостерігалося неоголошене змагання. Так, за перше півріччя 1923/24 
р. патентний збір склав 10,4%, зрівняльний 31,3%, подоходний 28,6%, гербовий збір 20,7% 
загальної суми грошових податкових надходжень41. Місце промислового податку серед 

                                                
34 П.Р. П’ять лет промыслового налога… С. 10. 
35 Збірник Законів України. 1923. № 6. Арт. 109. 
36 Анализ поступлений прямых и косвенных налогов на Украине в 1922-23 г. и перспективы на 

бюджетный 23-24 г. Финансовый Бюллетень. 1923. № 25. С. 1-5. 
37 П.Р. П’ять лет промыслового налога… С. 11. 
38 Прямые налоги в Донбассе. Финансовый Бюллетень. 1924. № 1. С. 10. 
39 Там же. С. 11. 
40 ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1.  Спр. 645. Арк. 38. 
41 Соколов В. Прямые налоги на Украине в III квартале 1923-24. Финансовый Бюлетень. 1924. № 39. С.9. 
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решти податкових стягнень в УСРР було вагомим: у 1922/23 р. – 42,3%, у 1923/24 р. – 47,8% 
до загальної суми податкових надходжень42. Статистично-економічні показники 
функціонування цього виду оподаткування непманів виявляють його фінансову 
ефективність, а також підтверджують правильність переходу від натуральної до грошової 
форми як прямого податку. Посідаючи від 43% до 48% суми податкових надходжень в УСРР, 
навіть за умови неповної вибірки патентів та активної фіскальної практики фінінспекторів, 
промисловий податок «прижився» в умовах непу, став його конкретним функціональним 
виразником.  

На середину 1920-х рр. податкова система в УСРР вирізнялася «багатоликістю 
податків», надто «розбухла», а в окремих випадках стала нераціональною, тому що 
спостерігалося дублювання однотипних функцій і фінансових стягнень. В економічних та 
фінансових колах почали говорити про «реформу часткової уніфікації прямого обкладання в 
містах», об’єднання податків і можливу ліквідацію деяких з них. До цього спонукали грошова 
реформа та впровадження твердої радянської валюти (червінця), усталені форми 
приватногосподарської діяльності, диференціація населення за економічними ознаками. За 
таких умов паралельне існування промислового і подоходного податків не спричиняло 
нарікань, тому що «…промисловий податок має в нас дуже особливу конструкцію і є 
податком реальним»43. Багатоукладність економіки періоду непу зумовлювала наявність 
репрезентативної системи податків.  

Промисловий податок, ліквідований у роки воєнного комунізму, швидко завоював 
належне місце в умовах приватного підприємництва, вільної торгівлі, відносного 
лібералізму соціально-економічних відносин. Він був зрозумілим для платників, а спроба 
уникнути його пояснюється наявною культурою, хоча «патентна репресія» не дуже 
подобалася непманам. Однак кількість вибраних патентів та обсяги сплати свідчили про 
органічну соціальну адаптацію цього виду грошового податку.  

Податкова система Наркомфіну УСРР, яка була покликана наповнювати прибутками 
державний бюджет та виконувати інші соціально-економічні завдання (обмеження 
приватника, стимулювання державного сектору, забезпечення кредитування за класовим 
принципом тощо), не обмежувалася функціонуванням промислового податку. За їх кількістю 
вона значно випереджала перелік натуральних податків, демонструючи колосальну роботу 
фінінспекторів на місцях та центрального апарату – податкового управління Наркомфіну. 
Підприємницька активність непманів стимулювала роботу податкового апарату, а разом 
вони відроджували економічне життя суспільства, яке виходило з полону «воєнного 
комунізму» та революційних експериментів.  

Фактично, протягом господарського року, починаючи з жовтня 1921 р. і до кінця 
1922 р., грошова форма оподаткування стала пріоритетною. «На Україні 1922 р. був першим 
періодом, - зазначалося в редакційній статті «Фінансового Бюлетеня», - протягом якого 
податкова система Робітничо-селянського уряду, формуючись поступово, отримала майже 
повне завершення в межах фінансового плану, наміченого в умовах нової економічної 
політики, а прямі податки і податки на споживання, які входили до загальнодержавної 
мережі оподаткування, посіли з більшим або меншим успіхом ті місця в доходному бюджеті 
країни, на які вони могли розраховувати через постійний натиск податкового пресу»44. 
Підкреслювався безпосередній зв'язок податкової активності фінорганів з промисловим 
поступом та загальним економічним розвитком, а також з «…кількісним і якісним 
поліпшенням роботи виниклого, як фенікс з попелу, фіскального апарату, який спочатку був 
слабкий чисельно і з багатьох причин не міг використати з належною повнотою і чіткістю 
фінансові і технічні прийоми численних видів оподаткування»45. Достатньо вичерпна та 
системна оцінка.  

Уніфікація податкової системи мала логічне і прикладне завершення у формі 
фінансового плану – державного і місцевого бюджетів. А сутнісну ознаку грошових податків 
становила їхня фіскальна функція. Її спостережено в податковій практиці тих років, що 
зафіксовано у фахових періодичних виданнях. Знаний у 1920-х рр. теоретик податкової 

42 Шевцов Ф. Поступление прямых налогов по Украине. Финансовый Бюллетень. 1925. № 1. С. 9. 
43 Унификация прямого обложения в городах. Финансовый Бюллетень. 1925. № 3-4. С. 18-19. 
44 Анализ поступлений прямых и косвнных налогов на Украине в 1922-23 г. и перспективы на 

бюджетный 23-24 г. … С. 1. 
45 Там же. 
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справи професор С. Жилкін, аналізуючи діяльність податкових органів за перший квартал 
1922/23 р., зазначив, що Уповнаркомфін «…у новому бюджетному році даємо на кожний 
місяць особливе завдання по окремим губерніям, областям і союзним республікам, на різні 
суми надходжень державних прямих і непрямих податків без митних зборів»46. Фактично 
зберігся принцип розверстки грошової суми податків за адміністративно-територіальною 
ознакою, але й методи їх стягнення вирізнялися адмініструванням та примусом. 
Узагальнення С. Жилкіна є переконливими: «…були застосовані рішучі заходи до успішного 
надходження податків і до енергійного стягнення боргів», «…визнано необхідним створити 
негайно в губерніях комісії під головуванням головгубвиконкомів, поклавши на них 
обов’язок ужити всі заходи для успішного й реального надходження податків і доходів», 
«…реальні заходи впливу на неплатників податків стали здійснюватися повсюдно»47. 
Наслідки «податкового тиску» мали конструктивне завершення для бюджету: стовідсоткове 
виконання податкових зобов’язань в 4-х губерніях і позитивні тенденції надходження в 
УСРР (78 % за вересень – грудень 1922 р.).  

В архівному фонді Наркомфіну УСРР збереглися законодавчі і нормативні акти РНК 
РСФРР, які стосувалися фінансової політики і звітності податкових органів про виконання 
податків. Показовим є зміст доповіді Управління Уповнаркомфіну РСФРР стосовно підсумку 
податкової роботи в Україні за перше півріччя 1922/23 р. У доповіді зазначалося, що «…з 
жовтня з Москви надходять для кожного місяця завдання загальної суми податку. Це 
завдання УпНКФ, керуючись розмірами надходжень по кожній губернії за кілька місяців 
розверстує між губерніями»48. Отже, принцип розверстки грошових сум у формі плану 
стягнення податку виявився основним. 

Зосередження уваги на бюджеті, наповненням доходної частини якою керував 
Наркомфін через організацію діяльності податкової системи, звужує її сприйняття. Вона, 
враховуючи організаційні та структурно-функціональні особливості, мала кілька базових 
рівнів. Поширені були державні і місцеві податки, які разом становили справді “податковий 
тягар” для непманів і платників загалом. У грудні 1922 р. Київський губфінвідділ скаржився 
представникові Уповнаркомфіну М. Альському на те, що «…на нас за останні кілька місяців 
звалилося біля 40 місцевих і державних податків»49. Державними вважали промисловий, 
загальногромадянський («старий» і «новий»), трудгужподаток, гербовий і канцелярський 
збори, непрямі податки, а місцевими – усі міські і позаміські, подвірний (грошовий), 
присадибний, комунальні доходи. Окремі з них розпадалися на десятки дрібних податків і 
зборів, обтяжуючи фінансово і деморалізуючи фізично платників.  

Застосування грошового податку в умовах голоду і відновлення ролі грошей в 
соціально-економічному розвитку суспільства стимулювало податківців, пробуджувало їхню 
фантазію і податкову творчість. Згаданий «загальногромадянський» податок використали 
для допомоги тим, хто голодує. 8 березня 1922 р. був «декретований» перший «цільовий 
загальногромадянський податок», який в Україні впроваджувався з травня50. 6 червня 1922 
р. ВУЦВК, називаючи цей податок «загально-громадським»,51 звернув увагу на «кволе» його 
надходження, особливо в губерніях, не уражених голодом, а також на погану роботу 
податкового апарату. Для активного стягнення цього податку було розроблено відповідну 
інструкцію для уповноваженого, що перебував на місцях протягом місяця, складав списки в 
містах і селах, узгоджував з фінвідділами розподіл повітів, організовував агітки в пресі52. 
Податок був разовим, застосовувався вперше, вважався менш обтяжливим, ніж натуральний. 
Встановлено було три групи платників залежно від окладів заробітної плати. Його 
платниками, за підрахунками податківців, мали стати близько 5 млн осіб,53а на потреби 
голодяників надійшло понад 2 млн крб (мізерна сума в грошових знаках 1922 р.)54.  

                                                
46 Жилкин С. Налоги на Украине. Финансовый Вестник. 1923. № 1. С. 18. 
47 Там же. С. 18-23. 
48 ЦДАВО України. Ф. 30. Оп.1. Спр.581. Арк. 5. 
49 ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 1015. Арк. 60. 
50 Анализ поступлений прямых и косвенных налогов на Украине в 1922-23 г. и перспективы на 

бюджетный 23-24 г. … С.4. 
51 Збірник законів України. 1922. № 27. Арк. 416. 
52 ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр.252. Арк. 144. 
53 Там само. Спр. 581. Арк. 16. 
54 Там само. Спр. 252. Арк. 167. 
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Другий загальногромадянський податок запровадили 9 листопада 1922 р., а сплачували 
його громадяни радянської держави, хоча кошти спрямовували на «громадські» потреби. 31 
січня 1923 р. підвищили ставки, але зібрали 416 тис. крб золотом (або 11,3 млн у знаках 
1923 р.)55. Надходження першого («старого») склали 16%, другого (“нового”) 17% 
загальнофедеративного обсягу. Його стягнення дуже дратувало людей, тому що суми були 
мізерними, а бюрократичної тяганини значно більше, особливо з легалізацією зарплат і 
прибутків кожного працівника.  

Оподаткуванню підлягав гужовий транспорт і його відповідні перевезення. Він не був 
оригінальним, позаяк діяв ще до революції, але 28 серпня 1922 р. його поновили: спочатку 
через встановлення кількості днів, тому діяла «гужова повинність», яка мала відповідний 
грошовий еквівалент, а 5 грудня Раднарком УСРР зобов’язав податківців стягувати в грошах 
з 1 січня 1923 р.56 

4 жовтня 1922 р. Управління Уповнаркомфіну доручило губфінвідділам підготовку до 
впровадження подоходно-майнового податку57. Формувалися списки платників, виявлялися 
джерела доходів, крім зарплати, встановлювалася прогресивна ставка, тобто зростання 
відсотка оподаткування «високих доходів». А 31 січня 1923 р. розверстали завдання по 
губерніях, збираючи декларації про доходи платників. У Києві надійшло понад 11 тис. 
декларацій, що становило 80% загальної кількості платників58. Надходження виявилося 
«кволим» через «послаблення податкової дисципліни» в роки «воєнного комунізму», а «…за 
таких умов деклараційна система обкладання є найбільш небезпечною для інтересів фіска, а 
з іншого боку, явним бажанням найбільш заможних груп населення, яку й має на увазі цей 
класовий податок, приховувати свої належні до оподаткування статки»59. Непмани 
становили 91%, особи вільних професій – 7%, власники нерухомості – 1,7%, цінних паперів – 
0,2%60. Держава не оминула приватних підприємців, обклавши їх промисловим і подоходно-
майновим податками, демонструючи фіскальну винахідливість. Оподаткуванню, порядок 
якого встановив ВУЦВК постановою 20 червня 1922 р., підлягали видовища й 
розваги.61Частково він стосувався подоходного податку, тому об’єкти розваг потрапили в 
поле зору податківців.  

Нарахування податків у грошах, особливо в умовах стабілізації грошової одиниці 
(червінця), надавало податківцям значно інтенсивнішої оперативності. Натуральний 
податок залежав від валового збору зернових, тобто від природних катаклізмів і мінливого 
хлібофуражного балансу, а грошовий від статків, доходів із різних джерел. Він мав сталу 
одиницю – радянські рублі різного фінансового ґатунку, наявність яких у непманів, 
службовців, концесіонерів, селян і робітників загалом була прогнозована. Це стало 
підставою для кабінетного встановлення загального розміру податку та його “розверстки” 
за територією і соціальними групами.  

Особлива фінансово-фіскальна винахідливість інспекторів виявилася в реалізації 
«посередніх» або дослівно за документами і матеріалами тих років «непрямих» податків. 
Якщо перелік видів натурального податку обмежувався наявністю сільськогосподарської 
продукції, то «непрямі» податки у вигляді акцизних зборів стосувалися кількох десятків 
назв реалізації товару. Їх називали «податками на споживання», а дисциплінарно – 
акцизами. В Україні їх почали застосовувати з 1 січня 1922 р., але поступово, налагоджуючи 
роботу податкового апарату. До переліку непрямих податків належали: акцизний збір з 
виноградних вин, сірників, тютюнових виробів, папіросних гільз, пива, фруктових вод, 
спирту, нафтопродуктів, солі, цукру, чаю і кави, з їхніх різних сурогатів, жому, гасу, свічок, 
надбавки з патенту на продаж вина, пива, тютюнових виробів тощо62. За ухилення від 
сплати передбачалося покарання – штраф. Регламентація акцизу, який був податком, 

55 Анализ поступлений прямых и косвенных налогов на Украине в 1922-23 г. и перспективы на 
бюджетный 23-24 г. … С. 4. 

56 Сборник Узаконений Украины. 1922. № 53. Ст. 764. 
57 ЦДАВО України. Ф.30. Оп. 1. Спр. 621. Арк. 15. 
58 Там само. Арк. 21. 
59 Анализ поступлений прямых и косвенных налогов на Украине в 1922-23 г. и перспективы на 

бюджетный 23-24 г. … С. 5. 
60 Там само. 
61 Збірник Законів України. 1922. № 28. Арт. 429. 
62 В Управлении по местному бюджету. Финансовый Вестник. 1922. № 5-6. С. 58. 
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становила додаткові джерела фінансових надходжень. Сам факт їх функціонування свідчив 
про номенклатурну і професійну готовність податківців, а також про високу інтенсивність 
повсякденної діяльності податкового апарату.  

18 січня 1922 р. ВУЦВК видав постанову «Про місцеві грошові засоби»63, якою встановив 
ставки і перелік оподаткування трудової діяльності дрібних підприємців. Вона засвідчила 
факт існування 17 видів податкових зборів у грошах з активного міського населення та 5 
видів зборів із позаміського населення. Вражає дрібна регламентація зборів від доходів 
міського населення: від приватних будинків (5% прибутку), водогонів, від пересувної 
торгівлі, закладів з продажу фруктових напоїв, із споживачів у кав’ярнях, із перевезення 
вантажів залізницями і водним транспортом, з утримання домашніх тварин (1 крб 67 коп.), 
свійської худоби, «фурманської промисловості» (гужовий транспорт) та інших транспортних 
перевезень, із наявних коней в установах і приватних дворах, яхт, самоходів, моторних 
човнів, промислових садів та городів (3 коп. за квадратний сажень на рік), із худоби, що 
приводять на ринок для продажу, за користування вагами, нотаріальне засвідчення, 
паспортну прописку і з публічних видовищ. За кожним з них мав доглядати фінінспектор, 
виявляти, нараховувати і слідкувати за своєчасним стягненням. Адміністративна робота 
податкова апарату вражала, враховуючи відстані і кількість об’єктів оподаткування. 
Фінансова ефективність за збір дрібних акцизів була незначною – 1,5 млн крб у золотому 
вимірі протягом податкової кампанії 1922/23 р. Однак внесок до бюджету виявився 
вагомим: за жовтень – грудень «непрямі» податки становили 27% надходжень до бюджету, у 
січні – червні 1923 р. – 26,4%64.  

Інтенсивність застосування різних видів і форм грошового податку зумовлювалася 
основним завданням фінансової політики держави – наповненням доходної частини 
державного і місцевого бюджетів. Організаційна і функціональна наявність різних видів 
грошового оподаткування фізичних та юридичних осіб в УСРР 1921-1923 рр. 
продемонструвала неабияку оперативність теоретиків і практиків податкової справи, які за 
відносно короткий термін налагодили діяльність податкового апарату. Наприкінці 1922 р. 
системне впровадження грошового податку, його універсалізація і просування стали 
основним пріоритетом фінансової політики. На VII Всеукраїнському з’їзді рад робітничих і 
селянських депутатів, який відбувся 10-14 грудня 1922 р., говорилося про «…подальший і 
неухильний розвиток грошово-податкового обкладання з точним і своєчасним стягненням 
податків як одне із найважливіших завдань фінансової політики»65. Завдання програмне, 
яке випливало з принципів непу та поточної фінансово-економічної ситуації в УСРР початку 
1920-х рр. Балансування на двох платформах (натуральному і грошовому податках) 
сприймалося як архаїчне, економічно недоцільне, тому курс на універсалізацію податкової 
системи через утвердження єдиної грошової форми з повним їх підпорядкуванням 
Наркомфіну став очевидним і закономірним.  

Висновки. Отже, підсумовуючи дослідження історії становлення та функціонування 
системи грошової повинності непманів в Україні, зазначимо наявність соціального 
зустрічного руху з їхнього боку. Без взаємодії податкових органів із платниками податку не 
відбулося б відродження самої товарно-грошової системи. Упереджене ставлення влади до 
непманів віддзеркалювало неприйняття нею самого інституту приватного підприємництва, 
але між ними було укладено тимчасовий компроміс про співпрацю, відтак грошова форма 
оподаткування виявилася соціально-економічним індикатором взаємин податківців та 
платників податку, влади і суспільства.  

Основною організаційною формою грошової повинності став промисловий податок у 
вигляді патенту (дозволу на торгово-підприємницьку діяльність) і зрівняльного збору 
(відсоток стягнення суми торгового обігу). Фактично діяла система подвійного 
оподаткування, яка викликала нарікання та скарги з боку непманів. Однак цей податок, хоч і 
дуже регламентований за розрядами, набирав обертів і поширення серед торговців, 
промисловців, кустарів. Очевидно, законодавець обрав правильну форму оподаткування, яка 
враховувала стан приватного бізнесу, навіть попри його економічно-фінансове та 

                                                
63 Збірник Законів України. 1922. № 2. Арт. 37. 
64 Анализ поступлений прямых и косвнных налогов на Украине в 1922-23 г. и перспективы на 

бюджетный 23-24 г. … С. 5. 
65 VII-й Всеукраинский съезд советов 10-14 декабря 1922 года. Стенографический отчет. Харьков, 1922. 
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адміністративно-фіскальне обмеження. Поділ торгових підприємств на розряди сприяв їх 
системному та оперативному оподаткуванню, але за будь-яких обставин поставала 
самовіддана робота податківців, особливо «на місцях».  

Вибірка патентів свідчила про бажання підприємців займатися соціально-трудовою 
діяльністю та бізнесом, а з іншого боку, про номенклатурну активність самих податківців. 
Тому «грошова повинність», а вона була занадто високою з точки зору суми, мала ознаки 
взаємодії. Мотивація була різною (держава прагнула максимального фіскального стягнення, 
непмани сподівалися на відповідні доходи), але міжсекторальне партнерство діяло. Влада 
вдавалася до адміністративно-примусових методів, особливо щодо виконання платниками 
їхніх фінансових зобов’язань, але обмежувалася дисциплінарними заходами апарату 
Наркомфіну УСРР. Карально-репресивні органи, які також «цікавилися» економічними 
питаннями в ті роки , не втручалися в податкові справи. Непмани, критично сприйнявши 
ленінське застереження «серйозно і надовго», скористалися непом для реального 
«збагачення», тому погодилися на тимчасову співпрацю з податківцями. 

Грошова реформа, що відбулася з послідовною реорганізацію податкової системи, 
пришвидшила становлення грошової форми оподаткування. Обидві реформи (грошова і 
податкова), які майже збіглися в часі та просторі, можна вважати структурно-
функціональними символами впровадження непу. Вони є системними критеріями 
ефективності його становлення, просування і сталого розвитку. Грошова повинність, якщо її 
обрати за ознаку соціально-економічної взаємодії влади і суспільства в особі платників 
податку, виконувала роль індикатора напруги. Посилення податкового тиску на приватний 
сектор торгівлі означало згортання непу, розбалансування системи.  

Фіскальний апарат в особі податкових органів нагадував відродження «фенікса з 
попелу», який займався стягненням 17 видів грошових зборів з міських непманів і 5-ти поза 
містом: колосальна номенклатурна активність податківців.  

Загальні суми надходження промислового податку та інших грошових податків, які 
потрапляли до каси Наркомфіну УСРР, поповнювали видаткову частину державного 
бюджету. Новоявлені непмани, яких радянська держава висміювала на сторінках 
сатиричних видань, стали її першими внутрішніми інвесторами, особливо в умовах 
кредитної ізоляції з боку «імперіалістичних акул». Дивні метаморфози ситуативної співпраці 
більшовицької влади з приватновласницькою ініціативою в період непу… 
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ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ 

Анотація. Мета статті. На основі аналізу архівних джерел та офіційних документів і в 
контексті повсякденного життя суспільства з’ясовано особливості пенсійного забезпечення в 
радянській Україні в другій половині 1930-х рр. Визначено ключові соціальні пріоритети пенсійного 
забезпечення в державі, яка нехтувала загальними цивілізаційними цінностями, натомість 
підкреслюючи класові принципи. Методологія дослідження – принципи науковості, об’єктивності, 
історизму, методи: проблемно-хронологічний, структурно-системний та порівняльний. Для виявлення 
кількісних показників структури повсякденності та чисельності соціального контингенту пенсіонерів 
використано елементи статистичного методу. Наукова новизна. Проаналізовано ідеологічну 
спрямованість, класовий характер та соціально-політичні пріоритети соціальної політики радянської 
влади. Досліджено не уклад життя маргінальних верств населення, а повноправний соціальний статус 
радянського пенсіонера в другій половині 1930-х рр. З урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників 
висвітлено соціальні проблеми, що виникли внаслідок тривалих і руйнівних воєн та революційних 
експериментів. Пенсійне забезпечення належало до пріоритетних напрямів діяльності структурних 
підрозділів Наркомату соціального забезпечення УСРР. За роки колективізації та Голодомору кількість 
пенсіонерів, якими опікувалися органи соціального забезпечення в Україні, значно зменшилася. 
Основними формами державного забезпечення були визнані: працевлаштування, утримання в 
установах соціального забезпечення й охорони здоров’я та пенсійна допомога. Виявлено офіційні 
документи, за якими інвалідам воєн пенсії призначали найперше за умови їх участі в захисті радянської 
влади або ж факту роботи їх у радянських органах. Упродовж 1934–1936 рр. значну увагу керівництво 
держави приділяло пенсійному забезпеченню науково-педагогічних працівників. До елітної групи 
пенсійного забезпечення належали персональні пенсіонери. Персональні пенсії призначали особам за 
«виняткові заслуги» перед державою в революційній, громадській та культурно-освітній діяльності. 
Було два типи персональних пенсій: республіканського та місцевого значення. Персональні пенсіонери 
мали певні пільги у квартирній платі, а їхні пенсії були звільнені від усіх місцевих податків і зборів. Вони 
користувалися безоплатним і позачерговим медичним обслуговуванням. Їхні діти, які навчалися, мали 
переважне право на стипендію. Висновки. Установлено, що призначення персональних пенсій виявилося 
своєрідним визнанням державою заслуг окремих груп населення, а з іншого боку, – символічною платою 
за їхню лояльність до влади. Розміри пенсій були мізерними, проте свідчили про соціально-політичні 
пріоритети радянської влади та її соціальну політику. 

Ключові слова: соціальне забезпечення, радянський пенсіонер, радянська влада, персональна 
пенсія, працевлаштування. 

POLITICAL AND IDEOLOGICAL PRIORITIES OF RETIREMENT BENEFIT  
IN THE SOVIET UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE 1930s 

Abstract. Aim of the study. The analysis of archival sources and official documents reveals the features of 
retirement benefit in the Soviet Ukraine in the second half of the 1930s in the context of everyday life of society. It 
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identifies the critical social priorities of retirement provision in a state that neglected civilisational values, instead 
emphasising class principles. Research methodology – principles of scientific, objectivity, historicism, methods: 
problem-chronological, structural-systemic, and comparative. Elements of the statistical method were used to 
identify quantitative indicators of the structure of everyday life and the size of the social contingent of pensioners. 
Scientific novelty. The author analyses the ideological orientation, class character and socio-political priorities 
of the Soviet authorities in its social policy.  The author studies not the lifestyle of the marginalised population but 
the full social status of the Soviet pensioners of the second half of the 1930s. The social problems which appeared 
from the prolonged and devastating wars, and the revolutionary experiments were analysed according to 
objective and subjective factors. Retirement benefit was one of the priority areas of activity of the structural units 
of the People's Commissariat of Social Security of the Ukrainian SSR. During the years of collectivisation and 
famine, the number of pensioners in Ukraine who provided by social security agencies has decreased significantly. 
The primary forms of state support were recognised: employment, detention in social security institutions, health 
authorities and pension assistance. The author examines official documents under which disabled veteran were 
assigned pensions in the first place, provided they were involved in defence of the Soviet regime or were involved 
in the work of the Soviet authorities institutions. The government paid considerable attention to retirement 
benefit for scientific and pedagogical workers during 1934 - 1936. The elite group included people receiving merit 
pension. Merit pension was assigned to individuals for "exceptional service" to the state in revolutionary, social 
and cultural-educational activities. There were two types of merit pension: national and local. People receiving 
merit pension had certain rent benefits, and their pensions accounts were exempt from all local taxes and fees. 
They received free and emergency medical care. Their children enrolled in educational institutions had the 
priority right to a scholarship. Conclusions. The author has argued that the award of merit pension was a kind of 
recognition of merit certain groups of the population by the state, and on the other hand - a symbolic payment for 
loyalty. Amount of pensions was scanty. But they testified to the socio-political priorities of the Soviet authority 
and its social policies. 

Keywords: social welfare benefit, Soviet retiree,  Soviet authority, merit pension, employment. 

Постановка проблеми. Історіографія проблем соціального розвитку радянського 
суспільства другої половини 1930-х рр. налічує десятки монографічних праць і сотні 
науково-популярних статей, опублікованих упродовж 70-ти років. Левова їх частка припадає 
на 1990-ті рр. – початок ХХІ ст., коли історики активно висвітлювали обставини й наслідки 
політичних репресій, Голодомору, масових депортацій етнонаціональних груп. З’ясовуючи 
політико-економічні та ідеологічні підвалини становлення тоталітарної системи в Україні, 
дослідники започаткували і суттєво розвинули політологічний аспект суспільних 
трансформацій, що відбулися тоді, але знехтували проблемами соціальної історії. 
Пріоритетні для радянської історичної науки теми зазнали своєрідної теоретико-
методологічної ревізії, яка мала виразні ознаки емпіричного критицизму та категоричних 
оцінок минувшини. Історія відбулася, відтак заслуговує на об’єктивний аналіз подій, фактів, 
явищ. 

Сучасна історична наука повертається до соціальної проблематики, досліджуючи 
суспільство через біографічні нариси про яскраві особистості та повсякденне життя рядових 
представників соціальних груп. З огляду на це, крім притаманних сталінізму явищ 
політичних репресій і тотального контролю влади всіх сфер суспільного життя, характерних 
для 1930-х рр., важливо схарактеризувати матеріальне становище радянських пенсіонерів, 
тобто з’ясувати особливості пенсійного забезпечення в Українській СРР другої половини 
1930-х рр. у контексті повсякденного життя суспільства. 

Спеціальних історичних досліджень проблем пенсійного забезпечення не проводили, 
але, починаючи з другої половини 30-х рр., у літературі висвітлювали окремі аспекти цієї 
теми1 Наприкінці 50-х рр. вийшла друком брошура, автори якої окреслили пенсії як 
основний вид соціального забезпечення2. Висвітлюючи історію соціального страхування, 
дехто з дослідників торкався й призначення пенсій3. 1968 р., коли виповнилося 50 років 
«радянського соціального забезпечення», з’явилося кілька праць, автори яких 
виокремлювали історію становлення в СРСР пенсійної справи4. Вони відрізнялися від 

1 Социальное обеспечение в Советском Союзе. Москва: Изд-во НКСО, 1936. 44 с.; Семашко Н. А. Право на 
социальное обеспечение. 2-е изд. Москва: Изд-во НКСО СССР, 1938. 47 с. 

2 Араков В. А., Левшин А. В. Социальное обеспечение в СССР. Москва: Госполитиздат, 1959. 94 с. 
3 Родионова Е. И. История социального страхования в СССР. Вып. 1; под ред. Н. А. Виноградова. Москва: 

Центр. ин-т усоверш. врачей, 1966. 33 с. 
4 Андреев В. С. Социальное обеспечение в СССР. Москва: Изд-во «Знание», 1968. 79 с.; 50 лет Советского 

социального обеспечения. Материалы конференции; под ред. Д.П. Комаровой. Москва: М-во соц-го. 
обесп. РСФСР, 1968. 177 с. 
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попередніх розвідок залученням ширшої джерельної бази. 1973 р. була захищена одна з 
перших дисертацій про функціонування системи соціального забезпечення в СРСР5. 
Авторами згаданих праць були юристи, економісти, медики, а історики вивчали інші 
проблеми. 

Мета і завдання цієї науково-аналітичної праці полягає у виявленні ключових 
соціальних пріоритетів пенсійного забезпечення в державі, що відверто нехтувала 
загальними цивілізаційними цінностями, а натомість підкреслювала класові принципи. 
Науково-світоглядний інтерес спричиняє мотиваційна сторона функціонування системи 
соціального забезпечення і пенсійного зокрема, зважаючи на політичний терор, депортації, 
переслідування, голод, карткову систему матеріального розподілу, які дисонують у 
контексті так званого державного філантропства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Улітку 1934 р. в Українській СРР 
налічувалося 176 тис. пенсіонерів усіх категорій, серед них 26 тис. інвалідів Першої світової 
та громадянської воєн, 25 тис. сімей загиблих на війні, 95 тис. сімей призовників Червоної 
армії, персональних пенсіонерів республіканського і місцевого значення6. Про них згадував 
нарком соціального забезпечення УСРР І. Слинько, якого призначили 7 липня 1934 р. замість 
Г. Покорного. Щорічно на пенсії витрачали 35 млн крб., забезпечуючи в такий спосіб розміри 
пенсій: інвалідам війни в містах – 15 крб. 30 коп., а на селі – 6 крб. 12 коп.7 Місячна пенсія 
професора становила 45 крб., академіка – 90 крб.8 За роки колективізації та Голодомору 
кількість пенсіонерів в УСРР, якими опікувалися органи соціального забезпечення, 
зменшилася на 23 тис. осіб порівняно з 1929 р., коли їх налічувалося 199,3 тис.9 У 1932 р. 
соціальними послугами було охоплено лише 65% інвалідів громадянської та 52% Першої 
світової воєн, а також дві третини родин загиблих на війні чоловіків. Персональні 
пенсіонери, кількість яких неухильно зростала, досягнувши 1932 р. 7100 осіб, мали 
стабільне пенсійне забезпечення. Наркомат соціального забезпечення УСРР передав міським 
товариствам взаємодопомоги (МТД) 4,5 тис. пенсійних справ «декласованого елементу», а 
загалом «на плечі» громадських об’єднань переписали 10 тис. пенсіонерів, відтак МТД мало 
забезпечити 14 500 осіб, виділивши 840 тис. крб. на рік10. Їх переважно забезпечували 
щоденним харчуванням і побутовим утриманням. 

Пенсійне забезпечення належало до пріоритетних напрямів діяльності структурних 
підрозділів системи Наркомсобезу УСРР. Вони переймалися насамперед призначенням 
пенсій інвалідам війни та військової служби, а також особам, прирівняним до них. Так, 16 
липня 1935 р. РНК УСРР схвалив постанову «Про розмір пенсій для інвалідів війни і 
військової служби, осіб, до них прирівняних, а також членів сімей цих осіб», якою встановив 
такі місячні норми пенсій: для інвалідів «імперіалістичної війни» першої групи – 30 крб., 
якщо вони не мали підсобного господарства, а другої групи – 20 крб.11 За наявності власного 
сільського господарства розмір пенсій зменшували вдвічі. До уваги брали кількість 
непрацездатних членів родини, а також визначали «порядок і умови припинення сплати 
пенсій за майновим станом пенсіонерів». Постанова набирала чинності з 1 липня 1935 р., а 4 
серпня того ж року ЦВК і РНК УСРР затвердили «Положення про державне забезпечення 
інвалідів війни і військової служби, осіб, до них прирівняних, а також членів сімей цих осіб». 
Згідно з Положенням усі попередні постанови, починаючи з 1922 р. і по 1930 р., скасовували. 
За вказані роки було ухвалено 7 постанов, які стосувалися пенсій інвалідів війни та 
військовослужбовців. Право на отримання державної пенсії мали: особи, що стали 
інвалідами внаслідок участі в громадянській війні або під час військової служби в РСЧА; 
інваліди з числа колишніх червоногвардійців і червоних партизанів; особи, прирівняні в 
соціальному забезпеченні до інвалідів громадянської війни (що надавали допомогу органам 

5 Слобожанин В. П. Система социального обеспечения при социализме: автореферат дис. … канд. экон. 
наук. Минск, 1973. 25 с. 

6 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 20. 
Спр. 6463. Арк. 14. 

7 Там само. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі – ЦДАВО України). Ф. 348. Оп. 

1. Спр. 2534. Арк. 1. 
9 Там само. Спр. 2524. Арк. 21. 
10 Там само. Ф. 1240. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 44. 
11 Збірник законів Української Соціалістичної Радянської Республіки (далі – ЗЗ УСРР). 1935. № 23. Арк. 

136. 
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НКВС в охороні «радянських кордонів, державного порядку і безпеки»); сім’ї померлих або 
«безвісно відсутніх» учасників громадянської війни та військовослужбовців; «інваліди 
імперіалістичної війни»12. До категорії пенсіонерів зараховували осіб, «які вели активну 
боротьбу з контрреволюцією і через це втратили працездатність, а також осіб, які втратили 
працездатність від дій контрреволюції, куркульської помсти». Отже, зважаючи на §1 
Положення, право на пенсійне забезпечення мали інваліди Першої світової та громадянської 
воєн, червоноармійці та червоні партизани, активісти, військовослужбовці, а також члени 
родин, що перебували на утриманні померлої або «безвісно відсутньої особи». Пенсію 
одержували діти, брати, сестри до 16-річного віку, а до 18-років – ті, що навчалися в 
навчальних закладах; непрацездатні дружини і батьки, які втратили працездатність (для 
чоловіків – до 60 років, для жінок – до 55 років). Інвалідам громадянської війни та військової 
служби в РСЧА передбачалися «сімейні надвишки»: за одного непрацездатного – 20% 
належної місячної норми пенсії, двох – 30%, трьох – 40% надбавки. Подібна вимога 
стосувалася також інвалідів Першої світової війни, але в межах 10–30% «надвишку». 
Пенсіонери мали право лише на одну пенсію, яку нараховували з місцевого бюджету «за 
місцем постійного проживання» відповідні президії сільських і міських рад, а в містах 
обласного підпорядкування – інспектори соціального забезпечення міськрад. НКСЗ 
встановлював порядок призначення й оскарження відповідних постанов президій рад та 
інспектур. 

На підставі згаданих постанов РНК УСРР від 16 липня та 4 серпня 1935 р. НКСЗ УСРР 
розробив та оприлюднив «Інструкцію про державне забезпечення інвалідів війни і 
військової служби». Нею скасовували 13 різних циркулярів, інструкцій і постанов, виданих 
НКСЗ УСРР протягом 1926–1933 рр. Інструкцією 1935 р. право на державне забезпечення 
надавали особам рядового складу старої армії, які проживали в будинках для інвалідів. 
Особам офіцерського складу «старої (російської царської – Авт.) армії» пенсію призначали за 
умови, якщо «вони в дальшому були в РСЧА та військово-морському флоті й брали активну 
участь у захисті радянської влади або коли вони, беручи участь в радянській або 
громадській роботі, довели свою відданість радянській владі»13. Дружина, яка одержувала 
пенсію за померлого чоловіка, втрачала її у випадку одруження. 

Основними формами державного забезпечення були визнані такі: трудове 
влаштування, пенсії й допомоги, утримання в установах собезу, народної освіти та охорони 
здоров’я. Пенсійне забезпечення надавали інвалідам першої і другої групи, особам, які не 
досягли 16 років, учням до 18 років, чоловікам 60-річного та жінкам 55-річного віку, 
родинам, які мали дітей до 8 років. Перебування інвалідів у лікарнях терміном до 6 місяців 
не позбавляло їх права на пенсійне забезпечення. Для інвалідів – «трудових одноосібників», 
якщо розмір сплачуваного ними сільгоспподатку не перевищував 125% «твердої ставки», 
пенсію виплачували. Інструкція, крім названих особливостей, які не мали застосування в 
попередніх постановах, регламентувала діяльність органів соціального забезпечення. 

31 січня 1937 р. ЦВК і РНК СРСР переглянули розміри пенсій інвалідам громадянської 
війни і військової служби в РСЧА, колишнім червоногвардійцям і червоним партизанам, які 
були встановлені в 1935 р. Місячна норма інваліда першої групи без заняття сільським 
господарством становила 65 крб. (із господарством – 40 крб.); сімей померлих із трьома і 
більше непрацездатними членами – 45 і 25 крб.; із двома непрацездатними – 35 і 20 крб.; із 
одним – 25 та 15 крб.14 Зберегли принцип «сімейних надвишок» для інвалідів-пенсіонерів у 
випадках, якщо на їхньому утриманні перебували непрацездатні члени родини, які мешкали 
спільно. Надбавки становили від 40 до 20%. Рада Народних Комісарів УРСР схвалила 
аналогічну постанову 29 червня 1937 р., врахувавши положення та принципи постанови 
союзного уряду від 31 січня 1937 р. ЦВК та РНК УРСР постановили 2 вересня 1937 р. 
«призначити інвалідам з числа колишніх червоногвардійців і червоних партизанів і членам 
їх сімей пенсій на 25% вище пенсій, встановлених для цієї категорії осіб»15. Про підвищення 
пенсій «інвалідам імперіалістичної війни» не йшлося. Про них згадали в «Положенні про 
будинки для дорослих інвалідів системи НКСЗ УРСР» від 4 серпня 1938 р. Вони, як і решта 
інших категорій соціального забезпечення, мали право на притулок у будинках для 

12 ЗЗ УСРР. 1935. № 22. Арк. 125. 
13 Там само. № 38–39. Арк. 182. 
14 Там само. 1937. № 9. Арк. 30. 
15 Там само. № 48. Арк. 169. 
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інвалідів16. Інструкція НКСЗ УРСР 20 серпня 1938 р. передбачала працевлаштування, 
навчання й перекваліфікація інвалідів, які перебували на обліку органів соціального 
забезпечення. 28 березня 1938 р. НКСЗ УРСР затвердив «Положення про Інститут 
відновлення працездатності і протезування інвалідів», директора якого призначав нарком 
соціального забезпечення17. 

Пенсійне забезпечення науково-педагогічних працівників протягом 1934 – 1936 рр. 
відбувалося на підставі постанови від 21 березня 1934 р. «Про пенсійне забезпечення 
наукових працівників і викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів», яку 
доповнювали двічі: 7 жовтня 1934 р. та 23 лютого 1936 р.18 Так, 25 листопада 1934 р. 
персональну пенсію 500 крб. на місяць призначили родині М.С. Грушевського19. Дослідники 
соціально-побутових умов життя інтелігенції в Україні 1920–1930-х рр. підкреслюють її 
жалюгідне матеріальне забезпечення20. 9 квітня 1938 р. ЦВК і РНК УРСР ухвалили 
положення «Про пенсійне забезпечення наукових і педагогічних працівників вищих учбових 
закладів і наукових установ». Право на пенсію мали академіки та члени-кореспонденти АН 
УРСР, професори, доценти, асистенти, старші викладачі навчальних закладів, а також 
професори, старші і молодші наукові співробітники науково-дослідних установ. У випадку їх 
смерті пенсію отримували рідні: діти, брати і сестри до 18 років, а учні – до закінчення 
школи21. Пенсію призначали за наявності низки умов: перебування на посаді не менше 25 
років, зокрема не менше 15 років за радянської влади; якщо вони досягли пенсійного віку 
(чоловіки – 60 років; жінки – 55 років) та прослужили не менше 10 років за радянської влади 
або втратили працездатність (перша і друга група інвалідності), не досягнувши пенсійного 
віку, проте мали 15 років педагогічного стажу. До стажу науково-педагогічної роботи 
зараховували військову службу в РСЧА, у червоногвардійських або червоно-партизанських 
загонах, а також діяльність на виборних посадах у радянських установах, громадських і 
професійних організаціях після 7 листопада 1917 р., перебування в науковому відрядженні. 
Безперервним педагогічним стажем вважали «час перебування у в’язниці або у фортеці, на 
каторзі або в засланні за революційну політичну діяльність, спрямовану на повалення 
царського і капіталістичного ладу, а також усунення в дореволюційний час від науково-
педагогічної роботи за протиурядову діяльність». Вражає наявність політичної мотивації, 
якої не спостерігалося під час встановлення пенсійного забезпечення інвалідам Першої 
світової війни. Розміри пенсій становили: для академіків і членів-кореспондентів АН УРСР, 
завідувачів кафедр, професорів кафедр і науково-дослідних установ із вченим ступенем 
доктора наук – 600 крб. на місяць; професорів і завідувачів кафедр без наукового ступеня 
доктора наук – 500 крб.; доцентам кафедр, старшим і молодшим науковим співробітникам 
кандидатам наук – 400 крб.; доцентам без наукового та асистентам з науковим ступенем 
кандидата наук – 350 крб.; асистентам і старшим викладачам без наукового ступеня – 300 
крб. Сумісництво дозволяли пенсіонерам тільки в тому разі, якщо пенсія сукупно з 
додатковими заробітками чи доходами не перевищувала півтора розміри разової пенсійної 
виплати. 

До елітної групи належали персональні пенсіонери. 8 липня 1935 р. ЦВК і РНК УСРР 
затвердили «Положення про персональні пенсії», скасувавши всі попередні нормативно-
правові акти. Персональні пенсії призначали особам «за виняткові заслуги перед 
республікою в революційній, державній, професійній, громадській, господарській, 
культурній діяльності і в області оборони Союзу РСР»22. Існували два типи персональних 
пенсій: республіканського і місцевого значення. Право на звання пенсіонера 
республіканського значення мали п’ять категорій осіб: Герой Радянського Союзу, 
нагороджені орденами СРСР, почесною революційною зброєю та орденом Червоного 

16 Соціальне забезпечення. Збірник законодавчих і директивних матеріалів; упорядн. 
Л. М. Брушловський, В. І. Корбут. Київ, 1939. С. 48–49. 

17 Там само. С. 83–84. 
18 ЗЗ УСРР. 1934. № 28. Арк. 241; ЗЗ УСРР. 1936. № 13. Арк. 59. 
19 ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6463. Арк. 46. 
20 Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х років: соціально-професійний 

статус та освітньо-культурний рівень. Донецьк: Вид-во Норд-Прес, 2004. 455 с.; Рубльов О. С. 
Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–
1939). Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2004. 648 с. 

21 ЗЗ УСРР. 1938. № 19. Арк. 70. 
22 Там само. 1935. № 20. Арк. 108. 
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Прапора; заслужені діячі науки, техніки, мистецтва та народні артисти республіки; ті, що «за 
свою активну підпільну революційну роботу зазнали репресій від царської чи 
контрреволюційної влади»; видатні працівники в галузі оборони держави, державної, 
громадської, наукової, технічної, винахідницької і мистецької діяльності», нагороджені 
Президією ЦВК УСРР званням Героя Праці. Персональні пенсії місцевого значення надавали 
активним учасникам революційного руху, підпільникам періоду революції та громадянської 
війни, організаторам і керівникам загонів Червоної гвардії, повстанських і партизанських 
червоних загонів, «видатним працівникам радянських органів», медичним і ветеринарним 
працівникам, які втратили працездатність під час боротьби з епідеміями, особам, 
відзначеним урядом за особливо «героїчні дії при обороні соціалістичної власності», а також 
тим, які «вели активну боротьбу з куркулями та контрреволюцією на селі і в зв’язку з цим 
втратили працездатність». Призначала персональні пенсії комісія при РНК УСРР, яку 
очолював нарком соціального забезпечення або його заступник. Норми пенсій становили: 
республіканського значення – 150–400 крб., а місцевого – від 75 до 300 крб. на місяць. Якщо 
пенсіонер мав додаткові заробітки, то пенсію нараховували дещо меншу. Тому й існувала 
така «вилка». Персональні пенсіонери мали певні пільги у квартплаті, а пенсії були звільнені 
від усіх місцевих податків і зборів. Будинки пенсіонерів, транспортні засоби (коні, 
велосипеди), домашня худоба, які належали персональним пенсіонерам, не підлягали 
оподаткуванню. Вони одержували безкоштовне і позачергове медичне обслуговування. Їхні 
діти, якщо навчалися в навчальних закладах, мали першочергове право на стипендію. 
Пенсіонери республіканського значення мали право на безкоштовний проїзд комунальними 
залізницями. Права персональних пенсіонерів, їхні пільги та умови надання були виписані в 
інструкції НКСЗ УСРР від 29 серпня 1935 р. Вони фактично не змінювалися протягом 
наступних років. 25 березня 1937 р. НКСЗ і Наркомʼюст УРСР видали інструкцію «Про 
порядок порушення клопотань про призначення персональних пенсій республіканського 
значення», делегувавши права таким установам: ЦК КП(б)У, наркоматам, бюро обкомів 
партії, президії облвиконкомів, командувачам військових округ. Для порушення клопотання 
необхідно було подати такі документи: автобіографію, трудовий список, довідку про 
партійний стаж, довідку про склад утриманців, про розмір зарплати, акт лікарсько-трудової 
експертизи23. 

Висновки. Протягом другої половини 1930-х рр. пенсійне забезпечення в радянській 
Україні зазнало певної уніфікації, позаяк були скасовані всі попередні нормативно-правові 
акти, внесені корективи до чинних законів, які, незважаючи на явні недоліки, свідчили про 
функціонування в УСРР (від 1938 р. – УРСР) системи пенсійного забезпечення основних 
категорій населення. Загальна кількість пенсіонерів порівняно з 1920-ми роками 
зменшилася, а рівень забезпечення пенсіями та соціальними допомогами не перевищував 
двох третин контингенту НКСЗ. Під час встановлення пенсій, особливо для науково-
педагогічних працівників, були політико-ідеологічні обмеження. Призначення 
персональних пенсій, розміри яких суттєво збільшилися протягом другої половини 1930-х 
рр., з одного боку, було проявом своєрідного визнання державою заслуг окремих громадян і 
груп населення, а з іншого, – символічною платою за їхню лояльність до режиму. Протягом 
другої половини 1930-х рр. розміри пенсій для окремих груп пенсіонерів суттєво 
збільшилися. 
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DEMOCRACIES AND THE HOLODOMOR 

Abstract. The well-known dictum by the famous economist and philosopher Amartya Sen that famine does 
not take place in modern democratic states is widely-accepted. Modern democracies have the ability to deal with 
food shortages by mobilizing their vast productive and transport capacity. Dictators fail or refuse to mobilize the 
resources of their countries and aid from abroad for political and other reasons. Hence famine. Although Sen’s 
dictum is correct, it leaves out the question of democracies’ connivance with dictatorships that ignore famine. At 
the time of the Holodomor the United States President Franklin D. Roosevelt went out of his way to ignore the 
Holodomor for geopolitical calculations. Washington viewed Japan’s invasion and takeover of Manchuria with 
much anger, not because of concern about democracy in China but because of the potential loss of its political and 
economic interests in China to Japan. Taking advantage of the disinformation propagated by the infamous 
reporter for The New York Times Walter Duranty, Roosevelt conceded to the Soviet dictator and opened 
diplomatic relations with the Soviet Union in late 1933. Here the great-power interests of the United States 
coincided with the Soviet Union against those of Japan in the Far East. This was not the first time Washington 
secretly collaborated with the Bolshevik dictatorship. (At the time of the Washington Naval Conference in 1921-
1922 Washington and Moscow secretly worked together against their perceived common enemy, Japan.) 
Washington’s willful disregard of the Holodomor was a quiet “appeasement” of Stalin and should be remembered 
as such. It should also be remembered that Roosevelt’s “appeasement” did not end with the Holodomor. It 
continued into the time of Stalin’s Great Terror and beyond. 

Keywords: Holodomor, democracy, disinformation, Roosevelt, Stalin, appeasement, the Far East. 

ДЕМОКРАТІЇ ТА ГОЛОДОМОР 

Анотація. Широко відомим є твердження видатного економіста й філософа Амартії Сена про 
непритаманність голоду сучасним демократичним державам. Теперішні демократії мають 
можливість долати дефіцит продуктів харчування, використовуючи та мобілізуючи весь свій 
величезний продуктивний потенціал. Натомість диктатори відмовляються мобілізувати ресурси своїх 
країн та закордонну допомогу з політичних або інших причин. Звідси голод. Щоправда, ті ж демократії 
часом нехтували становищем у своїх колоніях, що призводило до спалахів голоду, наприклад, в Ірландії 
чи Індії. Незважаючи на обґрунтованість наведеної вище тези, А. Сен все ж не порушує важливої 
проблеми потурання демократій диктатурам, що ігнорують голод у своїх державах. Голодомор в 
Україні є характерним прикладом. Дозволимо собі припустити, що в разі чіткої й відкритої артикуляції 
західними демократіями скепсису щодо сталінської дезінформації про відсутність голоду, мільйони 
життів могли б бути врятованими. США, які часто сприймаються міжнародною спільнотою лідером 
демократичного світу, у цьому випадку зазнали жалюгідного провалу. На відміну від голоду початку 
1920-х рр. в Росії та Україні, коли США активно допомагали тим, хто голодував, у 1932-1933 рр. 
офіційний Вашингтон не запропонував жодної допомоги. Ігноруючи очевидну інформацію, адміністрація 
Білого Дому навіть не визнавала факту Голодомору. Президент США Ф. Рузвельт, керуючись 
геополітичними розрахунками, намагався не помічати трагедії Голодомору. Він бачив у Й. Сталіні 
союзника в неминучому зіткненні з новою силою, яка зростала, в Азії – Японією. Вашингтон гнівно 
обурювався вторгненням Японії в Північно-Східний Китай у 1931 р. і поглинанням імперією Маньчжурії в 
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1932-му. Це глибоке занепокоєння американського президента було викликане зовсім не стурбованістю 
про небезпеку для демократії в Китаї, а скоріше загрозою, яку становила Японія політичним та 
економічним інтересам США в цій країні. Рузвельт із задоволенням сприймав за щиру правду сталінську 
дезінформацію, яку поширював горезвісний Уолтер Дюранті на сторінках «Нью-Йорк Таймс». Президент 
демократичної Америки дав радянському диктатору «користь сумніву», прагнучи завоювати його 
довіру. З цією метою Ф. Рузвельт наприкінці 1933 р. ініціював встановлення дипломатичних відносин із 
СРСР. Агресія Японії на Далекому Сході гармонізувала великодержавні інтереси США та Радянського 
Союзу. Ф. Рузвельта і Й. Сталіна зблизила саме Японія, а не нацистська Німеччина. Про свою 
стурбованість загрозою поширення японської агресії проти Радянського Союзу американський 
президент згадав навіть у повідомленні про встановлення дипломатичних відносин з радянською 
державою. Вашингтон далеко не вперше йшов на таємну співпрацю з більшовицькою диктатурою. Так, 
зокрема, було під час Вашингтонської військово-морської конференції 1921-1922 рр. Тоді США і Радянська 
Росія таємно об’єдналися у співпраці проти свого спільного ворога – Японії. Відтак, у 1932-1933 рр. 
маємо ще одну спробу Й. Сталіна зіштовхнути капіталістичні держави на свою користь, 
протиставити одну капіталістичну владу іншій. І радянський диктатор досяг блискучого успіху. 
Ігнорування Голодомору Вашингтоном було не що інше, як «умиротворення» Й. Сталіна, подібне до 
«умиротворення» А. Гітлера наприкінці 1930-х рр. І це слід пам’ятати, як і пам’ятати про те, що 
умиротворення Й. Сталіна Ф. Рузвельтом не завершилося Голодомором. Така політика щодо СРСР 
тривала до Великого терору 1937-1938 рр. і Другої світової війни 1939-1945 рр. Ідеться про забутий 
приклад моральної капітуляції західної демократії перед тоталітарною більшовицькою Москвою. 

Ключові слова: Голодомор, демократія, дезінформація, Ф. Рузвельт, Й. Сталін, Далекий Схід. 

Statement of the problem. The economist and philosopher Amartya Sen famously noted that 
no famine takes place under democracy. The world in the modern era, characterized by enormous 
productive and transport capacities, has adequate provision for the population of any given society 
across the globe to survive a food crisis through outside aid, provided that the political regime is 
willing to receive aid to help the population. Non-democratic regimes often fail to feed the 
population through malice, neglect, or indifference. The Holodomor in Ukraine in 1932–33 is one 
such example. Demographic catastrophes in the twentieth century, however, are not the monopoly 
of non-democratic regimes. The Bengal famine of 1943 in India, for example, was due, at least 
partially and possibly to a large extent, to the utter indifference of a democratic regime to the needs 
of its colonial subjects. 

While famines did occur under democratic regimes, far more common in the twentieth century 
was the willingness among democratic powers to collaborate with dictatorships whose policies 
caused demographic catastrophes and mass killings. These cases are inconvenient truths for any 
political regime, and especially for democracies. Yet they need to be examined and the failures of 
democracies need to be acknowledged. 

The present essay examines the cases of the Holodomor in Ukraine and analyzes the 
challenges that confronted democracies (particularly the United States) in the face of Communist 
dictatorship (the Soviet Union) on the Eurasian continent in the 1930s. 

The Statement of the Basic Material. It is often forgotten that in the twentieth century 
Western and Soviet imperialism collaborated, at the cost of smaller powers such as Poland, when it 
suited their needs. The recent work by Andrzej Nowak1. This was one of a number of such instances 
of appeasement of imperialist aggression prior to the famous appeasement of the Nazis in 1939. For 
example, Professor Nowak notes the 1931 appeasement of Japan when it grabbed Manchuria, “once 
regarded as the beginning of ‘appeasement’”2 The appeasement of Moscow by Washington that 
followed immediately after, however, seems to be almost completely forgotten. For this reason 
alone, this instance of appeasement deserves to be examined and discussed carefully. Moreover, 
like many historical events, this event, too, offers important historical lessons for smaller countries 
such as Ukraine that strive to live independently of neighboring imperial powers. 

Washington’s appeasement of Moscow in the 1930s was not new: it followed historical 
precedents of its own. In 1921–1922, for example, Washington was willing to collaborate with the 
Bolsheviks to contain its imperialist rivals, especially Japan. Concerned about Japan’s naval 
expansion, Washington sought to discredit Japan’s military presence in the Soviet Far East as an 
imperial scheme rather than an anti-Communist war. Washington famously succeeded at that time 

1 Nowak A. Pierwsza zdrada Zachodu: 1920 – zapomniany appeasement demonstrates very well the West’s 
sacrifice of Poland to Soviet imperialism in 1920. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015. 

2 Tylko tam, s. 13. 
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in breaking Japan’s diplomatic codes.3 During the Washington Naval Conference from November 
1921 to February 1922, the United States confidentially gave de-crypted Japanese diplomatic 
correspondence to the representatives of the Far Eastern Republic. (The Far Eastern Republic, a 
buffer state created by the Bolsheviks in 1920, was merely a front set up to stymie Japan’s 
ambitions.) The Far Eastern Republic delegates then exposed Japan’s secret territorial ambitions in 
the Far East. This resulted in Japan being forced to accept terms unfavorable to its naval expansion. 
The US hid its hand by working closely yet secretly with the Bolsheviks.4 Japan was thus made to 
withdraw its military forces from the Russian Far East. Once the Japanese forces were withdrawn, 
the political utility of the Far Eastern Republic expired and it was soon abolished and absorbed into 
Soviet Russia. During these years, from 1918 to 1922, Moscow politically seduced the Americans 
with the prospect of fantastically attractive economic concessions for American business.5 What 
kinds of secret agreements were concluded, if only orally, between them is unknown. The Far 
Eastern Republic, some leaders of which sought freedom from Moscow’s command, may well have 
promised attractive deals to the Americans without clearing them with Moscow.6 These dealings, 
while demonstrating America’s willingness to work with the Bolshevik dictatorship for its foreign 
interests, largely serve to highlight how much further the US would be willing to take them just ten 
years later. 

To fully understand this development, one must remember that the early 1920s were a period 
of acute famine in southern Russia and Ukraine. Herbert Hoover, the “Great Humanitarian,” and 
other Americans organized an extensive humanitarian relief for the famished. In spite of the relief, 
millions of people (the estimates range from one million to five million) died in the famine. Without 
the American relief far more people would have died. The American relief effort ended in 1923 
when Moscow began to export grain even while the famine was still not completely under control. 
As one historian has put it, “Soviet leaders had evinced a willingness to risk a terrible and massive 
human tragedy in order to expedite general economic development.”7 

There is no evidence that Hoover and others were motivated by military, intelligence, or 
economic benefits in extending relief to the famished people in Russia. Nevertheless, once the crisis 
in the Far East ended and the famine in the south began to subside, Moscow demonstrated no 
intention of honoring the promises of economic concessions it made to the United States. Such 
concessions were predicated on the American recognition of the Bolshevik government. As a result, 
Americans who had been most favorably disposed to the establishment of diplomatic relations 
between the two countries lost influence in American political circles. 

The Bolsheviks, in fighting both Japanese territorial ambitions and the famine in the south, 
proved to be past masters of colluding with imperialist powers to gain maximum political benefit. 
Yet it did not mean that they renounced their own hidden imperialist ambitions, which would 
become evident in 1939 when Moscow destroyed Poland in collusion with Nazi Germany and 
invaded Finland militarily. In fact, from the very beginning the Bolsheviks never truly abandoned 
their imperialist agenda. This manifested itself most clearly in China within a few years of the 
Bolshevik Revolution. True, Moscow renounced on paper its extra-territoriality in China as a 
demonstration of criticism of other imperial powers that clung to their colonial powers in China. 
Yet when it came to the colonial control of the Chinese Eastern Railway (that extended from 
Manzhuli to Harbin and Suifenhe), Moscow first renounced control, then withdrew its 
renunciation.8 Stalin was concerned that China would yield its control to imperial powers.9 While 

3 See: Yardley, H. O. The American Black Chamber. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1931. 
4 Chervonnaya, S. А., & Evans, D. J. Left behind: Boris E. Skvirsky and the Chita Delegation at the Washington 

Conference, 1921–22. Intelligence and National Security, 2014, Vol. 1, P. 9–57; Behringer, P. W. ‘Forewarned Is 
Forearmed’: Intelligence, Japan’s Siberian Intervention, and the Washington Conference. The International 
History Review. 2016. 8:3. P. 367-393. 

5See: Косторниченко, В. Н. Проект концессии американского предпринимателя Вашингтона Б. 
Вандерлипа и Советская внешняя политика начала 1920-х гг. Americana. Волгоград, 2000. № 4. С. 79-
87. 

6 The president of the Far Eastern Republic, Aleksandr Krasnoshchekov, was subsequently tried (on charges of 
“corruption”) in 1924 and executed in 1937. (See: Argenbright, R. Marking NEP’s Slippery Path: The 
Krasnoshchekov Show Trial. Russian Review. 2002. 61:2. Р. 249–275. 

7 Edmondson, C. M. An Inquiry into the Termination of Soviet Famine Relief Programmes and the Renewal of 
Grain Export, 1922–23. Soviet Studies. 1981. 33:3. Р. 382. 

8 See: Elleman, B. Diplomacy and Deception: The Secret History of Sino-Soviet Diplomatic Relations, 1917-1927. 
Armonk, New York: M.E. Sharpe, 1997. 
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pitting one imperial power against another, the Bolsheviks remained deeply concerned that 
“America will always be against Russia” and that “the Japanese and Americans will unite concerning 
the division of spheres of influence” in the Far East.10 Later, in 1929, Moscow even waged a brief 
war against China over the control of the railway. In the end, in 1935, Moscow, finding it difficult to 
pretend to be an anti-imperial power, ignored China and sold the railway to Manchukuo, the puppet 
government of the imperial occupier of Manchuria! 

Moscow’s rhetoric, therefore, of resisting a capitalist threat in fact collapsed under the 
possibility of gaining its own economic and imperialist benefits, revealing the Bolsheviks’ 
willingness to work with other imperialist powers when it proved politically advantageous. 

The international situation in the Far East changed dramatically in the 1930s. The Soviet Union 
and the United States established diplomatic relations in late 1933. While the United States 
extended famine relief to Ukraine and Russia in 1921–22, by 1932–33 Washington knowingly 
adhered to Stalinist propaganda and even failed to acknowledge that there was a famine. Had it 
helped the starving people in 1932–33, undoubtedly many lives would have been saved. In fact, 
with no outside help millions of people died of hunger in 1932–33 in the Soviet Union. The reason is 
very clear: Washington and Moscow joined forces against Tokyo. The rapprochement was a 
supremely political move carried out at the cost of millions of lives. Ultimately, it was more 
Washington’s “appeasement” of Moscow than the world’s “appeasement” of Japan, because 
Washington intended not to appease the Asian imperialist power, at least in the long run. 

Japan’s military invasion of Manchuria in September 1931 and the foundation of its puppet 
government Manzhouguo (Manchukuo) in early 1932 changed fundamentally the political 
configuration in the Far East. Stalin insisted that it was a menacing challenge to Soviet power. He 
claimed that the Soviet military presence in the Far East was too weak to present an effective force 
and took a humiliatingly submissive position toward Japan. He even censured those (including 
Soviet Commissar of Foreign Affairs Maksim M. Litvinov) willing to take a harsher stance toward 
Japan.11 While placating Japan, Moscow began in earnest to court Washington as a counterweight. 

The Manchurian invasion took place when Herbert Hoover was the President of the United 
States. Hoover had organized, among others, the aid to the famished people in Russia and Ukraine 
in 1921-22. He was also a staunch opponent of Communism. He had no inclination to come to terms 
with Moscow. Nor did he have any intention of sanctioning Japan’s capture of the vast Manchurian 
land by force. Thus in 1932 the so-called “Stimson Doctrine,” named after Secretary of State Henry 
L. Stimson, came into being: non-recognition of international territorial changes by force. Needless
to say, behind this doctrine lay the American intention not to let Japan monopolize Manchuria. After
all, the United States, like Japan and other imperial powers, maintained extra-territoriality in China.
Moreover the United States had long advocated the “Open Door Policy” in China, not to be outdone
by other imperial powers (especially Japan and Russia).12 In any event, the Stimson Doctrine
remained a doctrine and was not enforced against Japan. The effect was, at least in the short term, a
toleration if not appeasement of Japan’s aggression.

Franklin D. Roosevelt had no desire to appease Japan, at least in the long run. He sought to use 
Moscow against Japan. Moscow courted the United States, as it had done ten years earlier, as a 
counterweight against Japan and was more than happy to come to terms with Washington. In 
campaigning in 1932 for the presidency against the incumbent Republican President Hoover, 
Roosevelt played his hand craftily. On the one hand, he never publicly advocated recognizing the 
Soviet government so as not to alienate millions of American people of Slavic origin (particularly 
ethnic Poles and anti-Soviet émigrés from the former Russian Empire). On the other hand, he 
eagerly consulted Walter Duranty, the infamous correspondent of The New York Times in Moscow 
who knowingly denied the existence of famine in the Soviet Union and deliberately misrepresented 

9 A testimony by Henk Sneevliet who was a Comintern delegate to China in the early 1920s. His 
recommendation that the railway be returned to China was not accepted by Moscow. Stalin is said to have 
cited the case of Persia as an example of Russia’s withdrawal leading to “an increase in American influence”. 
Stalin’s remark, however, may refer to a later period, the mid- to late-1920s. (See: Saich, Т. The Origins of the 
First United Front in China: The Role of Sneevliet (Alias Maring). Leiden: E.J. Brill, 1991. Vol. 1. P. 133. 

10 Remarks by P. A. Kobozev, the prime minister of the Far Eastern Republic in 1922 cited in Saich, vol. 1, p. 401. 
11 See: Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг.; Сост.: О. В. Хлевнюк, Р. У. Девис, Л. П. Кошелева, 

Э. А. Рис, Л. А. Роговая. Москва: РОСПЭН, 2001. С. 122. 
12 In 1917 Washignton did acknowledge Japan’s “special interests” in China (the “Lansing-Ishii Agreement”). 

This did not prevent the United States from advocating the “Open Door Policy.” 
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the Communist country as a successful experimentation with modernization, a lesson the capitalist 
countries (including the United States) should learn.13 

Throughout 1933, when millions of people were dying in Ukraine and elsewhere in the Soviet 
Union, the newly elected President Roosevelt ignored numerous reports on the massive famine. He 
was now keen to mend relations with the Communist country. He did so finally in November 1933. 
“It was Walter Duranty, more than any other individual, who persuaded Franklin Roosevelt of the 
wisdom of granting diplomatic recognition to the Soviet government.”14 Historians has argued that 
Roosevelt was interested in using the Soviet Union as a lever to influence the European political 
scene complicated by Adolf Hitler’s ascension to power in Germany in January 1933. It has also 
been argued that Roosevelt was interested in boosting the American economy by opening trade 
more widely with the Soviet Union. Indeed, American business circles had pressed Washington for 
the rapprochement with Moscow. 

It is certain, however, that these were not the main reasons for Roosevelt’s rapprochement 
with the Soviet dictator. On 16 November 1933 the two countries announced their diplomatic 
rapprochement. The following day Litvinov wrote almost ecstatically to Moscow about his 
conversation with Roosevelt: «Рузвельт при этом упомянул, что мы [Советский Союз] могли 
бы обмениваться с Америкой информацией о Японии. Он полагает, что нам нужно лет 10 для 
приведения Сибири в надлежащее состояние, в особенности для постройки дорог, и 
Америка готова все делать, чтобы отвращать от нас японские опасности»15. More revealing is 
a document from the Archive of the Foreign Ministry in Moscow. Roosevelt chose as first American 
ambassador to the Soviet Union William C. Bullitt, a man sympathetic with the Soviet Union who 
had personally known Vladimir I. Lenin. In a conversation with Grigorii Ia. Sokol’nikov, Deputy 
People’s Commissar of Foreign Affairs on 13 December 1933, Bullitt was very frank about 
Roosevelt’s motives, which Sokol’nikov’s memorandum of the conversation betrays clearly: «После 
обмена любезностями Буллит перешел к разговору об отношениях на Дальнем Востоке. Он 
начал с того, что президент с самого начала был вполне твердо за установление 
дипломатических отношений с Советским Союзом, однако он ожидал наиболее подходящего 
момента; с другой стороны, в виду обострения советско-японских отношений, срок 
признания был установлен с таким расчетом, чтобы владивостокский порт мог замерзнуть 
и таким образом ему не грозила бы неожиданная атака японских судов, которые могли бы 
быть двинуты Японией, исходя из соображений, что улучшение советско-американских 
отношений требует немедленного удара по СССР»16. 

Sokol’nikov, almost taken aback by such unexpectedly kind consideration by the American 
President, nevertheless found it necessary to assuage the American concern about the security of 
the Soviet Union: «На это я [Сокольников] сказал, что в нынешнее время атака порта 
морскими судами не является настолько опасной, как раньше, так как можно защитить порт 
с воздуха»17. This extraordinary record demonstrates unequivocally that Roosevelt’s main reason 
for the rapprochement with Moscow was the containment of Japan in the Far East. Roosevelt, like 
Stalin, was not initially much concerned about the danger of Hitler to the world. In his 
aforementioned 17 November 1933 note to Moscow, Litvinov wrote: «Он [Рузвельт] надеется, 
однако, что Гитлер не выдержит и лопнет, но пока что является опасным милитаристским 
воспитателем юношества»18. 

The Soviet-American rapprochement included certain provisos Moscow had to observe, such as 
the guarantee of freedom of conscience and the cessation of Communist propaganda in the United 
States. None of these concerned Roosevelt very much, and Stalin had absolutely no intention of 
observing them. Having ignored the Holodomor, Roosevelt was eager to take at face value the 
“Stalin Constitution”, promulgated for Western consumption in 1936, which included a clause on 
the guarantee of freedom of conscience19. Roosevelt showed no interest in the genocidal attack on 
priests and believers in 1937–38 that followed in the promulgation of the Stalin Constitution. 

13 See Taylor, S.J. Stalin’s Apologist: Walter Duranty. The New York Times’s Man in Moscow. New York-Oxford: 
Oxford University Press, 1990. 

14 Tzouliadis, Т. The Forsaken: An American Tragedy in Stalin’s Russia. New York: Penguin, 2008. Р. 55. 
15 Советско-американские отношения. Годы непризнания 1927-1933. Москва, 2002. С. 719. 
16Архив внешней политики РФ (Further – АВП РФ), ф. 146, оп. 16, п. 153, д. 10, л. 250. 
17 Ibid. 
18Советско-американские отношения… С. 719. 
19 See: Tzouliadis, Т. The Forsaken… Р. 204. 
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Notwithstanding the provisos, Moscow carefully yet successfully used the American Communist 
Party for propaganda and, more significantly, Moscow’s intelligence penetrated the American 
establishment deeply20. 

Even before the 1933 rapprochement, it was clear to Washington that many Americans and 
other foreign citizens had been disappearing in the Soviet Union without the knowledge of foreign 
consulates. Their fates were unknown and they were assumed to have been arrested. Some of them 
subsequently were released and their ordeals of arrest and punishment by Soviet security organs 
became known to the world. Washington was naturally concerned about these matters. Roosevelt, 
however, was happy to accept Moscow’s empty assurance that American citizens would be given 
consular assistance in the event of arrest. Roosevelt continued to ignore the unpleasant facts of 
disappearing American citizens in the Soviet Union. After arriving in Moscow, Bullitt soon turned 
critical of Stalin and his government, so he was recalled to Washington by Roosevelt. His 
replacement, Joseph E. Davies, a corrupt and incompetent diplomat, attended two of the three show 
trials Stalin staged in Moscow (the so-called “Piatakov Trial” in 1937 and the “Bukharin Trial” in 
1938) and reported on their justness: he saw “a clear conspiracy against the government” by the 
defendants. Moreover, he too failed to pay attention to the fate of Americans disappearing in the 
Soviet Union. Davies’ indifference unnerved the American embassy staff so much that they even 
considered a mass resignation in protest21. Davies’ conduct in fact stemmed from the instruction 
Roosevelt had given to him when he departed for Moscow. According to Loy W. Henderson, an 
American diplomat who worked under Davies, Davies told him that Roosevelt “had instructed him 
that his main mission in Moscow was to win the confidence of Stalin”22. 

It was also during this time of Stalin’s Great Terror that Washington and Moscow secretly 
began collaborating against Japan in China, where a full-scale war between Japan and China had 
broken out in the wake of the so-called Marco Polo Bridge Incident (on 7 July 1937). According to 
the Soviet master spy Pavel Sudoplatov, «Дело в том, что и мы, и американцы были вовлечены 
в военный конфликт между Китаем и Японией, и мы, и американцы оказывали Китаю 
значительную военную помощь, секретно консультируя друг друга по этим вопросам и в 
Москве, и в Вашингтоне»23. 

Roosevelt decided to open diplomatic relations with the Soviet Union at a time when millions of 
Ukrainians (and other citizens of the Soviet Union) were dying from famine. He ignored the massive 
human catastrophe. Roosevelt was so keen to win Stalin’s confidence that his Great Terror (in 
which almost one million innocent people were executed), his sensational show trials, and the 
disappearance of American citizens in the Soviet Union were not a priority. Roosevelt’s diplomacy 
must be recognized as an appeasement of the Soviet dictator. 

Roosevelt’s reaction to Stalin’s alliance with Hitler (in August 1939) and Stalin’s military 
invasion of Finland (in November 1939) and annexation of the Baltic republics in 1940 was 
necessarily muted. Herbert Hoover, who lost the presidential election to Roosevelt in 1932, saw 
Roosevelt’s appeasement of Stalin very clearly. Although one may call it “sour grapes,” he had a 
point. A few days after Hitler attacked the Soviet Union, Hoover was alarmed by reports of further 
appeasement by Roosevelt: One of the real compensations America received for our enormous 
sacrifices in the last war [WWI] was from the large part we played in establishing the democracies 
of Finland, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania. We nursed them in their infancy. We spent 
hundreds of millions to help them grow to manhood. Does America feel quite right about aiding 
Stalin to hold his enslavement of them? That is where power politics will carry us. No doubt we will 
promise to aid Russia. But the war to bring the four freedoms to the world will die spiritually when 
we make that promise. 

If we go further and join the war and we win, then we have won for Stalin the grip of 
communism on Russia, the enslavement of nations, and more opportunity for it to extend in the 
world. If we go into this war we will aid Stalin to hold his aggression against the four little 

20See: Haynes j. & Klehr, H. Spies: The Rise and Fall of the KGB in America. New Haven-London: Yale University 
Press, 2010. 

21 Tzouliadis, Т. The Forsaken… Р. 115–116. 
22 A Question of Trust: The Origins of U.S.-Soviet Diplomatic Relations. The Memoirs of Loy W. Henderson. 

Stanford: Hoover Institution Press, 1985. Р. 417 (emphasis added). 
23 See: Судоплатов П. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год. Москва, 2001. С. 150. 
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democracies. We will help him to survive and continue his terror and his conspiracies against all 
democracies24. 

As a former President of the United States, Hoover was not only familiar with great power 
politics but practiced it. Although he was no friend of Japanese imperialism and no supporter of its 
appeasement, he suspected that Roosevelt had no desire to avoid war with Japan, which broke out 
in December 1941. 

Roosevelt was a politician who defended the national interests of the United States. He led the 
country out of the Great Depression and to victory during World War II. Today in the United States 
he is regarded as one of the greatest presidents in American history by both Democrats and 
Republicans (Roosevelt was a Democrat). 

It is also clear, however, that Roosevelt chose to form a united, if unofficial, front with Moscow 
against Tokyo. Roosevelt defeated the non-interventionist Hoover to become president in 1933. He 
meant to influence the international political configuration in the Far East in favor of America. The 
question arises why Roosevelt chose to work with the Communist dictator over a constitutional 
monarch. Again, the reason is unavoidably related to American imperialist interests. Japan was an 
aggressive empire bent on staking out its territorial ambitions in Asia, particularly China. This 
posed an immediate threat to American interests, whereas Moscow played its cards well: even 
though it controlled the Mongolian People’s Republic as a Soviet satellite and Xinjiang (Chinese 
Turkestan) as a de-facto colony, Moscow consistently pretended to be anti-imperialist. As Japan’s 
democratic rule came to be increasingly eroded by growing militarism, its government frequently 
changed hands. In the ten years from Japan’s invasion of Manchuria in 1931 to Japan’s attack on 
Pearl Harbor in 1941, Japan counted 13 prime ministers, on average more than one prime minister 
a year. Obviously dealing with such an unstable and unpredictable aggressive power was 
precarious. By contrast, the Soviet Union was a communist dictatorship. It is understandable that 
from a political point of view, it would have been far easier to strike a lasting deal with Moscow 
than with Tokyo. 

Washington therefore decided to appease the Communist regime in order to control their 
common rival on the Asian continent. The result is that Washington chose, for the sake of its own 
interests, not to make an issue of millions of deaths in the Soviet Union. Whether Roosevelt could 
have acted differently is a question that can be argued in many ways. All the same, Roosevelt’s 
appeasement of Stalin should not be forgotten. The appeasement of Hitler by Western democracies 
in 1938 has been condemned universally, but Roosevelt’s appeasement of Stalin is almost 
completely forgotten. In this light, the following assessment by an American historian of Roosevelt’s 
mission during Stalin’s Great Terror sounds ironic: “His [Roosevelt’s] greatest assets were his large 
vision that democracy around the world was imperiled and his increasing sense that he had been 
given the mission of defending it.”25 According to his wife’s account, Roosevelt “had a real liking for 
Marshal Stalin himself.”26 

The Conclusions. In October 2015 a monument for the victims of the Holodomor was erected 
in the capital of the United States. (This was authorized by the US Congress in 2006.) This event was 
welcomed by Americans and Ukrainians alike as a belated acknowledgment by Washington of the 
millions of deaths in 1932-33 under Stalin. Maryna Poroshenko, Ukraine’s first lady, attended the 
opening ceremony.27 President Petro Poroshenko himself visited the memorial in March 2016 and 
thanked the United States and «to the whole civilised world for support in the common struggle for 
the restoration of justice and the rule of law»28. Neither in the US nor in Ukraine, however, was 
Roosevelt’s appeasement of Stalin at the time of the Holodomor ever mentioned. 

The question is not whether to condemn Roosevelt or not. Democracies do not always act for 
democracy’s sake and great powers often pursue their own interests at the cost of smaller powers. 
The 1939 case is well known. The abandonment of Poland in 1945 is another well-known case. 

24 See: Nash, G. H. Freedom Betrayed: Herbert Hoover’s Secret History of the Second World War and Its 
Aftermath. Stanford: Hoover Institution Press, 2011. Р. 233. 

25 Hamby A. L. For the Survival of Democracy: Franklin Roosevelt and the World Crisis of the 1930s. New York: 
Free Press, 2004. P. 393. 

26 Roosevelt, E. This I remember. New York: Harper & Brothers, 1949. P. 254. 
27 See: http://www.president.gov.ua/news/marina-poroshenko-u-vashingtoni-vzyala-uchast-u-vidkritti-me-

36267. 
28 See: http://www.president.gov.ua/news/pamyat-pro-golodomor-obyednuye-ves-civilizovanij-svit-i-robi-

36929. 
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Andrzej Nowak added 1921 to the list of appeasements. It is time to remember 1933. Today’s 
Ukraine would do well to recall the history of Stalin and his appeaser in the 1930s. 
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РОБІТНИКІВ В СРСР У РОКИ ПЕРШОЇ П’ЯТИРІЧКИ (1928-1933)* 
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Анотація. Метою статті є дослідження соціальних наслідків, спричинених згортанням 
продовольчого ринку, запровадженням централізованого розподілу харчових фондів і нормованого 
продовольчого постачання працівників промислових підприємств СРСР у роки першої п’ятирічки (1928-
1933). Показано наслідки зосередження дефіцитного продовольчого ресурсу на виробництві. 
Продемонстровано, як фабричне харчування стає інструментом тоталітарної влади, формою її 
репрезентації, своєрідною матрицею формування «радянської людини». Методологія дослідження 
спирається на принципи історизму та системності, загальні наукові методи аналізу, синтезу, 
узагальнення, спеціальні методи соціальної історії, історико-генетичний та історико-порівняльний. 
Соціальні наслідки згортання ринку продовольства та запровадження централізованого розподілу й 
нормованого харчового постачання працівників промислових підприємств, проаналізовано в контексті 
форсованої індустріалізації, що супроводжувалася становленням та утвердженням у більшовицькому 
СРСР сталінського тоталітаризму. Наукова новизна. Зміна політичного курсу більшовицького 
керівництва СРСР, відмова від непу та ліквідація всіх форм приватної власності в радянській економіці 
наприкінці 1920-х рр. спричинили глибокі соціальні зміни, які охопили також і сферу споживання та 
розподілу продовольства. Традиційні досі джерела постачання харчів – магазини, ресторани і навіть 
ринки – усього за кілька місяців стають недоступними для більшості радянських людей, мимоволі 
актуалізуючи запитання: де роздобути їжу? Для забезпечення продовольчого постачання робітників у 
промисловості їжу починають централізовано розподіляти на підприємствах, де ті працюють. Відтак 
продукти харчування стають більше ніж дефіцитом, оскільки постачання харчів знову, як і в роки 
«воєнного комунізму», сконцентровано на робочому місці. Праця заради харчування, свого і своєї родини, 
стає майже необхідністю й навіть обов'язком. Доступ до їжі стає для влади засобом відбору, 
розрізнення та заохочення, а сам контроль доступу до їжі та її розподілу стає джерелом влади, 
інструментом владного примусу. Висновки. Сталінський СРСР – країна багатьох нерівностей. Проте 
мало які нерівності можуть бути помічені виразніше, аніж нерівність у доступі до їжі. У той час як 70 
% населення були залишені самі на себе, ті, хто мали доступ до централізованого продовольчого 
постачання та могли харчуватися завдяки своїй роботі, робили це зовсім інакше. Запровадивши 
практику централізованого розподілу продовольства, радянська влада тим самим породила велике 
насильство. Ідеться не лише про насильство владної вертикалі, але й насильство дифузне, що є 
питомою рисою сталінського суспільства. Символічне насильство їдалень і порожніх смердючих 
магазинів; насильство над керівництвом закладів громадського харчування, які можуть бути звільнені, 
заарештовані, засуджені; щоденне насильство зневаги та хамства; нарешті, насильство, пов’язане з 
конфіскацією критично обмежених ресурсів у тих, хто наділений цією владою. 

Ключові слова: відділ робітничого постачання, їдальні, закриті робітничі кооперативи, заклади 
громадського харчування, категорії продовольчого постачання, централізовані харчові фонди. 
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WORK TO EAT: FOOD SUPPLY OF INDUSTRIAL WORKERS IN THE USSR DURING THE FIRST 
FIVE-YEAR PLAN (1928-1933) 

Abstract. The aim of the article is to study the social consequences caused by the collapse of the food 
market, the implementation of centralised distribution of food funds and standardised food supply of workers in 
industrial enterprises of the USSR during the First Five-Year Plan (1928-1933). The consequences of 
concentrating the scarce food resource on production are shown. It is demonstrated how factory food becomes an 
instrument of totalitarian power, a form of its representation, a kind of matrix for the formation of the "Soviet 
man". The research methodology is based on the principles of historicism and systematisation, general scientific 
methods of analysis, synthesis, generalisation, special methods of social history (historical-genetic and historical-
comparative). The social consequences of the collapse of the food market and the introduction of centralised 
distribution and standardised food supply of industrial workers are analysed in the context of forced 
industrialisation, which was accompanied by the formation and establishment of Stalinist totalitarianism in the 
Bolshevik USSR. Scientific novelty. The change in the political course of the Bolshevik leadership of the USSR, the 
abandonment of the NEP and the abolition of all forms of private property in the Soviet economy in the late 1920s 
caused profound social changes that also included the consumption and distribution of food. Traditional food 
suppliers (shops, restaurants and even markets) in just a few months became inaccessible for most of Soviet 
people and the question: where to get food? appeared. To ensure the food supply of workers in the industry, 
authorities began food distribution in the enterprises where they worked. Food became more than a shortage, as 
food supply was concentrated in the workplace, as in the years of "military communism". Working for food 
became almost a necessity and even a duty. Access to food became for the authorities a means of selection, 
distinction and encouragement, and the very control of access to food and its distribution were a source of power, 
an instrument of coercion. Conclusions. Stalin's USSR was a country of many inequalities. While 70% of the 
population was left to take care of themselves, those who had access to centralised food supply and were able to 
eat through their work did so quite differently. By introducing the practice of centralised food distribution, the 
Soviet government thus created great violence. It is not only about the violence of the power vertical, but also 
diffuse brutality, which is a specific feature of the Stalinist society. There were symbolic violence of canteens and 
empty stinking shops, violence against the management of public catering establishments, which could be 
released, arrested, convicted; daily violence of contempt and rudeness, finally, violence involving the confiscation 
of critically limited resources from those who in power. 

Keywords: department of labour supply, canteens, workers' cooperatives, public catering establishments, 
categories of food supply, centralised food funds. 

Постановка проблеми. «Дайте працівникам достатньо чогось поїсти, щоб їхній голод 
вгамувався, і тоді ви матимете металургію. Нам потрібно краще забезпечити людей. З 
порожнім черевом ви ніколи нічого не зробите. Ви маєте дати хліб і додати якихось жирів. 
Тільки тоді працівник витримає роботу. Він не працює, коли голодний, він нервує. Ми 
просимо вас відповісти. Не уникайте відповіді. Ви збираєтесь підвищити чи ні норми 
[продовольства – Авт.] для робітників? Ви постачаєте лише спекулянтів»1. 

27 жовтня 1932 р. після виступу одного з керівників більшовицької партійної 
організації Горьківської області О. Бурова робітникам фабрики «Червоне Сормово» (одна з 
найстаріших у місті: заснована в 1849 р., де будуються кораблі, буксири, підводні човни, 
танки та локомотиви) традиційно запропонували поставити запитання в письмовій формі. 
Наведені вище слова належать одному з робітників, імені якого ми не знаємо. Лексика, яку 
він використовує, не збігається із загальним парадним настроєм, а тон запитань 
надзвичайно агресивний і напрочуд вільний. 

Вочевидь, що бажання вдосталь попоїсти домінує в думках працівників цієї фабрики, 
хоча підприємство й належить до привілейованих у державі. Тут, у Горькому, у кількох 
сотнях кілометрів на схід від Москви, на берегах Волги та Оки, голод не є таким, як на 
південному заході СРСР – в Україні2, але громадяни в цьому регіоні, як і в решті країни, 

1Государственный общественно-политический архив Нижегородской области Российской Федерации 
(далее – ГОПАНО РФ), ф. 2, оп. 1, д. 1544, л. 165. 

2 Сьогодні проблема українського Голодомору 1932-1933 рр. є порівняно добре вивченою. (Див.: 
Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні; Вступ. слово Є. Нищука; Передмова, авторський 
текст В. Марочка. Міністерство культури України; Національний музей «Меморіал жертв 
Голодомору»; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. Дрогобич: «Коло», 2018.) 
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також голодні3. Вони харчуються так погано й недостатньо, що звичайна їжа стає 
нав'язливою проблемою. Окрім іншого, слова анонімного робітника виражають вимогу 
щодо поліпшення харчування. Натомість влада в особі місцевого партійного керівника 
оперує зовсім іншим терміном – постачання (рос. – снабжение)4. І це не випадковість: зміна 
курсу наприкінці 1920-х рр. (сталінський уряд відмовляється від нової економічної політики 
та усуває всі форми приватної власності в радянській економіці) спричиняє глибокі 
соціальні потрясіння, що охопили й сферу споживання та розподілу харчів. Як роздобути 
їжу? Це питання турбує радянських громадян, для яких досі традиційні джерела постачання 
– магазини, ресторани і навіть ринки – усього за кілька місяців стають недоступними.

Продукти харчування стають більше ніж дефіцитом, оскільки відтепер постачання 
харчів знову сконцентровано на робочому місці. Харчування на роботі, їжа завдяки роботі 
вже не є можливостями серед інших альтернатив, це стає майже необхідністю й навіть 
обов'язком. Саме це явище та його соціальні наслідки ми спробуємо дослідити в цій статті. 
Якими можуть бути наслідки зосередження дефіцитного ресурсу в одному місці з погляду 
влади? Ми спробуємо показати, як фабричне харчування стає привілейованою 
обсерваторією радянської влади, її формами, практикою та репрезентацією. У радянських 
їдальнях є щось, що нагадує таку собі матрицю, де не лише готують капустяну юшку, але й 
«кують» (формують) радянську людину. 

Виклад основного матеріалу. Дефіцит продовольства не був рідкістю в СРСР із 
моменту Великого голоду 1921-1922 рр., але до кінця 1927 р. залишався по суті 
регіональним і відносно обмеженим явищем. Усе змінилося восени 1927 р., коли голод став 
відчутним у столиці – Москві. Саме тоді в Політбюро ЦК ВКП(б) помітили викликану 
труднощами в отриманні борошна паніку серед містян5. Відтак із початку 1930-х рр. голод 
продовжує побутувати в СРСР. Було б неправильно думати, що відповіддю влади стала 
ефективна, скоординована і стримана політика. Скоріше, існувало кілька ініціатив як у 
центрі, так і на місцевому рівні. Проте всі вони тісно пов’язували розподілення харчів із 
конкретним робочим місцем працівника. Альтернативні ж дії не мали жодного ефекту. 
Кінець непу призвів до поступового закриття розташованих поблизу робочих місць міських 
приватних ресторанів та їдалень. Це ж стосується і приватної торгівлі (магазинів), що 
поступово зводиться нанівець. Кооперативна торгівля скорочується, а продукти на ринках, 
що продовжували функціонувати протягом усього сталінського періоду, надзвичайно 
дорожчають. 

Натомість у межах підприємств створюються різні порівняно автономні структури, що 
забезпечують розподіл споживчих і продовольчих товарів серед робітників. Спочатку це 
стосується низки магазинів внутрішньої заводської торгівлі, які в режимі «закритих 
розподільників» починають обслуговувати працівників суто своїх підприємств. Саме ці 
структури беруть на себе розподіл частини фондів продовольчих товарів і товарів 
народного споживання: замість відкритої торгівлі в міських магазинах для всіх громадян 
доступ до цих товарів отримують тільки працівники привілейованих підприємств. Пленум 
ЦК ВКП(б), що відбувся в грудні 1930 р., привітав таку форму організації розподілу 
продовольчих і споживчих товарів та визначив розподільники закритого типу як «головний 
елемент соціалістичного будівництва»6. Згодом цей досвід було узагальнено та поширено в 
значно більших вимірах через створення так званих «закритих робітничих кооперативів» 
(ЗРК)7. Окрім збирання споживчих товарів і харчів для прямого розподілу серед працівників, 
ці кооперативи також здійснювали заготівлю продуктів для заводських їдалень. 
Розташовуючись на території фабрик, ЗРК не залежали від адміністрацій останніх, а були 
невід’ємною складовою радянської торговельної системи. Новий етап у створенні системи 
розподілу товарів і продуктів харчування започатковано в грудні 1932 р. рішенням про 

3 Осокина Е. А. Иерархия бедности: государственное обеспечение и социальное расслоение в СССР в 
период нормирования (1931-1935). Cahiers du monde russe, 39(1), 1, 1998, p. 81-97. 

4 Т. Кондратьева переконливо наголошує на функції «кормління», що була характерною для влади 
Московії та Росії в довготривалій історичній перспективі [Див.: Kondratieva Т. Gouverner et nourrir: du 
pouvoir en Russie, XVIe-XXe siècles. Paris, Belles lettres, 2002, 273 p.] 

5 Hessler J. A social history of Soviet trade: trade policy, retail practices, and consumption, 1917-1953. 
Princeton, N.J. Princeton University Press, 2004, p. 156. 

6 Op. cit., p. 178. 
7 Оp. cit., p. 179-180. 
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створення відділів робітничого постачання (рос. – отдел рабочего снабжения (ОРС)) 
безпосередньо підзвітних директорам підприємств. Нарешті, були тисячі фабричних 
їдалень, які годували своїх працівників обідами. Кількість щоденних обідів у радянських 
їдальнях зросла від 750 000 у 1928 р. до 14,8 млн у 1932 р.8 

Водночас московська влада намагалася централізувати й цілковито контролювати 
розподіл продуктів харчування та особливо важливих споживчих товарів. Народний 
комісаріат торгівлі (НКТ СРСР) прагне розповсюджувати товари відповідно до державної 
системи нормування9. Російська дослідниця О. Осокіна називає цю систему «промисловим 
прагматизмом»10, що прив’язував розподіл товарів і харчів до робочого місця, а відтак набув 
особливої важливості в сталінському проєкті індустріалізації. Влада поновлює практику 
часів воєнного комунізму та знову звертається до досвіду використання підприємства чи 
адміністративного ресурсу для розподілу продовольчих і промислових споживчих товарів. 
Знаменита формула В. Леніна, запозичена тим у Святого апостола Павла («Той, хто не 
працює, не їсть») допомагає обґрунтувати цю диференційовану політику розподілу 
продовольчих ресурсів. У будь-якому випадку це була надзвичайно складна та динамічна 
система – результат сприйнятих і доповнених центральною владою місцевих ініціатив, які, 
бувало, суперечили інструкціям цієї ж влади. О. Осокіна дуже влучно підкреслює цю 
обставину: «…Політбюро не спрямовувало, не передбачало, а значною мірою «йшло у хвості 
подій» – затверджувало та регламентувало той порядок, який уже склався в практиці 
місцевого постачання» 11. 

Усі радянські підприємства, відповідно до їхнього стратегічного та економічного 
значення, були розподілені на чотири списки постачання: спеціальна, перша, друга та третя 
категорії. Саме за цими списками і розподілялися централізовані харчові фонди: працівники 
за першими двома списками становили 40% від загальної кількості, але отримували від 70 
до 80% від загального фонду централізованого харчування12. Ієрархія пропозиції розподілу 
не обмежувалася цими чотирма категоріями, оскільки всередині кожної з них робітники та 
їхні утриманці були поділені на різні групи. Така система розподілу мала на меті 
забезпечити працівників найважливіших і трудомістких підприємств гарантованим 
продовольчим постачанням. Формування в СРСР системи централізованого розподілу 
продовольства завершилося оприлюдненням 4 грудня 1932 р. постанови ЦК ВКП(б) та РНК 
СРСР «Про розширення прав заводоуправлінь у справі постачання робітників і покращення 
карткової системи», яка встановлювала перелік із 262 підприємств «першої категорії»13. 
Список цих підприємств (Москва – 83, Ленінград – 36, Іваново – 31, Урал – 14, Горький – 12 та 
Україна – 57) загалом окреслює індустріальну географію СРСР часів першого п’ятирічного 
плану. 

Отже, фабрика чи завод, де ми працюємо, визначають, що ми зможемо їсти. Робітник 
«Червоного Сормова» чи горьківського автозаводу (ГАЗ) їстиме більше і краще, ніж робітник 
іншого, непріоритетного підприємства. У період створення системи розподілу саме ця 
обставина змушувала директорів підприємств докладати зусиль співпрацювати як з урядом, 
так і з місцевими партійними чиновниками заради одного: внесення їхнього заводу чи 
фабрики до цього списку привілейованих14. Відтак створення тих самих ЗРК не було 
«спущеним» згори, а випливало з певного корпоративного патерналізму. Фабрика робить 
усе можливе, щоб «захищати» своїх працівників. Створення цих затратних (як з погляду на 

8 Hessler J., op. cit., p. 177. Про організацію мережі їдалень підприємств див.: Nérard F.-X. Nourrir les 
constructeurs du socialisme. Cantines et question alimentaire dans l’URSS des premiers plans quinquennaux 
(1928-1935). Le Mouvement Social, 247(2), 2, 2014, p. 85-103. 

9 Davies R.W., & Oleg Khlevnyuk O. The End of Rationing in the Soviet Union, 1934-1935. Europe-Asia Studies, 
51, 1999, p. 557-609. 

10 Osokina E. Our daily bread: socialist distribution and the art of survival in Stalin’s Russia, 1927-1941. 
Armonk, NY, M. E. Sharpe, 2001, p. 65. 

11 Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в 
годы индустриализации. 1927-1941. Москва: РОСПЭН, 1999. С. 43. 

12 Там же, с. 90. 
13 Советская Сибирь. 1932. 6 декабря. № 269 (3963), с. 1. 
14 У регіональних архівах Нижнього Новгорода є багато таких листів. (Див.: ГОПАНО, ф. 2, оп.1, д. 1544, 

л.л. 85-86.). Деякі керівники фабрик і заводів Горьківської області без особливого успіху намагалися 
просити центральну владу, включити їхні підприємства до цього списку (Див.: ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 
1544, л. 126.). 
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персонал, так і на бюрократичні зусилля) структур для багатьох інших радянських 
підприємств не стало реальністю. Отже, продовольче забезпечення радянських людей 
виявлялося надзвичайно диференційованим навіть в одному й тому самому місті чи області. 
Зрештою, потрібно сказати, що більшість радянських людей опинилися поза цією 
централізованою системою розподілу: колгоспники та рештки селян-одноосібників не мали 
на це права (лише робітники радгоспів і машино-тракторних станцій). Відтепер працювати 
було необхідним ще й для того, щоб мати можливість елементарно поїсти або на роботі 
завдяки їдальням (що масово розвиваються), або вдома, приготувавши їжу з продуктів, 
отриманих за розумною ціною в закритих розподільниках підприємств. 

У ситуації загального дефіциту надзвичайна неоднорідність доступу до продуктів 
харчування перетворилася на складову сталінського суспільства доби перших п'ятирічок. 
Цей дефіцитний ресурс харчів, зосереджений на робочому місці, створив нову владу. 
Контроль доступу до їжі та її розподілу стає джерелом влади, інструментом владного 
примусу. 

В екстремальних умовах дефіциту продовольства, що вражав країну, сталінська влада 
швидко розуміє доцільність використання важеля харчування для сприяння індустріальній 
перебудові в СРСР. Доступ до їжі стає засобом відбору, розрізнення та заохочення. Ми вже 
бачили, як певні сектори промисловості стають привілейованими щодо інших, але зусилля 
продовжуються серед самих працівників: ударники, передовики виробництва повинні 
подякувати за свої досягнення харчовим стимулам (краще меню в їдальні, якісніша 
продукція у фабричних крамницях)15. Відтак, харчі справді стають інструментом кадрового 
менеджменту. Згадувана вище груднева 1932 р. постанова ЦК ВКП(б) прямо говорить про 
«боротьбу з розподілом їжі для неіснуючих працівників або для людей, які не працюють 
безпосередньо на підприємстві», про «посилення влади директорів на підприємствах». Отже, 
мова йде ні про що інше, як про трудову дисципліну та примус робітників до праці16. 

Однак, ця зброя не настільки ефективна, як здається на перший погляд. Система 
розподілу продовольчого ресурсу виявляє чимало недоліків владного механізму. Кожен з 
акторів системи намагається максимально використати її і тим самим сприяє руйнуванню її 
зсередини, робить її менш ефективною, змінює саму її структуру. 

У цій системі директори підприємств мають свою логіку, яка не обов'язково відповідає 
державній. Вони насправді потрапляють під перехресний вогонь необхідності виконання 
офіційних інструкцій, планових показників і дотримання виробничих стандартів. Ці 
кількісні мети – єдині, за якими оцінюють роботу підприємства, і їх неможливо досягти без 
ефективної робочої сили. Позбавлені будь-якої можливості політичної чи громадської 
ініціативи, радянські робітники опиняються в становищі абсолютно безсилої маси, що її 
вивчав Джеймс Скотт17. Вони розуміють свою важливість у виробництві: анонімний 
працівник «Красного Сормова», якого ми цитуємо на початку цього дослідження, ризикував 
і піддавався загрозі політичного звинувачення: «там він не працює, він нервує». Не вдаючись 
до страйку, в умовах повної зайнятості багато хто із цих робітників «голосує» ногами, 
показуючи, що умови харчування є поганими. Ситуація змушує керівників підприємств 
робити все можливе, аби цього уникнути.18. Деякі директори задля отримання додаткових 
коштів не соромляться завищувати кількість своїх працівників, дестабілізуючи таким чином 
систему. Дії підприємств, які цинічно оперують «мертвими душами»19 в момент, коли 
радянські громадяни гинуть мільйонами, влада жорстоко засуджує. Серед іншого заходи 
грудня 1932 р. передбачали негайно позбавляти пайкових талонів робітників, які вимушено 
або добровільно залишали підприємства. Радянські фабрики і заводи мали надто велику 
потребу в працівниках, щоб нехтувати ними. Відтак, влада не концентрується обов'язково 
там, де її очікують, вона розсіяна, і тому її набагато складніше зрозуміти. 

15 Див., наприклад: Центральный архив Нижегородской области (далее – ЦАНО), ф. 960, оп. 1, д. 107, л. 
109. 

16 Советская Сибирь. 1932. 6 декабря. № 269 (3963), с. 1. 
17 Scott J. C. Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, Yale University Press, 

1986. 
18 ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 780, л. 56. 
19 ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1959, л.л. 138-143. Цілком офіційний термін,що закріпився в тогочасних 

офіційних документах і публікаціях у пресі. У відомому романі М. Гоголя шахрай, використовуючи 
персональні дані померлих поміщицьких селян, намагається отримати земельний кредит,. 
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Талони на харчування є тією чарівною скарбничкою, яка породжує багаторазовий рух. 
На автозаводі в Горькому, одному з найбільших будівельних майданчиків першої п'ятирічки, 
їх використовують навіть «для оплати послуг водіїв і повій»20. Наразі можливість 
харчування стає особливим джерелом влади, далеким від закону, альтернативу якого могла 
б запропонувати спроєктована система. 

Сила цього централізованого контролю мала б зумовити його ефективність. Однак, як 
це часто бувало в Радянському Союзі, у країні панує неорганізованість і неефективність. 
Склади порожні, а обіцяні обсяги продуктів реально ніколи не розподіляють. Одна з 
центральних їдалень Горького в кращому випадку отримує лише 50 % обіцяних обсягів, а 
зазвичай значно менше21. Зіткнувшись із невдачею, влада змушена докорінно змінити 
систему. Замість того, щоб поглибити централізацію, уже в 1932 р. вони почали заохочувати 
індивідуальну ініціативу! Влада офіційно відмовляється від повного централізованого 
постачання підприємств: «…керівники харчових секторів для робітників лише отримують 
від держави, а самі протягом трьох місяців навіть не поворухнули пальцем і не мобілізували 
власні ресурси»22. 

Відповідальних за постачання осіб заохочували проявляти ініціативу, купувати 
продукти харчування безпосередньо в колгоспників, створювати при заводах і фабриках 
підсобні господарства. У 1934 р. відділи робітничого постачання підприємств важкої 
промисловості отримували 37 % м'яса, 46 % риби, 94 % молочної продукції та 75 % овочів 
поза централізованим постачанням. У тому ж році підсобні господарства, які належали 
підприємствам галузі, зібрали 618 000 т овочів, 570 000 т картоплі, виробили 84 000 т 
молока і 10 500 т м'яса23. Директори їдалень змушені були постачати продукти на свої 
підприємства з офіційно дозволених і заохочуваних владою колгоспних ринків. Так 
проявилися слабкі сторони цієї влади, що опинилася в об’єктивній залежності від тих 
елементарних ринкових механізмів, які ж сама і вимагала обмежити. Попри таке повільне 
функціонування системи, доступ до їжі все ж зосереджується на робочому місці. Тут 
продукти харчування стають важливим ресурсом у руках тих, хто отримав до них доступ або 
ж контролює їх остаточний розподіл. 

Пересічний радянський громадянин сприймає також як привілейовану дуже 
специфічну категорію персоналу: працівників «закладів громадського харчування», 
керівників їдалень, кухарів, завідувачів складів, закритих робітничих кооперативів... Їхній 
прямий контакт з їжею, яку вони готують, подають, транспортують або купують, робить їх 
ідеальними підозрюваними в можливих зловживаннях і потенційними звинувачуваними в 
«найбільшому гріху». І насправді, вони можуть не лише удвічі більше «їсти на роботі», 
харчуючись на місці, а ще й приносити їжу додому. Деякі з них справді шахраювали, 
виявляючи в цьому дива винахідливості. Іноді вся справа полягала в тому, щоб вкрасти зі 
страви кілька грамів м’яса, аби зберегти гарний шматок для себе, а також приховати те з 
харчів, що залишалося, особливо хліб24. Інші навіть не переймаються цими тонкощами, а 
просто забирають те, що погано лежить... Ті, хто працюють на перевезенні вантажів, є також 
«привілейованими». Наприклад, величезний скандал стався на станції Горький, де окремі 
працівники використовували вимоги правил щодо термінів зберігання харчових продуктів, 
перепродуючи їх25. Тому доступ до продуктів харчування та праця з ними – це джерело сили, 
яку окремі особи не соромилися виявляти, іноді досить брутально. 

Багато директорів їдалень і простих офіціантів не переймаються манерами ввічливості: 
архіви сповнені скарг на їхнє хамство26. Комусь, хто знайшов таргана в юшці, завідувач 
їдальні відповів: «Якщо ви не хочете їсти, не їжте!»27 Їдальня – це місце презирства, що 
відображається іноді в простому факті непридатних для споживання страв, які подають без 

20 ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1544, л. 94. 
21 ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 205, л. 163 
22 ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1959, л. 141. 
23 Hessler J., op. cit., p. 182 
24 ГОПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1963, л.л. 60-61. 
25 ЦАНО, ф. 4570, оп. 1, д. 279.  
26 Подібна статистика існує для більш пізнього періоду. Зокрема з 918 скарг, що стосувалися їдалень і 

надійшли до місцевої преси Горького протягом першої половини 1938 р., у 407 йшлося про низьку 
якість обслуговування, а 300 дописувачів скаржилися на хамство працівників закладів громадського 
харчування. (Див.: ГОПАНО, ф. 3, оп.1, д. 1929, л. 6.). 

27 ГОПАНО, ф. 30, оп. 1, д. 2667, л. 8. 
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найменшого намагання приготувати їх смачно... Так видається, що місце продавця у 
простому буфеті заводської їдальні є джерелом незрівнянної сили. 

Знову ж таки, усе не так просто. Працівники «закладів громадського харчування» 
далеко не всесильні, як вони того хочуть і як може здатися на перший погляд, а досить часто 
виявляються безпорадними. Загальний дефіцит створює незавидну ситуацію, коли він 
впливає передусім на директора та шеф-кухаря їдальні, відповідальних за приготування 
неякісних страв із недостатньої кількості продуктів. Їх критикує з усіх боків кожна служба, а 
ще ці працівники постійно перебувають під тиском підозр, стають об’єктом скарг і доносів. 
Вони підлягають посиленому нагляду, що призводить до численних звільнень, судових 
процесів та ув’язнення. Не варто забувати, що горезвісний закон від 7 серпня 1932 р.28 
стосується не лише селян: від його впровадження безпосередньо постраждали також і 
працівники «закладів громадського харчування». У Горькому, наприклад, було кілька 
судових вироків із засудженням винних до 10 років таборів за присвоєння продуктів 
харчування29. Репресії проти цієї категорії працівників триватимуть і під час Великого 
терору 1937 р.30 Тому їдальні як місця роботи небезпечніші, ніж здається. Вакансії їхніх 
працівників важко заповнити, вони довго не тримаються свого робочого місця, часто 
звільняючись, і ще більше дестабілізуючи систему, яка й без цього є надламаною. 

Кухарі, директори їдалень і магазинів – не єдині, хто намагається продемонструвати 
свою силу через їжу. Для декого можливість добре харчуватися – це очевидна ознака 
статусу, навіть якщо зважати на твердження О. Осокіної про те, що радянське суспільство 
починало з того, що спочатку побудувало «ієрархію в бідності»31. Тож іноді за зачиненими 
дверима їдалень проявляється влада. 15 червня 1933 р. Політбюро ЦК ВКП(б) суворо 
засудило практику, що мала місце на заводі № 8 (розташоване на околиці Москви 
підприємство з виготовлення артилерійського озброєння)32. Інспектори Центральної 
контрольної комісії з’ясували, що керівництво цього підприємства в період із серпня 1932 р. 
по травень 1933 р. (а це був пік Голодомору в Україні) організувало 37 банкетів, на які з 
бюджету підприємства витратило 40 000 рублів, зокрема, лише на придбання коньяку, 
шампанського та інших дорогих алкогольних напоїв – 17 000 рублів. Ці застілля 
організовували на честь інспекторів чи військових чиновників. Персоналу їдальні, де 
влаштовували банкети, а таких було 61 особа, підприємство сплачувало проживання та 
харчування. На банкетних столах для запрошених була ікра, копчений осетр, шинка, фрукти, 
тобто такі продукти, про які звичайні радянські люди не могли навіть і мріяти. Зауважимо, 
що на час проведення цих банкетів обід у їдальні коштував трохи більше рубля. До цього 
скандалу виявилися причетними всі відповідальні посадовці підприємства. Вони надто 
добре демонструють свою владу: бенкетують і приносять пляшки додому. Саме їх місце у 
виробничому процесі та в ієрархії влади дає змогу їм мати доступ до цих харчів і 
насолоджуватися корисними благами, отриманими від своїх «клієнтів». Однак санкції 
партійного керівництва є помірними. Директор заводу І. Мірзаханов отримав сувору догану 
та був звільнений з посади. Головного організатора «гулянок», секретаря дирекції 
В. Виноградова, виключили з партії та звільнили з посади, а ось поведінку інших учасників 
лише засудили33. 

Висновки. Сталінський СРСР – країна багатьох нерівностей. Одна з них, закріплена 
законодавчо до 1936 р., передбачала позбавлення певної групи населення частини 
громадянських прав. Проте, мало які нерівності можуть бути помічені виразніше, ніж 
нерівність у доступі до їжі. Тоді як 70 % населення були залишені самі на себе, ті, хто мали 
доступ до централізованого продовольчого постачання, ті, хто могли харчуватися завдяки 
своїй роботі, робили це зовсім інакше. Насправді немає нічого спільного між військовими 

28 Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та 
зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року передбачала санкції аж до 
смертної кари за присвоєння соціалістичної власності. (Див.: Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1932. 
8 серпня. № 218.) 

29 ЦАНО, ф. 960, оп. 1, д. 150, л. 36 и далее. 
30 Нерар Ф.-К. Призраки террора: люди общественного питания в условиях сталинского террора. 

История сталинизма. Жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий: материалы международной 
научной конференции. Санкт-Петербург, 18-20 октября 1920 г.; Сост.: А. Сорокин, А. Кобак, О. 
Кувалдина. Москва: РОСПЭН, 2013, С. 266-273. 

31 Осокина Е. А. Указ соч., С. 114. 
32 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ), ф. 17, оп. 3, 

д. 924, л. 3. 
33 РГАСПИ, ф. 17. оп. 3. д. 924. л.л. 28-30. 
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офіцерами, які їдять ікру, та «привілейованими» робітниками «Червоного Сормова», які 
ковтають капустяну юшку, час від часу виловлюючи в ній шматочок м’яса. Мати можливість 
добре поїсти – це розкіш сталінського СРСР. Харчування на роботі – необхідність. 

Запровадивши практику централізованого розподілу продовольства радянська влада 
тим самим породила велике насильство. Ідеться не лише про вертикальне насильство, що 
виходить з владної вертикалі, але й насильство дифузне, що є питомою рисою сталінського 
суспільства. Символічне насильство їдалень і порожніх смердючих магазинів; насильство 
над керівництвом закладів громадського харчування, які можуть бути звільнені, 
заарештовані, засуджені; щоденне насильство зневаги, нахабства; нарешті, насильство, 
пов’язане з конфіскацією критично обмежених ресурсів у тих, хто наділений цією владою. 
«…Якби робітники знали, що матимуть таке життя, вони ніколи не зробили б Революцію!» – 
саме так висловився один із дописувачів у листі до номінального голови радянської держави 
М. Калініна34. Відвідуючи їдальні, заводські крамниці чи кооперативи, громадяни 
контактують із владою, далекою від мет, які вона проголошує з трибуни або ж на сторінках 
партійних газет. У цьому сенсі – це прекрасна школа «радянщини». 
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«ЖИВІ РЕПАРАЦІЇ». МОБІЛІЗАЦІЯ, АРЕШТИ ТА ІНТЕРНУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 
ПІВДЕННОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА ЇХ ДЕПОРТАЦІЯ ДО СРСР У 1944-

1945 РР.: СПЕЦИФІКА, ЕКОНОМІЧНИЙ СЕНС, СУПЕРЕЧНОСТІ 

Анотація. Метою статті є дослідження проблеми інтернування та примусової депортації 
мобілізованих (заарештованих) цивільних осіб, здебільшого етнічних німців з країн Південної та 
Центральної Європи, на примусові роботи до СРСР наприкінці 1944-го – на початку 1945 рр. 
Проаналізовано передумови цієї акції НКВС, її основні етапи, специфіку реалізації в окремих країнах, 
економічний сенс і суперечності. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, 
об’єктивності та системності та окреслена загальними науковими методами аналізу, синтезу, 
узагальнення, історико-генетичним та історико-порівняльним методами. Наукова новизна. За 
вказівкою вищого радянського керівництва «цивільних німців» з окупованих Червоною армією теренів 
Румунії, Угорщини та східних територій Третього Рейху (Верхня Сілезія, Східна Пруссія), а також осіб, 
затриманих і заарештованих в ході операції “з очищення тилу”, інтернували, мобілізували та 
депортували до таборів і робочих батальйонів Головного управління військовополонених та 
інтернованих (ГУПВІ) НКВС СРСР. Керівництво СРСР визначало примусову працю депортованих як 
складову повоєнних військових репарацій з Німеччини. Тривале в часі транспортування в товарних 
вагонах в умовах зими, тяжкі побутові умови в таборах, відсутність інфраструктури та медичної 
допомоги, погане харчування ослаблених і хворих інтернованих і праця по 12 годин на день 6 днів на 
тиждень призвели до різкого зростання кількості непрацездатних осіб і високої смертності серед 
контингенту робочих батальйонів. Низьку ефективність праці інтернованих зумовила також її погана 
організація. Система заохочення праці цивільних іноземних робітників була повністю відсутня, а їхня 
некваліфікована праця оплачувалася підприємствами за мінімальними тарифами. Відносно тривале 
перебування в таборах і робочих батальйонах, голод і тяжка праця залишили глибоку травму в душах 
тих, кому вдалося вижити й повернутися додому. Часто ці люди до останніх днів життя не бажали 
згадувати про своє перебування в радянських трудових таборах. Висновки. Унаслідок депортації 
близько 46 000 осіб із Верхньої Сілезії до СРСР ключовий для відновлення зруйнованої війною Польщі 
регіон зіткнувся з величезними економічними та соціальними проблемами. Не вистачало шахтарів для 
видобутку вугілля, значну частину якого постачали до СРСР за ціною, що не покривала навіть 
транспортні витрати. Водночас депортація цивільних осіб з країн Центральної і Південної Європи не 
принесла очікуваних результатів. Незважаючи на реальний внесок цих людей у відбудову зруйнованої 
війною економіки СРСР, який слід оцінити гідно, їхній трудовий потенціал був фактично розтрачений 
даремно, а професійні знання та кваліфікація не були використані належним чином. 

Ключові слова: арешт, Головне управління військовополонених та інтернованих НКВС СРСР, 
депортація, інтернування, мобілізація, примусові роботи, робочий батальйон, табір. 
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“LIVING REPARATIONS”. MOBILISATION, ARRESTS AND INTERNMENT OF RESIDENTS OF 
SOUTHERN AND CENTRAL EUROPE AND THEIR DEPORTATION TO THE USSR DURING 1944-

1945: SPECIFICS, ECONOMIC MEANING, CONTRADICTIONS 

Abstract. The aim of the article is to study the problem of internment and forced deportation of mobilized 
(arrested) civilians, mostly ethnic Germans from the countries of Southern and Central Europe, to forced labour in 
the USSR in late 1944 - early 1945. The preconditions of this action of the NKVD, its main stages, the specifics of 
implementation in some countries, economic meaning and contradictions have been analysed. The research 
methodology is based on the principles of historicism, objectivity and systematisation and is outlined by general 
scientific methods of analysis, synthesis, generalisation, historical-genetic and historical-comparative methods. 
Scientific novelty. On the instructions of the top Soviet leadership, “civilian Germans” from the Red Army-
occupied Romania, Hungary, and the eastern territories of the Third Reich (Upper Silesia, East Prussia), as well as 
those detained and arrested during “cleaning-up of rear area”, were interned to camps and labour battalions of 
the Main Department of Prisoners of War and Internees of the NKVD of the USSR. It was done without any court 
decision, only on suspicion of possible “hostile activity”. The Soviet leadership took the forced labour of "interned-
mobilized" and “interned-arrested” foreigners as part of postwar military reparations from Germany. According 
to the Soviet data, there were about 300,000 of these people, although German historians give a much larger 
figure - 730,000 people. People who have never been convicted by a court have been forced to rebuild industrial 
enterprises destroyed in the war in Ukraine, Belarus or Georgia. Prolonged transportation in freight cars in 
winter conditions, difficult living conditions in camps, lack of infrastructure and medical care in war-torn regions, 
poor nutrition of debilitated sick internees and 12 hours working day during 6 days a week, led to a sharp 
increase in the number of disabled people and high mortality among the contingent of labour battalions. The 
mortality rate among deportees was 25-30%. The low efficiency of internees' work was caused by its poor 
organisation – high-class specialists (for example, miners, mechanics, metallurgists) were forced to perform 
unskilled, simple work. The contingent was often sent to work away from the camps and the journey to and from 
work was time-consuming. According to some estimates in the summer of 1945 internees complied with the 
production norms imposed on them by 40-60%. The average worker earned 11-13 rubles a day, instead of 40 
rubles preplanned. There was no system of motivation for the work of interned workers. Unskilled labour of 
internees was paid by enterprises at minimum rates. From their salary forced labourers had to compensate the 
cost of food and detention in camps, the work of camp staff and foremen of enterprises, and part of this money 
was sent to the accounts of the central structures of the NKVD of the USSR. Currently the deportees had almost no 
money left, even for a starving life. The relatively long stay in camps and labour battalions (in some cases until the 
early 1950s), hunger, and hard work left deep trauma in the souls of those who managed to survive and return 
home. Often these people, until the last days of their lives, did not want to remember their stay in the Soviet labour 
camps. Conclusions. As a result of the deportation of about 46,000 people from Upper Silesia to the USSR, a main 
region for rebuilding war-torn Poland faced enormous economic and social challenges. There were not enough 
miners to produce coal, much of which was supplied to the USSR at a price that did not even cover transportation 
costs. At the same time the deportation of civilians from Central and Southern Europe did not yield the expected 
results. Despite the real contribution of these people to rebuilding the war-torn economy of the USSR, which 
should be appreciated, their labour potential was virtually wasted and their professional knowledge and skills 
were not used properly. 

Keywords: an arrest, Main Department of Prisoners of War and Internees of the NKVD of the USSR, 
deportation, internment, mobilization, forced labour, labour battalion, camp, trauma. 

Постановка проблеми. У повоєнний період широкого резонансу серед громадськості 
та популярності в наукових колах набула проблема примусової праці цивільних осіб і 
військовополонених з окупованих Третім Рейхом країн Європи. Понад 4,2 млн осіб із 
захоплених нацистами регіонів Східної Європи (також СРСР і Польщі) були насильно 
депортовані до Німеччини, де їх використовували як дешеву робочу силу на промислових 
підприємствах і в сільському господарстві. На цьому тлі менш відомим є інше подібне явище 
завершального етапу Другої світової війни: арешти, інтернування, мобілізація та примусова 
депортація наприкінці 1944-го – на початку 1945 рр. на примусові роботи в СРСР частини 
населення Центральної і Південної Європи (здебільшого етнічних німців). Цю акцію 
радянське керівництво спочатку визначало як один з елементів військових репарацій, а 
щодо примусово депортованих осіб застосовувало логіку «репарацій працею» або ж так 
званих «живих репарацій». У складі цієї великої категорії осіб, що іменували в документах 
радянських спецслужб як «інтерновані німці», була й група «інтернованих-заарештованих». 
Ці громадяни були затримані НКВД і «СМЕРШ» за формальними політичними 
звинуваченнями (членство в нацистській партії, співпраця з окупантом, належність до руху 
Опору Армії Крайової). Аналіз багатьох біографій цих людей свідчить, що в групі 
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інтернованих-заарештованих було дуже мало реальних німецьких чиновників, більшість із 
яких утекли на захід ще під час наближення фронту, а причиною арештів багатьох 
конкретних осіб часто ставали відверто наклепницькі доноси. 

Отже, до мобілізованих німців приєдналися й заарештовані. Обидві ці групи осіб, 
отримавши статус інтернованих, без вироку суду були відправлені на примусові роботи до 
СРСР. Оскільки інтерновані нічого не знали про причини свого затримання, вони не 
зверталися до судів і, що найгірше, мали працювати без вироку, відновлюючи економіку 
СРСР так довго, як це було потрібно Й. Сталіну. Інтернованих до Радянського Союзу 
іноземців від підневільних робітників Третього Рейху відрізняли, безумовно, масштаби: за 
даними радянської влади, інтернованих було близько 300 000. Абсолютно іншими були й 
умови, у яких жили та працювали інтерновані. Вони опинилися як у таборах , так і в робочих 
батальйонах Головного управління у справах військовополонених та інтернованих НКВС 
(МВС) СРСР в надзвичайно складній ситуації, часто схожій на табори системи ГУЛАГу. 
Наслідком важких умов життя і праці в зруйнованих війною регіонах СРСР загинуло близько 
25-30% «інтернованих німців».

Серед інтернованих іноземців також була велика група цивільних осіб (наприклад,
етнічних угорців), яких кваліфікувало НКВС СРСР як колишніх військовослужбовців 
(охоплюючи чоловіків призовного віку) або взятих у полон на полі бою (у районах бойових 
дій). Їх відправляли до таборів для військовополонених. Цікаво, що серед таких 
інтернованих були, наприклад, угорські жінки, яких ніколи не призивали до армії та які не 
брали активної участі в бойових діях. На жаль, наявні радянські документи, визначаючи їх як 
«військовополонених», не дають можливості точно відрізнити цю категорію осіб від 
військовослужбовців, захоплених у полон на полі бою. Щоб вказати на величезні розбіжності 
між офіційною радянською статистикою і фактами, досить звернути увагу на категорію так 
званих «адміністративно переміщених осіб». Такими були, зокрема, радянські німці, 
переселені під час війни до Німеччини, а після її закінчення як радянські громадяни, проти їх 
волі, репатрійовані до СРСР. Загалом висновки німецьких учених щодо масштабів депортації 
німецького цивільного населення до СРСР істотно відрізняються від даних радянських 
документів. У їхньому випадку ці оцінки варіюються від 500 000 до 730 000 осіб1. 

Радянські дані про перебування інтернованих іноземців у таборах на території СРСР 
стосуються здебільшого тих цивільних громадян, які опинилися в системі таборів і робочих 
батальйонів ГУПВІ НКВС (МВС). Протягом багатьох років цю тему замовчували, але якщо 
припустити, що близько три чверті від усіх «інтернованих-мобілізованих іноземців» було 
перевезено саме на територію України, то слід пам'ятати про особливий внесок цих людей у 
відбудову шахт і металургійних підприємств Донбасу та Придніпров'я. 

Виклад основного матеріалу. Мобілізація не на військову службу, а на роботу 
з'явилася в СРСР відразу після нападу Третього Рейху. Агресія нацистської Німеччини 
швидко спричинила тотальну мобілізацію мешканців країни, де місце праці стало місцем 
бою з усіма наслідками, що з цього випливали (зокрема й суворим покаранням за уникання 
від роботи). Громадяни країни були мобілізовані на роботу як у важкій промисловості, так і 
в сільському господарстві. У багатьох регіонах СРСР в організації праці було запроваджено 
принцип, згідно з яким робочий день працівника закінчувався лише з відпрацюванням 
виробничої норми, а особи, раніше визнані непрацездатними (зокрема й інваліди), 
поверталися до роботи2. Етнічні німці – громадяни СРСР автоматично перетворилися на 
підозрілу групу та були переміщені з Поволжя, де мешкала більшість їх, на схід (Указ 
Президії Верховної Ради від 28 серпня 1941 р.). Й. Сталіну також було зрозуміло, що 

1 Німецька розшукова служба Червоного Хреста визначає кількість депортованих до СРСР німців 
(цивільних осіб) не менше ніж у 500 000 осіб. Німецький статистик Г. Райхлінг наводить більшу 
цифру – 730 000 депортованих. Серед них: із східних територій Німеччини – 350 000; інших районів 
Третього Рейху – 50 000; із Гданьська – 10 000; із території Польщі – 112 000, Чехословаччини – 
30 000, прибалтійських країн – 19 000, Угорщини – 30 000, Румунії – 89 000, Югославії – 40 000. [Див: 
Reichling G. Die deutschen Vertriebenen in Zahlen, Teil I: Umsiedler, Verschleppte, Veriebene 1940-1985. 
Bonn, 1986. S. 33, tab. 5; Schmit U. „Żywe reparacje”. Deportacja i internowanie niemieckich cywilów do 
ZSRR (1945-1955). Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w 
Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pamięć, pod red. S. Rosenbauma i D. Węgrzyna. 
Katowice, 2014. S. 44-55]. 

2 Гончаров Г. А. Трудовая мобилизация советских граждан в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) Вестн. Оренбургского гос. ун-та. 2006, № 6, Т. 1. С. 183-186. 
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радянські німці не можуть служити в Червоній Армії. Результатом цього стали постанови 
Державного комітету оборони (ДКО СРСР) від 10 січня 1942 р. «Про порядок використання 
німців-переселенців призивного віку від 17 до 50 років» та від 14 лютого 1942 р. «Про 
мобілізацію німців чоловіків призовного віку від 17-ти до 50 років, які постійно проживають 
в областях, краях, автономних і союзних республіках». Розпочалася масова мобілізація 
німецького населення. Чоловіки з'являлися на призовні пункти військових комісаріатів з 
одягом, постільною білизною, посудом і продуктами харчування на 10 днів. До березня їх 
мали відправити до огороджених колючим дротом і охоронюваних таборів, розташованих 
поруч із промисловими підприємствами, які потребували робочої сили. Інтерновані німці 
здавали свої паспорти та військові квитки, а натомість отримували відповідні посвідчення. 
Так ці люди втратили свободу і для них почався тривалий період розлуки зі своїми 
родинами. Порушення трудової дисципліни чи невиконання наказів табірної адміністрації 
спричиняли штрафні санкції. Ця ситуація повториться пізніше, у 1945 р., коли мобілізовані з 
країн Південної і Центральної Європи іноземні громадяни були залучені до примусової 
праці. Цей захід був добре спланований на центральному рівні, проте його реалізація для 
багатьох виявилася фатальною. Табори не були підготовлені, їхні будівлі були в руїнах, а 
керівництво підприємств і гадки не мало, як знайти роботу для маси людей, які раптово 
з’явилися. Експеримент із мобілізацією та інтернуванням радянських німців мав очевидну 
користь владі СРСР, адже забезпечив контрольовану працю німецьких чоловіків з їхньою 
одночасною ізоляцією під наглядом НКВД. Він був визнаний важливим і цілеспрямованим, і 
7 жовтня 1942 р. ДКО схвалило постанову «Про додаткову мобілізацію німців для народного 
господарства СРСР», якою мобілізувало чоловіків у віці 15-16 років і 51-55 років включно, а 
також німецьких жінок віком від 16-ти до 45 років (за винятком вагітних і жінок, які мали 
дітей віком до 3-х років). Унаслідок цих дій влади в попередніх місцях проживання 
радянських німців залишилися тільки літні люди, жінки, які виховували маленьких дітей та, 
власне, діти. Поширеним був принцип розміщення жінок і чоловіків в окремих табірних 
зонах. Харчували та лікували мобілізованих німців на загальних підставах, як і інших 
цивільних робітників. Вважалося, що німці в СРСР більше не становлять загрози, хоч 
останнім важко було уявити навіть можливість якогось повстання за тисячі кілометрів на 
схід від лінії фронту та ще й перебуваючи під повним контролем місцевої влади та НКВС. Цей 
досвід виявився корисним, коли Червона армія перейшла довоєнний кордон і вступила на 
територію держав, де проживали етнічні німці3. 

У ході наступальних операцій 1944 р. Червона армія ввійшла до країн Південної та 
Центральної Європи. Наприкінці того ж року народилася ідея інтернувати німців із 
захоплених територій Румунії, Угорщини, Болгарії, Югославії та Чехословаччини для праці в 
складі робочих батальйонів у СРСР. Хоча документи радянського походження в цьому 
питанні дуже чіткі, а в них докладно описані численні депортовані «мобілізовані німці», слід 
пам'ятати, що насправді ця операція виявилася набагато складнішою. Як уже згадувалося 
вище, була група затриманих чоловіків, які раніше служили (або були здатні служити) в 
німецькій або угорській армії, а також група цивільних угорців, яких визначали як 
затриманих під час бойових дій або в районі їх проведення (Будапештський казус цивільних 
осіб). 

Повертаючись до головної теми, П. Полян вказує на три основних джерела депортації 
мобілізованих німців: військові (відбирали осіб потенційно здатних до організації актів 
саботажу, диверсій та участі у військових операціях в тилу радянських військ), політичні 
(реванш за жорстокість нацистів на окупованих територіях СРСР і праця інтернованих як 
елемент репарацій) та економічні (мобілізували кадри для відновлення економіки, 
нарощування економічного потенціалу СРСР у повоєнному світі). Можна поставити питання, 
чи не можна цю депортацію також тлумачити як елемент упорядкування майбутньої 
радянської сфери впливу в Центральній Європі. Зрештою, це вдарило по німецькій меншині 
в цих країнах, яка після війни мала бути переміщеною задля створення національно-
однорідних держав «народної демократії». Слід зазначити, що міжнародне право допускало 
інтернування громадян власної держави, якщо ті належали до титульного етносу держави, з 

3 Моргунов К. А. Трудовая мобилизация немецкого населения на Южном Урале в годы Великой 
Отечественной войны. Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к 70-
летию депортации немецкого населения СССР): материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции, Оренбург, 2013. С. 48-77. 
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якою вели війну. Проте наразі район інтернування знаходився далеко на захід від кордонів 
СРСР. Описана операція, безумовно, мала передусім економічний вимір, адже мала 
започаткувати процес залучення великої групи німців до праці з повоєнного відновлення 
економіки СРСР, а також стати своєрідною прелюдією до акції, що мала бути проведеною на 
території Німеччини в кордонах до 1 вересня 1939 р. Це питання вивчали в СРСР кілька 
років, а з 1943 р. цією проблемою опікувався І. Майський. У серпні 1944 р. він представив 
Й. Сталіну результати дослідження, з якого випливало, що праця 5 млн відправлених до 
СРСР німців за 10 років забезпечить прибуток в 35-40 млрд доларів, що з урахуванням 
репарацій, підрахованих за цінами Німеччини, складе половину суми. Серед питань, що 
розглядалися на конференції лідерів трьох держав Антигітлерівської коаліції в Ялті 
(4-11 лютого 1945 р), було порушене питання про репарації, зокрема й про «використання 
німецької робочої сили», але без подробиць, хоча під час засідань конференції радянська 
сторона виказувала свою зацікавленість у цій проблемі, не раз ініціюючи її розгляд. Дискусії 
з цього питання, безсумнівно, були спірними, оскільки були відсутні в англійському та 
американському протоколах конференції, але збережені в радянському протоколі. Можна 
сказати, що завдяки цьому рішенню Й. Сталін готував власні міжнародні позиції для 
реалізації концепцій, розроблених І. Майським. Однак ще до того, як це сталося, радянське 
керівництво вирішило провести операцію в набагато меншому масштабі в Південній і 
Східній Європі, тим більше,що офіцери НКВС мали багаторічний досвід депортацій мільйонів 
громадян СРСР. У цьому ж випадку вся операція повинна була пройти за його межами, а 
Й. Сталін, ставлячи західні держави перед фактом, хотів перевірити реакцію своїх 
партнерів4. 

12 вересня 1944 р. між Румунією та СРСР було підписано перемир'я. Серед умов, де-
факто продиктованих Москвою, була й умова інтернування та наступної депортації з Румунії 
на роботу до СРСР етнічних німців та угорців. 24 жовтня 1944 р. Л. Берія прийняв рішення 
про реєстрацію осіб німецької національності на територіях, окупованих арміями 2-го, 3-го 
та  4-го Українських фронтів. Головною метою було встановлення чисельності 
трансільванських саксів і штабів Банату, які мешкали в Румунії та Угорщині. У меншому 
масштабі операцію проводили на окупованих територіях Югославії, Болгарії та 
Чехословаччини. Важливу роль у її реалізації відіграла методологія роботи. Було створено 
186 оперативних груп, до складу яких увійшли офіцери Червоної армії, НКВС і військової 
контррозвідки «СМЕРШ». Діючи методично, групи збирали деталізовані за статтю та віком 
дані. Особливе зацікавлення оперативників викликали особи працездатного віку. Загалом 
було виявлено більше як 550 000 етнічних німців (з-поміж них 240 000 чоловіків), більшість 
із яких – на території Румунії (понад 420 000 осіб). Важливо те, що під час створення 
облікових записів до уваги брали саме національність, тоді як громадянство мало 
другорядне значення. Унаслідок такого «перепису населення» було сформовано групу з 
97 484 чоловіків у віці 17-45 років, яких планували мобілізувати. Після перевірки та 
вилучення з цього складу непрацездатних, залишилося близько 70 000 осіб. Більшість із них 
(приблизно 50 000) мали відправити відновлювати зруйнований війною промисловий 
потенціал українського Донбасу, а решту – на металургійні заводи півдня СРСР, знову ж 
таки, деякі – в Україну5. 

Правовою підставою для мобілізації німців стало рішення ДКО СРСР від 16 грудня 
1944 р. № 7161 сс «Про інтернування працездатних німців на території Румунії, Югославії, 
Угорщини, Болгарії та Чехословаччини». Інтерновані були мобілізовані для відправки на 
роботу в СРСР у складі робочих батальйонів у 1000 осіб (чоловіків віком 17-45 років і жінок у 
віці 18-30 років). У документі чітко вказувалося, що німці, які проживають у вищезгаданих 
країнах, підлягають інтернуванню6. 

За роботу із затримання, збирання та відправлення мобілізованих відповідав НКВС 
СРСР. Його оперативні працівники співпрацювали з місцевою поліцією та жандармерією в 

4 Polian P. Wbrew ich woli. Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim, Gdańsk 2015. S. 
209-219. 

5 Казначеева Н. П. О мобилизации и интернировании немецкого населения в странах Юго-Восточной 
Европы. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
2007, № 9 (50). С. 175-179. 

6 Потильчак О. В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954). Київ: Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2004. С. 97. 
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організації пунктів збору, формували залізничні ешелони для перевезення. Усю операцію 
планували провести в грудні 1944 р. – січні 1945 р., а транспорти з інтернованими мали 
прибути за призначенням до 15 лютого 1945 р. Протягом 10 днів після прийняття рішення 
ДКО в НКВС СРСР було розроблено детальний план з інтернування та перевезення німців. 
Головною ареною мобілізації стала територія Румунії, а основний персонал, задіяний в акції, 
перебував у Бухаресті. Для румунської жандармерії, якій відводилася допоміжна роль в 
операції, готували відповідні накази й директиви. Оперативні групи діяли в окремих 
секторах. Усього було створено 10 оперативних секторів (6 у Румунії та Трансільванії та по 2 
в Угорщині та Югославії). Етнічних німців затримували за списками, наданими владою 
окремих країн, та реєстрували як «мобілізованих-інтернованих» (категорія «Г»)7. 

Мобілізовані могли взяти із собою теплий одяг, натільну й постільну білизну, їжу та 
посуд, загальною вагою до 200 кг. Звертають на себе увагу й дати проведення акції – рубіж 
1944–1945 рр., що збіглися з Різдвяними святами. Останнє полегшило завдання з вилучення 
мобілізованих німців, адже в цей період сім’ї найчастіше збиралися разом, щоб 
відсвяткувати. В Угорщині операція з інтернування відклалася в соціальній пам'яті під 
терміном-покручем «маленькій работ» (від рос. – «маленькая робота»). Цей термін уживали 
для позначення феномена використання радянськими військовими безкоштовної праці 
населення під час проведення ремонту техніки, інфраструктури зв'язку, догляду за 
пораненими та хворими тощо. Радянська військова влада на місцях визначала конкретні 
потреби в робочій силі (кількість робітників, їхню стать і навіть бажані професії), що мали 
задовольнятися громадою міста або селища. З цими вимогами військові зверталися до 
угорської влади, яка, своєю чергою, відповідала за їх реалізацію. Коли в деяких 
муніципалітетах з'явилися оголошення з наказом приходити на роботу, населення не 
підозрювало про найгірше. Новацією було посилання тільки на осіб німецької 
національності. Накази містили завірення в тому, що роботи, на які мобілізувалися німці, 
мали виконуватися в безпосередній близькості від фронту, тобто на місці, протягом не 
більше 2-3 тижнів. Залишається нез’ясованим, чи інформувала радянська окупаційна влада 
угорців про те, що цього разу, після звільнення непрацездатних і непридатних для 
перевезення осіб, населення, узяте на «малєнькій работ», буде депортовано до СРСР. 
Мобілізація пройшла досить спокійно за активної участі влади та угорської жандармерії. 
Угорці подбали про те, щоб підготовлені списки містили більшість працездатних німців у 
регіонах, де ця меншість була особливо впливовою та конфліктувала з угорською громадою. 
Це чітко видно на прикладі району так званої Швабської Туреччини на півдні Угорщини 
(Baranya, Somogy і Tolna), звідки було вивезено близько 15 000 осіб, що становило половину 
всієї групи депортованих «інтернованих німців» з Угорщини, загальна чисельність яких 
оцінюється в 30 000 (включаючи німців з північної Трансільванії). У тих районах, де етнічні 
німці були розсіяні серед місцевого населення, місцева влада, очевидно, намагалася їх 
приховати, формально виконуючи наказ і надаючи окупаційній адміністрації списки з 
кількома прізвищами. Після затримання інтернованих осіб спрямовували до збірних 
пунктів, що знаходилися під повним контролем НКВС. Після відбору непрацездатних із 
решти мобілізованих німців тут формували транспорти на схід. Ще раніше на підставі 
підготовлених списків були затримані чоловіки, які після 1941 р., тобто після нападу 
Німеччини на СРСР, служили в німецькій або угорській арміях. У цьому випадку рішення про 
їх затримання приймали військові ради фронтів. Зберігся наказ Військової ради 4-го 
Українського фронту № 0036 від 13 листопада 1944 р. по районах Карпатської України, що 
вимагав реєстрації (у період з 14-го по 16 листопада 1944 р.) офіцерів і рядових угорської та 
німецької армій віком від 18 до 50 років незалежно від їхньої національності8. 

Це була лише прелюдія до подальшого їх утримання під вартою як військовополонених. 
За оцінками істориків Карпатської України, у радянських таборах для військовополонених 
опинилося від 30 до 40 000 таких чоловіків. Звільняли лише фахівців, у праці яких мали 
потребу місцеві громади, інших спрямовували до таборів для військовополонених системи 
ГУПВІ НКВС СРСР. Аналогічну акцію проводили також на угорській території. Слід 

7Потильчак О. В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні… С. 96-103. 
8 Dupka G. Sub-Carpathian deportations for „Malenky rabot”. People in the World of Inhumanity. The Gulag and 

the Gupvi. Yearbook of the International Society of Gulag Researchers 2015-2017, Budapest, 2017. S. 71-89. 
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підкреслити, що з цими особами поводилися, як з військовополоненими передусім тому, що 
до їх числа не долучили групу «інтернованих і мобілізованих німців»9. 

Операція з інтернування цивільних осіб німецької національності розпочалася у грудні 
1944 р.: найперше в найвіддаленіших від західних кордонів СРСР районах Південної Європи. 
Це були території окупованої військами 3-го Українського фронту Югославії та півдня 
Угорщини. Організатори та виконавці акції поспішали, аби люди, яких передбачалося 
інтернувати, не змогли втекти на захід. Операція з інтернування тут почалася 20 або 22 
грудня 1944 р., тобто раніше термінів, передбачених початковим планом. На територіях, 
окупованих військами 2-го Українського фронту, НКВС і «СМЕРШ» розпочали свої дії 28 
грудня 1944 р. і проводили інтернування поетапно до кінця січня 1945 р.10 

Те ж саме можна сказати і про цивільних осіб, затриманих після капітуляції Будапешта 
13 лютого 1945 р. Місто досить ефективно захищалося, а командувач 2-м Українським 
фронтом Р. Маліновський доповів своєму начальству, що його військам чинили опір близько 
180 000 військових. Коли бої закінчилися і місто було захоплене, з'ясувалося, що в ньому 
знаходилося лише 40 000 військовополонених. Відтак, аби зберегти обличчя перед вищим 
радянським керівництвом, командування фронту вирішило доповнити групу 
військовополонених цивільними особами з самого Будапешта та околиць угорської столиці. 
За даними угорських істориків, у полон було взято 90-110 000 цивільних осіб, з якими 
повелися, як із затриманими на полі бою захисниками міста. Таким чином ці люди випадали 
з радянської статистики інтернованих. Про масштаби цього явища свідчать дані, згідно з 
якими в радянських фронтових таборах для військовополонених в Угорщині частка 
цивільного населення становила 25-30%, а в таборі Годолло (угорськ. – Gödöllő) із 40 000 
затриманих такі особи склали до 85%11. 

За оцінками угорських істориків, 310-365 000 їхніх співвітчизників опинилися в 
радянських таборах на угорській території, а значну частину де-факто цивільних осіб 
класифікували як військовополонених. Наведена статистика стосується території Угорщини 
в межах, визначених ще Тріанонським договором 1920 р.12 

Дуже схожі явища спостерігаємо в Румунії. Після підписання перемир'я з СРСР від 114 до 
160 000 румунських солдатів були взяті в полон без бою. У жовтні 1944 р. до радянських 
таборів військовополонених депортували чоловіків угорського та німецького походження, 
які раніше служили в армії. Депортація цивільних німців з Румунії розпочалася в так званій 
«другій хвилі». Як і в інших випадках, правовою підставою для цього стала вже згадувана 
постанова ДКО СРСР від 16 грудня 1944 р., а також прийнятий на її виконання наказ 
військової ради 3-го Українського фронту № 0060 від 22 грудня 1944 р. Сама операція 
проводилася в період 10-20 січня 1945 р. і пройшла відносно спокійно. Румунська влада 

9 Márkus B. Prześladowanie mniejszości niemieckiej na Węgrzech po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren 
„Szwabskiej Turcji” w latach 1944-1945. Pod czerwona gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie 
Środkowo – Wschodniej w 1945 roku, pod red. S. Rosenbauma i D. Węgrzyna. Katowice-Warszawa, 2017. S. 
78-89. 

10 Zalán B. Malenkij robot avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjetunióbeli 
kényszermunkára 1944/45-ben, különös tekintettel a németként deportálta. Malenkij robot. „Egyetlen 
bűnünk a származásunk volt..." Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot"-ra a sztálini 
lágerekbe 1944/45-1955, Bognár Zalán (szerk.). Pécs, 2009. S. 13-70. 

11 Радянським нормативним документам дуже часто бракувало конкретики, що залишало простір для 
їх різного (залежно від ситуації) тлумачення владою. Таким був і один із ключових документів, що 
регламентував статус військовополонених в СРСР, а саме «Положення про військовополонених», 
затверджене постановою РНК СРСР № 1798-800с від 1 липня 1941 р. Серед різних категорій 
комбатантів, що підпадали під визначення «військовополонений», цей документ називає ще одну 
категорію осіб: «цивільні особи, які, маючи відповідний дозвіл, супроводжують армію та флот ворога, 
як наприклад: кореспонденти, постачальники та інші особи, захоплені під час військових дій». На 
основі такого «широкого» визначення населення Будапешта, яке неминуче знаходилося в епіцентрі 
боїв за місто, було віднесене до категорії «військовополонених» [Див.: Военнопленные в СССР 1939-
1956. Документы и материалы, Под ред. М. М. Загорулько, Т. 1, Москва, 2000. С. 65-67]. 

12 Bognár Z. 960 000 or more than 1 million prisoners (of war)? The Number and the Death of Hungaraian 
Citizens (Soldiers and Civilians) Who Were in Soviet (War) Captivity beetwen 1941 nad 1945. People in the 
World of Inhumanity. The Gulag and the Gupvi. Yearbook of the International Society of Gulag Researchers 
2015-2017. Budapest 2017. S. 34-50; Idem. Mass deportation of civilians from post – Trianon Hungary for 
forced labour in teh Soviet Union. This was the final stop. Actions against Germans and Hungarians ledading 
to fatalities in the Carpatian Nasin beetwen 1944 and 1949. Pécs, 2015. S. 24-62. 
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склала списки німців-чоловіків віком від 17 до 45 років і жінок віком 18-30 років. 
Теоретично, жінки з маленькими дітьми були звільнені від мобілізації, але цю заборону 
часто не брали до уваги. Почувши про примусову трудову мобілізацію та інтернування до 
СРСР, деякі люди стали ховатися, відтак румунська жандармерія приходила за ними дуже 
часто вночі. Часто до списків на інтернування вписували осіб, молодших або, навпаки, 
старших за встановлені вікові межі. Певним позитивним аспектом у загалом трагічній 
ситуації був той факт, що людям дозволяли брати з собою теплий одяг, постільну білизну і 
продукти харчування. Оцінки щодо чисельності цивільних німців, депортованих у той період 
з Румунії до СРСР, варіюються від 70 000 до майже 100 000 осіб. Серед них: 35-50 000 швабів 
із Банату, 26-27 000 саксів із Трансільванії і 5-15 000 швабів із Партійського регіону 
(Partium)13. 

Долі депортованих уникли близько 12 000 осіб, які були економічно важливими для 
румунської влади або походили з етнічно змішаних родин. Окремі румунські політики 
відкрито підтримали депортацію німців, тоді як інші, зокрема лідер Румунської національної 
народної партії Ю. Маню (Iuliu Maniu), мовчазно сприйняли її та, зрештою, не 
висловлювалися проти. Вирішальну роль на користь депортації етнічних німців зіграла 
агітація румунських лівих. Закликаючи до повного знищення цієї етнічної групи, комуністи 
вважали цивільних німців Румунії «фашистами» і сприймали їх як джерело небезпеки за 
лінією фронту. Мобілізованих німців швидко доставили в Бакеу (Bacău), де їх повантажили в 
товарні залізничні вагони і перевезли на схід через Ясси, здебільшого в Україну14. 

Попри те, що дослідження угорських і румунських істориків – представників країн, з 
яких НКВС вивіз найбільшу кількість етнічних німців, - вказують на складну та заплутану 
сутність цього явища зі значними коливаннями кількості постраждалих, дані НКВС СРСР 
видаються більш точними. За цими даними, станом на 2 лютого 1945 р. для вивезення до 
СРСР відібрали 124 542 особи (66 616 чоловіків і 57 926 жінок). Деякі інтерновані з різних 
причин (через вік або стан здоров'я) були звільнені зі збірних пунктів, відтак до СРСР було 
мобілізовано 112 480 осіб. 

Держава Мобілізовані Усього Чоловіки Жінки 
1 2 3 4 

Румунія  
(з Трансільванією) 36 590 (52,8 %) 32 742 (47, 2%) 69 332 

Угорщина 20 989 (65,7 %) 10 934 (34,3 %) 31 923 
Югославія 3 692 (33,8) 7 243 (66,2 %) 10 935 

Чехословаччина 49 (22,8%) 166 (77,2 %) 215 
Болгарія 55 (73,4 %) 20 (26,6 %) 75 

Разом 61 375 (54,6 %) 51 105 (45,4 %) 112 480 

Табл. 1. Кількість німців, мобілізованих і депортованих до СССР на підcтаві постанови ДКО СРСР 
№ 7161 сс15. 

Радянська статистика в цьому випадку неоднозначна. Узагальнені дані ГУПВІ НКВС 
(МВС) СРСР про кількість «інтернованих-мобілізованих німців», депортованих до СРСР на 
підставі рішення ДКО № 7161, визначають 111 831 особу. Цікаво, що кількість чоловіків у цій 
групі інтернованих відповідає наведеним вище даним, а ось жінок трохи менше – 50 456. Що 
ж стосується чисельності «цивільних німців», вивезених з окремих країн, то в радянських 
документах спостережено таку статистику: Румунія – 67322, Угорщина – 31 920, Югославія – 
12 579. Як бачимо, різниця в даних досягає кількох сотень людей (0,6%), що знаходиться в 

13 Монументальна кількатомна праця, що описує депортацію трансільванських саксів: Weber G., Weber-
Schlenther R., Nassehi A., Sill O., & Kneer G. Die Deportartion von Siebenbürger Sachsen in die Spwjetunion 
1945-1949. T. 1-3. Wiemar, Wien, Böhlau, 1995.

14 Murádin J. K. The Deportation of Germans from Romania to the Soviet Union in 1944–1945. Acta 
Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies. 2015, Nr. 7. S. 41–49; Bolesch M. Erinnerungen an 
damals… Nußblatt. 2006. Nr. 19. 

15 Polian P. Wbrew ich woli. Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim, Gdańsk, 2015. 
S. 209-219. 
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межах статистичної похибки. Ми схильні вважати, що наведені вище дані радянського 
походження слід брати за мінімальні значення. Відповідно до рішення ДКО № 7252 сс від 29 
грудня 1944 р. «інтерновані-мобілізовані німці» були передані для використання на 
вугільних копальнях, у сталеливарній промисловості та кольоровій металургії16. 

Операції на Балканах мали деякі специфічні особливості та загалом пройшли 
спокійно,без серйозних проблем і опору, ставши, таким чином, успішним пілотним проєктом 
НКВС СРСР. Пізніше, коли подібні операції вже проводилися на території переможеного 
Третього рейху, офіцери НКВC мали зважати, що, на відміну від Румунії чи Угорщини, де 
влада і жандармерія були активними учасниками депортацій, у Німеччині цю роботу їм 
доведеться здійснювати самостійно. Особливістю інтернування кінця 1944 р. – початку 
1945 р. була висока частка жінок. Серед мобілізованих вона становила понад 45%. Почасти 
це було пов'язано з тим, що чоловіків, які служили в армії, забирали до таборів 
військовополонених ще раніше. З часом у владі та НКВС зробили деякі висновки з 
Балканської операції. Оскільки робочі руки були потрібні передусім для відновлення та 
праці у важкій промисловості СРСР, жінки фізично не могли впоратися з цими завданнями. 
Крім того, система таборів ГУПВІ НКВС (МВС) передбачала утримання жінок і чоловіків в 
окремих зонах таборів і робочих батальйонів. У ситуації, коли будівництво табору (або 
пристосування для його потреб повністю зруйнованих будівель) було великою проблемою 
для місцевої влади, це ще більше ускладнювало справу. Однак найважливіша причина 
відмови від масового інтернування жінок в 1945 р. була пов'язана із ситуацією на фронті, де 
тривали грандіозні наступальні операції Червоної армії (наприклад, Берлінська), що 
супроводжувалися захопленням великих груп військовополонених. Специфікою 
радянського полону було дуже нерівномірне надходження військовополонених німців. 
Наприкінці війни в Європі та в перші місяці після її закінчення потік німецьких 
військовополонених був максимальним. Відтак, у руках радянського керівництва з'явилася 
велика група працездатних чоловіків, яких мали використати для роботи. У цій ситуації не 
лише жінки, але, як виявилося, цивільні інтерновані загалом, виявилися непотрібними для 
економіки СРСР. Балканська операція викликала занепокоєння західних союзників. 
Відреагували й самі німці. Радянська розвідка повідомила, що серед умов, висунутих 
Г. Гімлером на переговорах із представниками США і Великобританії, що тривали в лютому 
1945 р. за посередництва Червоного Хреста, була вимога запобігти подальшій депортації 
цивільних німців на примусові роботи до СРСР. Депортації з півдня Європи стривожили й 
німців у самій Німеччині. Нацистська пропаганда поширювала інформацію про те, що там 
відбувалося. «Сілезька газета» НСДАП (нім. – “Schlesische Tageszeitung”) у числі від 20 січня 
1945 р. писала про долю німців з Румунії, депортованих для роботи в СРСР. У наступних 
числах газета розмістила матеріали про трагічну долю німців, їхню тяжку працю в 
радянських таборах. Подібні публікації посилювали страх перед Червоною армією, що йшла 
зі сходу, переконувало німецьких солдатів до останнього захищати свої родини від 
радянської помсти та депортації на роботу до СРСР. Безсумнівно, що ніщо не вплинуло на 
настрої німців сильніше, аніж загроза депортації на примусові роботи до Сибіру. Останнє 
було рівнозначне відправці цих людей в самі глибини пекла17. 

Січень 1945 р. приніс черговий наступ Червоної армії, що мав перенести театр 
військових дій на територію Німеччини в її довоєнних кордонах. Цього разу об’єктом 
радянських репресій мали стати особи німецької національності – громадяни рейху (нім. – 
Reichsdeustsche). Щодо них НКВС застосував дві процедури. Першою був арешт, 
санкціонований наказом Л. Берії № 0016 від 11 січня 1945 р. «Про очищення тилу окремих 
фронтів Червоної армії від ворожих елементів» та додатковим наказом № 0062 від 6 лютого 
того ж року. На фронтах були призначені уповноважені НКВС разом із двома заступниками 
(один відповідав за контррозвідку, а інший – за так званий «захист тилу»). За задумом 
керівництва НКВС, реалізація цих наказів мала гарантувати мир і безпеку в тилу радянських 

16 Centralne Archiwum Wojskowe [w Warszawie] (CAW). VIII.800.20.319. Записка о количестве 
интернированных-мобилизованных в рабочих батальонах, по состоянию на 1 марта 1946 года. К. 4-6; 
CAW.VIII.800.20.52. Основная информация об интернированных (без даты). К. 5-17; Потильчак О. 
Інтерування іноземних громадян на територію України у 1945 р. Людина і політіка. 2004. № 5 (35). С. 
42-51. 

17 Polian P. Wbrew ich woli… S. 232; Hytrek-Hryciuk J. „Rosjanie nadchodzą“. Ludność niemiecka a żołnierze 
Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. Wrocław, 2010. S. 39-40. 
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військ, що воювали, незалежно від країни їхньої дислокації. Офіцери НКВC і «СМЕРШ» 
повинні були виявляти й заарештовувати шпигунів, диверсантів, агентів німецької 
розвідки, терористів і членів «банд». У разі арешту національність і громадянство 
заарештованих осіб не мали жодного значення. У наказі йшлося про арешт осіб – власників 
радіостанцій, складів зброї або підземних друкарень. Затриманню підлягав командний та 
оперативний склад поліції, служби в’язниць, концентраційних таборів, прокуратури, а також 
воєначальники. На волі не мали залишитися слідчі та судді, члени військових трибуналів, 
мери міст, члени фашистських організацій і партій, керівники великих підприємств та 
адміністративних установ, редактори газет, автори антирадянських видань, командний та 
особовий склад армій ворожих держав, а також колабораціоністи з Російської визвольної 
армії. Як і багато радянських документів, цей наказ містив чимало невизначеностей, що 
залишало працівникам НКВС та «СМЕРШУ» простір для «творчості» на місцях. Зокрема, 
наказ давав можливість затримувати «підозрілий елемент, що залишався», тобто фактично 
будь-кого. Після арешту ці люди в статусі «заарештованих-інтернованих» (категорія «Б») 
мали бути відправлені до таборів на території СРСР. Як бачимо, цей наказ був однаково 
спрямований як проти осіб, пов'язаних з нацистським апаратом влади (від НСДАП до СС), так 
і не менш рішуче проти тих, хто не погоджувався із встановленням на місці вигнаних 
нацистів нової комуністичної влади (наприклад, антикомуністичний Рух Опору). Було 
прийнято рішення діяти радикально, тим більше, що Л. Берія мав на це згоду вищого 
керівництва СРСР. Зокрема, у постанові ДКО № 7467 сс від 3 лютого 1945 р. ішлося про 
ліквідацію на місці злочину всіх саботажників, терористів і диверсантів18. 

Рис. 1. 
Депортовані пацієнти біля 
дверей лікарні (Донецька 
область, Україна, 1945 р.) 

18 квітня 1945 р. Л. Берія віддав новий наказ № 00315, згідно з яким осіб, 
заарештованих у рамках акції «очищення тилу», мали перевіряти в таборах, організованих 
на місці. Арештам більше не підлягали рядові працівники німецьких установ, а арешти 

18 Teczka specjalna J. W Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946, wybór i opracowanie Cariewskaja T., 
Chmielarz A., Paczkowski A., Rosowska E., Rudnicki Sz. Warszawa, 1998. S. 165-167. 
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жінок, інвалідів і хворих взагалі заборонили. Таке послаблення репресивного тиску може 
здатися сюрпризом, тим більше, що з наближенням фронту до серця нацистської Німеччини, 
логіка мала диктувати якраз зворотні процеси посилення репресій. Описаний факт 
корелюється іншими подіями. На сторінках «Правди» заступник завідувача відділу 
пропаганди та агітації ЦК ВКП(б) Г. Александров несподівано виступив з критикою 
І. Еренбурга за його знамените гасло «Убий німця!», що стало концентрованим вираженням 
тези про те, що кожен німець – фашист, з яким радянський солдат має безжально 
розправлятися. Верховний головнокомандувач Й. Сталін 20 квітня 1945 р. наказав 
Військовим радам 1-го Українського та 1-го Білоруського фронтів: «Спробуйте змінити 
ставлення до німців – як до військовополонених, так і до цивільного населення. До німців 
потрібно ставитися краще. Жорстоке поводження з німцями змусить їх боятися [радянських 
військ – Авт.], що змусить їх люто чинити опір і відмовлятися підкорятися в полоні»19. 

Не менш важливо й те, що згадана директива не була адресована чинним у Східній 
Пруссії та Помор'ї 2-му і 3-му Білоруським фронтам, де курс на суворе ставлення до німців не 
змінився. Безумовно, Й. Сталіна дуже непокоїла жорстка німецька оборона на Східному 
фронті й набагато слабший опір проти західних союзників. Але чи справді радикальна зміна 
ставлення Червоної армії й НКВС до німецького населення у квітні 1945 р. змінила 
ставлення смертельно переляканих наближенням фронту німців до радянських військ? 
Можна запитати, чи не стали ці зміни результатом того, що Червона армія щойно перетнула 
лінію річок Одри та Ниси Лужицької, яку Й. Сталін бачив майбутнім кордоном між Польщею 
та Німеччиною? Відтак, логічним було б припустити, що попередні жорсткі дії проти 
німецького населення в районах, що мали відійти до Польщі, повинні були викликати паніку 
та втечу німецького населення на захід, що стало ефективним інструментом реалізації 
національної політики у спосіб, визначений радянською стороною без залучення скільки-
небудь значних ресурсів?20 

Здавалося, що особи, заарештовані в рамках операції з «очищення тилу» Червоної армії, 
тобто «заарештовані-інтерновані» (категорія «В»), складали однорідну групу, а оскільки 
серйозних звинувачень проти них загалом висунуто не було, їх мали відправити до таборів 
на території СРСР. Проте на практиці все виявилося значно складнішим. На підставі наказу 
НКВС № 00101 від 22 лютого 1945 р. заарештованих, які свого часу служили в поліції, 
тюрмах, були членами «Фолькштурма», а також рядових Вермахту, які на момент арешту 
вже не перебували на військовій службі, мали перевести до таборів для військовополонених 
(так звана категорія «А»). Решту планували відправити до таборів для інтернованих ГУПВІ 
НКВС СРСР, де піддати перевірці та фільтрації. Тих із них, на яких не буде отримано 
компрометувальних матеріалів, мали передати в робочі батальйони для інтернованих-
мобілізованих німців. Справа ще більше ускладнилася, коли частину заарештованих 
відправили до перевіряльно-фільтраційних таборів (ПФТ) НКВС СРСР, що були створені ще в 
1941 р. як спеціальні табори («спец табори») НКВС для тих солдатів і офіцерів Червоної 
армії, які вийшли з оточення або втекли з німецького полону. У цих таборах серед 
контингенту виявляли німецьких агентів і зрадників. Решту військовослужбовців після 
фільтрації повертали до лав Червоної армії. Від 1943 р. ці табори використовували також 
для виявлення осіб, які адміністративно співпрацювали з нацистами (наприклад, були 
сільськими старостами чи поліцейськими), перевірки інших радянських громадян із 
визволених районів, яких підозрювали в колабораціонізмі чи зраді Батьківщини. Деякі із 
заарештованих-інтернованих «цивільних німців» опинилися саме в ПФТ, де досвідчені 
оперативники НКВС перевіряли їхнє минуле, і, як правило, після перевірки повертали назад 
до чинних окремих робочих батальйонів (ОРБ). Осіб, щодо яких були знайдені докази 
провини, передавали слідству та суду. Унаслідок група заарештованих в ПФТ мала з часом 
зникнути. Проте реальна ситуація була дещо іншою: чимало заарештованих-інтернованих і 
після перевірки продовжували утримуватися у ПФТ. Зокрема, у травні 1945 р. з 160 000 
утримуваних у ПФТ осіб майже 26 000 належали до категорії «інтернованих-заарештованих 
німців». З огляду на те, що в 1946 р. перевіряльно-фільтраційні табори були передані до 

19 Цит. за: Berstein V. J. Smiersz. Tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny 
światowej. Kraków, 2013. S. 425. 

20 Węgrzyn D. Mikroświat i wielka polityka. Górny Śląsk w obliczu ewolucji polityki sowieckiej wobec ludności 
niemieckiej i uznanej za niemiecką w latach 1941-1945. Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej 
w Polsce w latach 1945-1989. Warszawa, 2016. S. 170-189. 
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табірної мережі Головного управління таборів (ГУТАБ) МВС СРСР, з'явилася група 
«інтернованих-заарештованих», які зникли із статистики ГУПВІ. Це ще більше ускладнює й 
без того заплутану справу встановлення чисельності інтернованих іноземців у радянських 
таборах. Підкреслимо, що розміщення в цих таборах, наприклад, заарештованих поляків 
було відвертим порушенням чинних інструкцій, у яких було чітко прописано, що ця 
категорія установ утримання призначалася суто для громадян СРСР (так звана 
категорія «В»)21. 

Закінчення в наступному номері. 
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НОВІ ВИКЛИКИ СИСТЕМНИХ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ 
І КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНИХ ЗМІН VS-АКСІОЛОГІЇ ПОСТПРАВДИ 

І ПОСТПОРЯДКУ В СЕРЕДОВИЩІ ГЛОБАЛЬНОГО 
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ВИМІРІВ 

Анотація. Мета статті полягає в пошуку визначення основних трендів нової парадигми 
методологічного юніверсуму конструкції сучасного світу, виходячи з матеріалів Мюнхенської 
конференції 2017 року, а також з інших сукупних з окресленою проблематикою джерел. Методологія 
дослідження – системно-історичний підхід, що дає змогу запропонувати положення-гіпотези про 
аксіологічну диференційованість і поляризованість як глобального, так і регіонального культурного 
простору, а також про очевидну присутність нерівномірності їх розподілу в різних типах цінностей. 
Наукова новизна. Окреслено значне поле використання аналітичних матеріалів, статистики, 
інфрографіки, дидактичних і наочних добірок із широкого кола питань, присвячених сучасним викликам 
міжнародній безпеці. Представлені пропозиції для можливого запровадження нового напрямку 
досліджень ціннісних орієнтацій в режимах постправди і постпорядку; сформульована типологія нових 
категорій цінностей на основі інноваційної, альтернативної методології, що була запропонована на 
Мюнхенській міжнародній конференції 2017 року. Висновки. У пострадянський період у глобальному та 
регіональному аксіологічному середовищі відбулися справді тектонічні зрушення. Режими постправди і 
постпорядку знайшли своє системне вираження в культурному просторі, визначеному в авторській 
системі типології як сегмент політико-культурних і науково-когнітивних цінностей. Тут особливого 
значення набула діалектика цілого і частини, фактично вже чинної аксіологічно заданої підсистемної 
конструкції та її елементів. Адже такі складові її системного коду, як європейське місцезнаходження, 
культурно-цивілізаційна рубіжність між Заходом та Сходом, певна мотиваційна заточеність на 
прийняття відповідних як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних рішень, які, насамкінець, 
визначають спрямованість уже намічених векторів подальшої реалізації їх, по суті справи, є системно 
інтегрованими і являють собою різноякісні та різнорідні сегменти, що забезпечують збереження 
балансу національних інтересів. 

Ключові слова: постправда, пост-Захід, постпорядок, моделі багатополярності, альтернативна 
методологія, самостійні поля глобальних взаємодій, сучасні глобальні та регіональні виклики. 

NEW SYSTEMIC, CIVILIZATION AND CULTURAL VALUES CHANGES VS POST-TRUTH  
AND POST-ORDER AXIOLOGY WITHIN GLOBAL AND REGIONAL MILLIEUS 

Abstract. The purpose of the article is to find the main trends of the new paradigm of the methodological 
universe of construction of the modern world, based on the materials of the Munich Conference 2017 and other 
sources combined with the outlined problems. Research methodology is a system-historical approach that 
allows proposing hypotheses about the axiological differentiation and polarisation of both global and regional 
cultural space as well as the obvious presence of uneven distribution in different types of values. Scientific 
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novelty. The significant field of using analytical materials, statistics, infographics, didactic and visual selections 
on a wide range of issues devoted to modern challenges to international security has been outlined. The author 
has presented proposals for the possible introduction of a new direction of research of value orientations in post-
truth and post-order regimes. A typology of new categories of values based on innovative, alternative 
methodology, which was proposed at the Munich International Conference 2017 is also formulated. Conclusions. 
In the post-Soviet period, there were truly tectonic shifts in the global and regional axiological environment. The 
regimes of Post-Truth and Post-Order found their systemic expression in the cultural space defined in the author's 
system of typology as a segment of political-cultural and scientific-cognitive values. The dialectic of the Whole and 
Part the already existing axiologically given subsystem structure and its elements acquired special significance. 
After all, such components of its system code as the European location, cultural and civilizational boundary 
between West and East, a certain motivational focus on making appropriate domestic and foreign policy 
decisions, which ultimately determine the direction of the already planned vectors for their further 
implementation are systematically integrated and different segments that ensure the balance of national 
interests  

Keywords: Post-truth, post-West, post-order, multipolarity models, alternative methodology, independent 
fields of global interactions, current global and regional challenges. 

Постановка проблеми. Представлений на розгляд аналіз щорічної версії звіту 
Мюнхенської конференції з питань безпеки за 2017 рік являє собою вдале поєднання 
підходів спеціалістів з прийняття політичних рішень, фахівців у галузі безпеки, а також 
представників різних зацікавлених груп громадського впливу з ряду країн Європи, Азії, 
Африки Північної та Південної Америки. Цей звіт є третьою спробою, починаючи з 2015 р., 
представити його у вигляді формату кумулятивного видання, де зображена вся гама 
підходів експертів, які в тій чи іншій мірі спеціалізуються на проблематиці міжнародної 
безпеки. При цьому, склад фахівців, яких залучають до складання звіту, фактично щороку 
змінюється, а відтак, сама парадигма концепції його відтворення є досить динамічною і 
відображає весь спектр різноманітних підходів у визначенні найнагальніших проблем 
сучасності. 

Під час підготовки цієї публікації важливим насамперед став аналіз проблематики, що 
схарактеризована через призму феномену глобалізації. За всієї суперечливості тенденцій, 
наведених у звіті Мюнхенської конференції з питань безпеки, ми саме культурно-ціннісні 
аспекти глобалізації тлумачимо з погляду підходів, замислених і окреслених у свій час 
А. Дж. Тойнбі як специфіка Західної цивілізації з її унікальною роллю загальнолюдського 
інтегратора історії1. З рівним ступенем розуміння ми маємо на увазі й те, що О. Шпенглер у 
своїх останніх студіях відчував як наявні контр тенденції, зокрема того, що, оволодівши 
сучасними технологіями, незахідні народи можуть повстати проти планетарного панування 
Заходу і протистояти йому на рівних2. Іншими словами, коли йдеться про глобалізацію, то 
мають на увазі викристалізацію певної системи світової культури, основу якої складає 
своєрідний кодекс західних цінностей та ідеалів. Однак, на тлі цього конче важливо також 
мати на увазі дві обставини: по-перше, якою мірою західні цінності можуть бути 
конкордними (тобто сумісними) з базовими культурними основами інших цивілізацій; по-
друге, якою мірою культурна продукція (тут маємо на увазі насамперед блага сучасної 
цивілізації: комп’ютери, мобільні телефони, телевізори, айфони тощо), що пропонується 
Заходом решті людства як еталонні зразки, може повною мірою репрезентувати власне 
базові цінності Західної цивілізації як такої, а також дати змогу стати своєрідним 
показником беззаперечної якості, що, починаючи з повоєнного періоду, дала змогу західним 
цінностям посісти провідні позиції у світі. 

Ціннісні основи Західної цивілізації нерозривно пов’язані з духом індивідуалізму і 
раціоналізму, що особливо відчутно виявилося в тенденціях, зафіксованих на Мюнхенській 
конференції. Іншим цивілізаційним світам більш характерні цінності колективізму і 
традиціоналізму. А це є чи не найсприятливішим середовищем для проявлення (й на 
конференції зокрема) проявів популізму, а також появи широкого кола його “гібридних” 
різновидів. 

У цьому зв’язку “порядок денний” стає заповненим культурно-ціннісними 
контрадикціями серед представників різних цивілізацій. Адже наївним було б вважати, що 

1 Toynbee A.J. A Study of History. London, 1988. 
2 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. Москва: Мысль, 1998.  
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сам факт грандіозних успіхів Заходу протягом останніх століть є достатньою причиною того, 
щоб люди, наприклад, у регіонах Азії, на Близькому Сході чи в Індії відмовилися від своїх 
вікових культурно-світоглядних основ. Останні являють собою сталу основу їх життєвого 
ладу, а спроби проведення політики насадження західних цінностей лише викликають 
зворотну реакцію відторгнення. 

З погляду системності наявність зрушень у цивілізаційних і культурно-ціннісних 
самостійних полях глобальних взаємодій стала ареною загострення певного набору тих 
суперечностей, які іманентно закладені в самій природі глобалізації. Власне, матеріали 
конференції та їхня відповідна аналітика свідчать про невідповідність світових і наразі 
наявних економіко-політичних моделей як успішних регуляторів вдалому становленню й 
закріпленню сучасних тенденцій глобального розвитку. 

Розгляд глобалізації як арени постійних цивілізаційних трансформацій спричиняє 
появу нових оцінок в еволюції як самого феномена демократії, так і опозиційних явищ 
персоналістської автократії, монізму (коли всі ключові рішення приймає особисто 
президент) або султанізму, які отримали додатковий імпульс розвитку в умовах 
розширення зон як світових, так і регіональних турбуленцій протягом другої декади ХХІ-го 
ст. 

Зауважимо, що на Мюнхенській конференції досить часто озвучували різні тези, які 
згодом лягали в основу тих чи тих моделей зовнішньої політики, що справляли значний 
вплив на її світовий контекст. Для прикладу згадаємо виступ на цьому зібранні в 2007 р. 
В. Путіна, де той виклав основні тези зовнішньої політики Росії, що згодом 
матеріалізувалися в агресивні, загарбницькі дії РФ стосовно Грузії (2008 р.) та України (2014 
р.). 

Версія звіту Конференції 2017 р. також містить низку інноваційних тез, що 
відображають появу незвичних тенденцій зміщення акцентів у вирішенні світових справ в 
іншому напрямку, який одержав назву “пост-Захід”, тобто тенденції, що певним чином на 
практиці вже виявили себе, відображають зовсім нову постановку питань вирішення 
глобальних проблем уперше після 1945 р. Тому питання входження світової політики в еру 
незвіданого, еру “постпорядку”, що міститься у преамбулі до звіту, не належить до звичного 
її статусу змісту і в новому контексті вже зовсім не видається цілісно риторичним. І як 
підкреслюється в передмові до звіту: “На це питання відповідь стане зрозумілою лише в 
наступні роки, а все, що буде відбуватися в майбутньому, цілком залежить лише від нас”3. 

Звідси випливає формулювання мети статті: на основі матеріалів Мюнхенської 
конференції 2017 р., інших сукупних з окресленою проблематикою джерел здійснити спробу 
пошуку визначення основних трендів нової парадигми методологічного юніверсуму 
конструкції сучасного світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Без сумніву, інноваційним водорозділом у 
фазі формування, певно, інших змін у моделі глобальної багатополярності, що одержує 
самостійне окреслення в межах “порядку денного”, характерного для другої декади ХХІ-го 
ст., стала поява автономних точок прикладання економіко-політичних сил із власним 
незвичним (для традиційного сприйняття) змістовим наповненням. Вказане безпосередньо 
стосується виразної багатоярусності сучасного світового порядку. Воно також має окреслені 
можливості вибудовувати окремі самостійні поля глобальних взаємодій, розбірно позначати 
розклади світових політичних сил, кожна з яких одержала змогу визначати власну 
автономність вибору. 

Під терміном самостійні поля глобальних взаємодій, згідно з нашою гіпотезою, ми з 
погляду системності розуміємо два фактори: конструкційні окресленість і регламентацію. 
До першого належать інших два відповідно пов’язані структурні елементи формального та 
неформального порядку. В останніх присутні формальні політичні інститути кожної 
держави на кшталт конституцій, законів, статутів різних організацій, норм звичайного 
права, юридично оформлених угод між політичними силами. Другим елементом є такий 
неформальний цивілізаційно-культурний інститут, як політична культура держави. 

Наступним виділеним нами чинником самостійного поля глобальних взаємодій є рівень 
зовнішньої політики, який співвідноситься з культурно-цивілізаційними особливостями 
саме через типи державних інститутів, де також визначаються загальноприйнятні зразки 

3 Munich Security Report 2017, Post-Truth, Post-West, Post-Order. URL: https://www.securityconference.de/e
n/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/ 
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поведінки, базові цінності, уяви про світ, історичні архетипові риси національної свідомості 
певної держави. 

Усім відоме поняття “взаємозалежності”, яке до цього моменту мало, головним чином, 
глобалізовану залежність більшості акторів на міжнародній арені лише від кількох великих 
гравців, наразі отримує нову смислову змістовність. При цьому відкриваються 
непередбачувані раніше можливості не лише для певної частини так званих “малих держав”, 
а й для ряду позаелітних верств населення навіть у найуспішніших, що процвітають, країнах 
світу для створення там мережевих зв’язків нового типу. Причому, ігнорування цих нових 
зв’язків стає все неймовірнішим навіть для провідних світових держав. 

Саме тому, у досить характерному звіті під назвою “Постправда, пост-Захід, 
постпорядок”, який підготували для щорічної Мюнхенської конференції 2017 р., майже в 
алармістській манері було вказано на проблеми, пов’язані з кінцем “ліберального світового 
порядку”4. “Лібералізм” тут трактують як свободу переміщення, традиційну віру в 
інтернаціональні відносини, у глобалізацію, у надійні наднаціональні інститути, спроможні 
краще вирішувати проблеми світової спільноти. Цей звіт у своєму підґрунті базується на 
соціології, яка вказує, що в багатьох країнах суспільні настрої змістилися в бік національної 
держави. Стосовно діяльності наднаціональних еліт (які протягом попереднього етапу були 
ключовими бенефіціарами вирішення нагальних проблем пересічних громадян) ці ж 
громадяни все більше висловлювали скепсис. Наразі вони все частіше почали казати “ні” 
глобалізації, “ні” інтересам колективним, і все рішучіше “так” інтересам суто національним, 
за формулою: простим людям – прості рішення! 

Наведений звіт, що за формою все більше нагадує ґрунтовну доповідь щодо 
найнагальніших безпекових проблем, усе ж містить чітко окреслений водорозділ між 
“правими” і “лівими”, який до цього існував завжди, а наразі починає виявлятися між 
ліберальними і ксенофобськими або націоналістичними полюсами, де люди зовсім не 
бажають нікого чути. Вони навіть стають в опозицію до тієї системи цінностей, яка цілими 
десятиріччями була панівною. Хоча в самому контенті, що проходить через всю сутнісну 
структуру доповіді, досить виразно відчувається наявність певної розгубленості. І тому, 
принаймні на рівні відчуттів, її методологічна парадигма виступає як арена присутності 
своєрідного штампу прояву справді панічних настроїв. 

А з цього виходить, що порядок сучасного буття наближається до логіки власного кінця 
і (повтору його) начебто вже більше не буде. Тому, якщо це направду так, то виникає вже 
зовсім інша terra incognita небаченого до цього тренду – “пост-Захід”, тобто все те, що 
відбувалося в межах беззастережного контролю Заходу тепер починає дрейфувати в 
площину вже зовсім іншого середовища, де характер очікуваних рішень уже буде 
кардинально іншим5. Нині спостерігаються риси появи, певно, уже іншого тренду в змінах 
правил функціонування як глобальної, так і європейської економіко-політичної та 
культурно-цивілізаційної гри! 

Насамкінець, усе це стає дуже цікавим. Свого часу, коли відоме Тихоокеанське 
партнерство стало приводом для обговорення і різноманітних дискусій, тодішній президент 
США Б. Обама не раз виступав щодо цього, вказуючи на головний мотив укладання цієї 
регіональної преференціальної торговельно-економічної угоди нового типу6. “Порядком 
денним” стали інноваційні підходи до нових правил торгівлі ХХІ ст. в усьому світі, обсяг якої 
обраховувався вже в трильйонах доларів США7. І все-таки ця угода так і не відбулася! 

Подібне виявилося повною й абсолютною несподіванкою, щось на зразок грому серед 
ясного неба! А все сталося, очевидно, через результати виборів президента США в 2016 р.8. 
Саме за підсумками останніх і була поставлена під сумнів власне “ліберальна парадигма” 

4 Op. cit. 
5 Inglehart R. & Norris P. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Blacklash, 

HKS Faculty Research Working Paper Series PWP 16-026, Harvard Kennedy 
School (Cambridge, MA), August 2016. URL: https://reseach.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?/d=
1401, p.6 

6 Foa R.S. & Mounk Y. The Democratic Discontent. Journal of Democracy. Vol. 27, 3, 2016, р.7 
7 Rutenberg J. Alternative Facts and the Costs of Trump-branded Reality. The New York Times, 22 January 

2017. 
8 Roth K. We Are on the Verge of Darkness. URL: Foreign Policy, 12 January 2017. Режим доступу: 

http://foreignpolicycom/2017/01/12we-are-on-the-verge-of-darkness-populism-human-rights-
democracy/ 
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побудови світопорядку та відповідні механізми її регулювання. Тут надто виразно дало про 
себе знати відображення національних інтересів у правилах розташування промислових 
потужностей на власній території, а не за кордоном, у розробленні нових правил торгівлі, у 
яких мають бути враховані також і персональні інтереси спеціалізованих соціальних верств 
у країнах-виробниках. Останнє прямо стосується інтересів обраних елітних корпорацій, 
базових розробників нових високотехнологічних продуктів, які в останні десятиліття 
практично повністю ігнорували настрої в таких соціальних стратах, як «блакитні комірці». А 
це особливо яскраво проявилося в географічному розподілі промислових потужностей, 
особливо всередині США9. 

Як евентуальне (те, що стосується саме подій) доповнення до загального контексту 
мюнхенського безпекового звіту за 2017 рік зазначимо, що досить швидко в торговельний і 
виробничий дисбаланс, що наразі виник, намагається втрутитися Росія. Уже у квітні 2017 р. 
РФ було укладено низку договорів з Китаєм стосовно відновлення, розширення та 
активізації торговельно-економічних зв’язків “шовкового шляху”. 4-6 вересня 2017 р. на 
спільному зібранні країн об’єднання БРЕКЗИТу було укладено угоди між державами-
учасницями з подальшого поглиблення співпраці у справі виробництва і торгівлі. 

Співзвучними з економічними негараздами ліберального зразка є зміни й на 
політичному тлі. Першим дисонансом, що пролунав у зведеному оркестрі ЄС ще в 2016 р. 
стало неочікувано різне бачення громадян і еліт у виборі політичних цінностей, що 
призвело до “брекзиту” у Великій Британії10. Проте це був лише початок бурхливого потоку 
несподіванок на європейському театрі ціннісних переформатувань і переоцінок. Протягом 
лише 2017 р. ми спостерігали новий “гібридно-ціннісний” підбір уподобань у політичному 
середовищі держав – лідерів ЄС. У квітні, під час президентських виборів у Франції, не досить 
передбачена першість дісталася хоча й представнику еліти, але який не належав до жодної з 
традиційних партійних інституцій країни. Чергова “антиліберальна” несподіванка 
трапилася під час вересневих виборів 2017 р. у ФРН, де третє місце за кількістю набраних 
голосів неочікувано посіла політична сила з певним ухилом націонал-соціалістичного зразка 
(проблеми з мігрантами залишимо поза дужками цієї публікації). Одним із останніх проявів 
вибухової активності “націоналістичного полюсу”, що трапилися протягом 2017 р., став 
місцевий референдум у Каталонії, що спричинив широке політичне збурення не тільки в 
Іспанії, але й по всій Європі. 

Ось чому цілком реальна в перспективі “гібридно-ціннісна парадигма постліберального 
світу” зі своєрідними для неї проявами, характерними для другої декади ХХ-го ст., особливо 
в Європі, повела за собою необхідність формулювання такої лексико-політичної одиниці, яку 
ми вперше пропонуємо для дискурсу у вигляді інноваційного терміна “мобократія”. Він 
являє собою симбіоз наведених вище ознак і в робочому вигляді має таке визначення: 
“Домінація режиму антиелітарності, активне несприйняття сталих норм і порядків, 
“гібридного” популізму, підтвердження ознак наявності дискримінації економічних 
інтересів певних профільних страт населення навіть в індустріально розвинутих соціумах, і, 
залежно від країни, стохастичне потурання смакам, потребам, надіям і сподіванням почасти 
люмпенізованих, дискримінованих, а також специфічно маргіналізованих верств населення”. 

Як бачимо, під час формування ключових тенденцій світового порядку ХХІ ст. синергія 
наведених синкретичних явищ формує ланки одного ланцюжка. Правда, поки його контури 
не мають остаточної визначеності. Або, скажімо, так: не досить ясними є перспективи 
подальшої плюралізації системи міжнародних відносин. Проте остаточна відповідь 
неможлива без докладнішого аналізу всього комплексу базових чинників, що впливають на 
визначення нових параметрів глобального порядку, який почав змінюватися (особливо 
протягом останніх років) і аналоги яких тільки формуються. 

З усього різноманіття теоретичних підходів до вивчення міжнародних відносин у другій 
декаді XXI ст. одним із найпродуктивніших можна вважати системний. Цей “макропідхід” 
завдяки своїй комплексності дає змогу виділяти регіональний рівень і регіональні 
підсистеми як самостійні аналітичні об`єкти для подальшого всебічного наукового 

9 Kuzin, M. Trump and American Populism Old Whine, New Bottles. URL: Foreign Affairs October 6, 2016. 
Режим доступу: https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2016-10-06/trump-and-american-
populism. 

10Oxford Dictionaries. World of the Year 2016 is… URL: https://en.oxforddictionaries.com/world-of-the-
year/world-of-the-year-2016. 
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дослідження. Такий підхід дає змогу вирішувати поряд з теоретичними й суто прикладні 
завдання: виокремлювати, підбирати та зіставляти ключові макрорегіони світу і вже 
безпосередньо на регіональному рівні аналізувати те, як модифікуються глобальні 
закономірності відповідно до макрорегіональних і регіональних утворень, регіональних 
організацій різного типу, власне, у межах певних країн, транскордонних і внутрішніх 
регіонів держави. 

Питання про регіональні і субрегіональні підсистеми, що пов`язані з новітніми 
трендами в сучасних міжнародних відносинах, особливо після 2014 року, і які мають 
безпосередній вихід на глобалізацію, регіоналізацію і фрагментацію (до речі, як і саме 
поняття регіону і пов`язане з цим конкретне регіональне членування світу), і досі є 
предметом серйозного наукового дискурсу. Відтак на перше місце вийшли дослідження 
комплексного аналізу різноманітних чинників, що відображають як внутрішньополітичні, 
так і зовнішньополітичні процеси, пов’язані зі структурними особливостями нової 
політичної підсистеми “оmnes et singulos” (разом і окремо). Вона являє собою продукт 29-
річного пострадянського розвитку та існує у вигляді окремого міжнародно-політичного 
підсистемного сегменту, який окреслює до того ще й географічний простір базових держав 
цього геополітичного утворення – Росії та України. Інноваційна підсистемна складова також 
має особливо окреслену власну ціннісну, культурно-цивілізаційну, соціально-економічну і 
політико-режимну специфіку. 

Саме вивченню цього нового, пілотного, підсистемного, субрегіонального, міжнародно-
політичного утворення сучасного глобального, цивілізаційного і регіонального розвитку і 
присвячена монографія автора цієї публікації під назвою “Від “навіки разом” до “оmnes et 
singulos” (разом і окремо). Україна у системному протистоянні глобальних полюсів сили”11. У 
кожному із представлених у ній соціумів нова підсистемна, субрегіональна одиниця має 
відповідні внутрішньопідсистемні складові – російську “Євразійсько-імперський гамбіт” і 
українську “Держава всупереч”. Обидва названих підсистемних компоненти функціонують 
згідно з чинними об`єктивними системними трендами власного внутрішнього розвитку, що 
склалися протягом тривалого часу та можуть бути класифіковані як продукт режимно-
системних закономірностей їх формування – персоналістський авторитаризм – російський 
варіант і неопатримоніальна демократія – в українському вимірі, а також, власне, як 
культурно-цивілізаційна детермінованість кожної з підсистемних складових, які 
функціонують в окремому, притаманному тільки їм, внутрішньополітичному режимі. 

При цьому зазначимо, що всі наведені підсистемні, субрегіональні складові безперервно 
взаємодіють і, це очевидно, пересікаються між собою й тісно пов`язані із соціокультурними і 
національно-ціннісними особливостями цих країн. Крім того, їхня тісна взаємодія дає змогу 
виділити (відповідно до вже визначених політико-режимних і культурно-цивілізаційних 
характеристик) нове підсистемне утворення “оmnes et singulos” як окрему культурно-
цивілізаційну одиницю з характерною лише для неї своєрідною, історично непорівняною 
аксіологією культурного простору. 

Отже, представлене дослідження являє собою логічне продовження змістових аспектів 
вказаної монографії та може бути витлумачене як пропозиція для можливого 
запровадження нового напрямку дослідження, а саме: формування концентрованого виразу 
в новому аксіологічному просторі та застосування в ньому до цього ще не дослідженої 
багатомірної структури настанов нового типу. Тут маємо на увазі політико-режимну 
трансформацію посткомуністичних ціннісних орієнтацій та їх відповідну адаптацію до 
режиму постправди та постпорядку, що вже має синхронний вимір у межах як глобального, 
так і регіонального аксіологічного поляризованого пострадянського простору. 

Загалом підходи й оцінки суспільної думки в аксіологічно-культурному глобальному і 
пострадянському просторі, тобто думки й оцінки представників еліт, політичних класів, а 
також різноманітних соціальних груп про зіставну політичну, громадську і культурно-
естетичну привабливість (або непривабливість) певних, цілком конкретних ціннісних 
патернів являє собою перспективний напрямок у вирішенні багатьох важливих історичних, 
політичних, юридичних, культурологічних і соціально-психологічних проблем сучасної як 
світової, так і регіональної спільноти. 

11 Хижняк І. А. Від “навіки разом” до “omnes et singulos” (разом і окремо). Україна у системному 
протистоянні глобальних полюсів сили. Київ: Саміт-Книга, 2018. 
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Положення-гіпотези щодо аксіологічної диференційованості й поляризованості 
культурного простору та про нерівномірність розподілу емоційної складової всередині 
останнього були висловлені ще в радянській науковій літературі в 1970-х рр. Зокрема, 
А. Ахіезер і П. Ільїн відзначали, що в будь-якій частині планети “вся територія бачиться 
людьми як своєрідне поляризоване культурне поле з фокусами притягнення та 
відторгнення”12, що “подальше вивчення системи показників соціальних оцінок території 
дозволить перейти до складання її спеціальних оціночних карт”13. Тоді ж Ю. Лотман 
вказував на те, що “ієрархія культурної значущості несхожих духовних просторів 
доповнюється ієрархією ступенів їхньої цінності (залежно від внутрішньої структури даного 
типу культури); так, виділяються простори, що призначені для державно-політичної 
діяльності, приватного життя тощо. Емоційна складова естетичного порядку (або інших 
типів призначення – Авт.) також у жодному разі нерівномірно розподіляється всередині 
культурного простору”14. 

Пізніше, уже після розпаду СРСР, у період т.з. “нульових років” ХХІ ст. науковий аналіз 
засадничих демократичних цінностей та їхня роль у розвитку громадянського суспільства у 
країнах Європи був представлений українським дослідником А. Кудряченком15. Аналогічно 
цікавими є публікації в царині визначення типів ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі, 
здійснених А. Ручкою16. 

Звичайно, у межах окреслення проблеми, що постала, необхідно також зважувати на 
різні соціально-психологічні, стереотипно-міфологічні та позаісторичні компоненти 
аксіологічного характеру, які нерозривно пов`язані з громадянською та суспільною думкою, 
що панує в соціальному побуті окремих соціумів у різних регіонах глобального і 
регіонального простору , з їх власними іміджами, аурами, характерними для окремих 
територій і місць. 

Оскільки вказаний набір якостей будь-якого об`єкта складається з тієї чи іншої 
комбінації притаманних (або непритаманних) йому цінностей, виникає необхідність у 
створенні достатньо детальної типології цінностей, які функціонують у режимі вже нової 
альтеративної методології постправди і постпорядку, яка була офіційно представлена на 
Мюнхенській міжнародній конференції в 2017 р.17. Крім того, ми пропонуємо оригінальну 
типологію цінностей, причому кожен з окремих типів, ще до цього не ходжених цінностей, 
що презентуються, має власний, очевидний просторовий аспект або “зріз”. 

На думку автора, після докладного опрацювання цього матеріалу, певно, можуть бути 
виділені принаймні 13 раніше не апробованих типів цінностей. Направду, у межах вказаної 
студії ми зупинимося лише на трьох із них: цінностях державно-громадського, режимно-
політичного, воєнно-силового та громадянсько-юридичного порядку; цінностях історичного 
спрямування; аксіології політико-культурного та науково-когнітивного зразка. Відзначимо, 
що наведені типи цінностей є валідними як для глобального, так і для регіонального рівнів. 

12Ахиезер А. С.& Ильин П. М. Задачи разработки социальных оценок территории в условиях научно-
технической революции. Известия АН СССР Серия «География». 1975. № 1. С. 87. 

13 Там же, С. 91. 
14 Лотман Ю. Художественный ансамбль как бытовое пространство. Декоративное искусство СССР. 

1974 № 4. С. 49. 
15 Кудряченко А. Засадничі демократичні цінності та їх роль у розвитку громадянського суспільства у 

країнах Європи. Розвиток взаємодії держави і громадського суспільства в контексті впровадження 
європейських принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 
2012 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 28-38; Його ж. Випробування європейських демократичних цінностей 
викликами глобалізації. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: 
збірник наукових праць. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої  історії НАН України», 2018. С. 5-16. 

16 Ручка А. Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціального аналізу. Український інформаційний 
простір. 2013. Ч. 1. С. 163-168; Його ж. Цінності і ціннісна зміна в соціологічній перспективі. 
Мінливості культури: соціологічні проекції. Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. С. 41-75; 
Його ж. Ціннісні тренди в контексті сучасних модернізаційних процесів. Історичні та стратегічні 
імперативи провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. Київ: ДУ «Інститут 
всесвітньої  історії НАН України», 2017. С. 25-34. 

17 Munich Security Report 2017- Munich Security Conference. Post-Truth, Post-West, Post-Order URL: 
https:www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/ munich-security-report-2017/ 
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Цінності державно-громадського, режимно-політичного, воєнно-силового та 
громадянсько-юридичного порядку є вираженням сили, безпеки, справедливості, законності 
тощо, що відображають сутність певного, окремо взятого державного утворення. 

Цінності історичного спрямування є всім тим, що уособлює та символізує “зв'язок 
часів”, культурну та історичну пам'ять, наступність традицій, місце людини в тій чи тій 
спільноті в ряду минулих і наступних поколінь тощо. Після 1991 р. сюди належать також 
політико-режимні цінності та аналогічні достоїнства того самого ряду, що з`явилися за 
період уже відмови від комуністичної ідеології. 

Аксіологія політико-культурного та науково-когнітивного зразка ґрунтується на 
знаннях й освітньо-кваліфікаційній “якості населення”, а також на інфраструктурі 
одержання, збереження та розповсюдження знань: системи освіти, мереж бібліотек, баз 
даних, ЗМІ, Інтернету тощо. 

Крім того, специфічне вираження аксіології в особливо поляризованому 
пострадянському культурному просторі так само, як і в окремих регіонах глобального 
простору, має власні особливості прояву. До речі, режим відтворення аксіології постправди і 
постпорядку прямо залежить від режимно-політичної і духовної атмосфери, що існує в 
кожному з підсистемних кластерів субрегіонального утворення “omnes et singulos”, які 
формують структуру внутрішньопідсистемних складових як російської, так і української 
ідентифікації. 

Російський сегмент “Євразійсько-імперський гамбіт” має два кластера 
внутрішньопідсистемного відтворення. Перший – “Кремлівський вимір допуску на 
перпетуальну персоналістську авторитарність”, призначений для внутрішнього 
використання в кордонах Російської Федерації. Другий – заточений на ведення 
інформаційних операцій суто “на експорт” і визначений як “Великий” російський 
інформаційний дивертисмент.” Тоді ж український набір кластерів підсистемної 
партикулярності сприймають як дует культурно-політичних комплексів зі специфікою 
власного, національного внутрішнього контенту. Перший із них атрибутований як 
“гібридний” акорд неопатримоніальної демократії по-українськи. Інший спеціалізований 
сегмент класифікований співзвучно до його відповідної назви “Заморсько-пошуковий 
бенефіс”. Функції обох мають власне політико-режимне і культурно-цивілізаційне 
навантаження. Перший – конституційно має забезпечувати діяльність внутрішнього 
суверенітету країни, а також і культурно-цивілізаційну її цілісність, тоді як другий – 
належить до сфери її виходу на міжнародну арену18. 

Отже, спершу звернемося до культурної значущості російського духовного простору, 
яка пов`язана із внутрішньою структурою її підсистемного сегменту, що призначений для її 
внутрішнього використання – “Кремлівський вимір допуску на перпетуальну 
персоналістську авторитарність”. 

Її сучасний внутрішній контент був доволі відверто поданий у програмі 
радіотелевізійної станції RTVI від 10 серпня 2018 р., яка транслювалася в передачі для 
російської аудиторії на частотах радіостанції «Эхо Москвы», а також у телепрограмі 
“Особлива думка”. Гостем програми на той момент був професор пілотного ВНЗ, який 
відповідає за підготовку російського дипломатичного корпусу – Московського державного 
інституту міжнародних відносин, – Валерій Соловей. Так ось, у режимі постправди він 
схарактеризував сучасну російську аксіологію політико-культурного та науково-
когнітивного зразка як “моральне оскотинення”. При цьому було прямо сказано, що він має 
на увазі конкретні події, які відбуваються в сучасній духовній сфері Російської Федерації, і 
наразі сприймаються її суспільством як належне19. 

Інший відомий в Росії політик регіонального рівня – лідер псковського відділення 
партії “Яблоко” Л. Шлосберг досить докладно та відверто зупинився на певних деталях, що 
характеризують дії сучасної російської влади. Насамперед, він звернув увагу на те, що 
неправда, яка прямо асоціюється з постправдою, стала способом пояснення практично всіх її 

18 Хижняк І. А. Синкретичні ознаки «гібридних» підсистем російсько-українського агломерату 
спільного геополітичного регіону: самобутність геополітичного коду «omnes et singulos». Історичні 
та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових 
праць. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. С. 91. 

19 Радио ЭХО Москвы: Особое мнение: Валерий Соловей. 10.08.2018, [Электронный ресурс]. Режим 
доступу: www.echo.msk.ru/programs/personalno/1160024 
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дій. Крім того, увагу також було звернуто на те, що саме неправда, яку тиражують на 
державному рівні, наразі практично втрачає своє первісне значення. Вона стала реально 
феноменом постправди, тобто поясненням того чи того мотиву, дії, висловлювання. Вона 
також є невід`ємною частиною професії. Адже власне неправда стала професійною якістю 
фактично кожного російського державного управлінця. А це вже вказує на повне 
розкладання “держави російської”. Проте є речі, що можуть бути навіть гіршими за це. Це є 
саме терпимість та допустимість панування в аксіології соціуму самого явища неправди. 
Люди вважають, що за допомогою неправди можна управляти і власною владою і ними 
самими. Росіяни самі як спільнота вже, очевидно, деградували як соціум. Це віддзеркалення 
колапсу всього суспільства. Уже немає внутрішніх захисних механізмів, а кількість неправди 
на питому її вагу стосовно кожного росіянина стало таким, що люди вже призвичаїлися до 
того, що все штучне стали сприймати за справжнє. І все-таки, відомий у Росії політик 
регіонального рівня наголошував на тому, що розраховує, власне, на людську природу, яка 
все ще жива, на перпетуальність коду самого життя! А це є ірраціональна субстанція. Вона 
закодована в кожній людині. Це не містика, а реальність. Вона стала стилістикою буття з 
того моменту, з якого саме і виникне точка початку повернення з негативу до позитиву20. 

Тут уже в режимі постправди може бути зафіксований тип цінностей державно-
громадського, режимно-політичного, воєнно-силового та громадянського порядку, який 
одержав розповсюдження протягом 29-річного періоду вже за відсутності комуністичної 
ідеології. Вказаний тип аксіології також став просторово-синхронним для вжитку в кластері 
внутрішньопідсистемного сегменту російської ідентифікації “Кремлівський вимір допуску 
на перпетуальну персоналістську авторитарність”. 

Режими постправди і постпорядку виявилися досить сприятливими і для аналогічного 
типу цінностей, але вже на глобальному рівні завдяки своїй привабливості щодо окремих 
точкових об`єктів, що розташовані в регіонах теперішньої найбільшої міжнародної напруги. 
Мова наразі йшла про багатосторонній удар, завданий у Сирії в квітні 2018 р. Судячи з 
розвитку подій, американська сторона мала домовленість із росіянами. Такий висновок 
випливає, що саме Росія перекрила своїми комплексами ППО акваторію Середземного моря. 
Американці, своєю чергою, попередили Катар, Саудівську Аравію, Йорданію і, 
передбачувано, Ізраїль не завдавати окремих ударів, щоб запобігти плутанині, що може 
виникнути під час підбивання підсумків. Також мало місце чітке погодження кількості 
ракет, що мали бути випущені по цілях – Велика Британія, Франція і США. Узгоджувалося 
також, яким мало бути піар-покриття для висвітлення у пресі. Тим не менше, досить довго 
не сходилися цифри ракетних пусків: на 8-10 одиниць. І хоча військові завжди допускають 
вольності в підрахунку (це їх одвічна “казка” про власні втрати і втрати противника). Тут 
згадаємо війну в Іраку та покарання С. Хусейна за нібито наявний у диктатора ядерний 
арсенал, що виявилося лише гідним подиву постановчим перформансом! 

Виступ у британському парламенті Т. Мей, де вона наголошувала на необхідності 
завдати масованого удару заради обмеження здатності Б. Асада виготовляти хімічну зброю, 
був зовні вражаючим і мав наслідком масштабний удар по хімічних складах у Сирії. Можна 
лише уявити наслідки, які б сталися в разі наявності на цих складах великої кількості 
хімічної зброї: у цьому регіоні неминуче стався б хімічний Чорнобиль. Стало очевидним, що 
глобальний аксіологічний простір і в цьому випадку був обраний як найбільш вдалий зріз 
культури саме для застосування державно-політичного, воєнно-силового і громадянсько-
правового типу цінностей. Одне слово, мав місце звичайний піар пропаганди та 
контрпропаганди. 

Саме тому, в епоху сучасного типу інформаційного мегавпливу надто важко дійти 
правди або дістатися суті глибокого змістовного дискурсу. А якщо його порівнювати з 
періодом “холодної війни”, що вже стала історією, то тут прямі паралелі, очевидно, не 
простежуються. Тому, автор ризикне висунути таку гіпотезу-припущення. У період 
“холодної війни” йшла боротьба за інтерпретацію тієї чи тієї події, тобто, власне, по суті 
справи, тієї самої постправди. Ось є правда, а ти обираєш стосовно неї позицію постправди. 
Таким є цей термін останніх років, але він підходить і до епохи “холодної війни”. А ось нині 
частіше стосується політики (або іншими словами) – аксіології політичного простору, 
направду, тепер із залученням феномена постфакту. А це вже зовсім інша справа. 

20 Шлосберг Л. Искушение насилием [Электронный ресурс]. Режим доступу: 
https://www.abouttru.com/2016/01/23527/ 
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Прикладом постправди через присутність у ній постфакту може служити юридичний 
казус, який має всі підстави, щоб статися з будь-ким. Уявіть, ви йдете вулицею зі своєю 
дівчиною, а група хуліганів нападає на вас і починає ще й ображати вашу дівчину. Ви 
вступаєтеся за неї й даєте відсіч нападникам у дуже рішучій формі. А потім, уже в поліції, ці 
самі нападники починають розповідати, що вони мирно йшли вулицею, а ви з дівчиною 
напали та ще й по-звірячому побили їх. Ви кажете, що такого не було і що саме група 
хуліганів нападала на вас. Зрештою, усі не заперечують події і факту того, що відбулася 
сутичка, проте мова вже йде про боротьбу за інтерпретацію того, хто мав рацію, а хто 
завинив. Подібні інтерпретації й були головним завданням, здебільшого, у період “холодної 
війни”. Події були, літаки збивали, удари завдавали, топили кораблі, підводні човни, а потім 
сторони інтерпретували всі ці факти, виходячи з власних позицій. 

Наразі ж доводиться мати справу із ситуацією, коли вся політика реально зводиться 
лише до розмов про справжні чи вигадані події. Мова пішла про сутність цих самих 
постфактів. А світ тим часом занурився в здогадки: де ж направду була ядерна зброя С. 
Хусейна? Яким же чином все-таки отруїли Скрипалів? Який вид хімічної зброї був 
застосований у Дамаску? 

Правда тут криється в «гібридних» різновидах видозмін, власне, цієї самої постправди, 
що виникли. А вся їхня «гібридність» полягає в тому, що одна постправда має шанси і 
передумови та й нібито доказову базу, що може бути оприлюднена або доведена за певних 
умов. Тоді як іншої постправди просто немає тому, що її просто не може бути як такої. 

Видання “The Wall Street Journal” у статті, опублікованій у квітні 2018 р., зробило 
докладний аналіз заяв президента Франції Е. Макрона щодо присутності хімічної зброї в 
Сирії. В один ряд були вставлені вирази: “за свідченням”, “згідно із заявами”, “скоріше за все” 
тощо21. Усе це непрямі згадування без зазначення жодних фактів, доказів і мотивованих 
тверджень, хоч і з прямими натяками на наявність цілком реальної доказової бази. Тоді ж 
інша грань “гібридної” постправди, яка нібито не існує і про неї ніхто не знає, хоч у 
синхронному вимірі відома всім і зрозуміла для решти світу, на практиці вперто 
заперечується. 

Висновки. Нехай наші підходи не здадуться Вам нетрадиційними або надто 
відвертими. Ми лише хотіли висвітлити роль тих, хто замовляє відтворення сучасних 
глобальних і регіональних цінностей, а також продемонструвати підсистемні структури, що 
їх створюють і нав’язують для подальшого визнання та сповідання. Нині є очевидною деяка 
множинність підходів до тих “істин”, які раніше традиційно завжди вважалися 
непорушними. 

У пострадянський період у глобальному та регіональному аксіологічному середовищі 
відбулися справді тектонічні зрушення. Режими постправди і постпорядку знайшли своє 
системне вираження в культурному просторі, визначеному в авторській системі типології як 
сегмент політико-культурних і науково-когнітивних цінностей. Тут особливого значення 
набула діалектика цілого і частини, фактично вже наявної аксіологічно заданої підсистемної 
конструкції та її елементів. Адже такі складові її системного коду, як європейське 
місцезнаходження, культурно-цивілізаційна рубіжність між Заходом та Сходом, певна 
мотиваційна заточеність на прийняття відповідних як внутрішньополітичних, так і 
зовнішньополітичних рішень, які, насамкінець, визначають спрямованість уже намічених 
векторів їхньої подальшої реалізації, по суті справи, є системно інтегрованими і являють 
собою різноякісні та різнорідні сегменти, що забезпечують збереження балансу 
національних інтересів. 

REFERENCES 

Ahiezer, A.S. & Il'in, P. M. (1975). Zadachi razrabotki social'nyh ocenok territorii v uslovijah 
nauchno-tehnicheskoj revoljucii [The tasks of developing social assessments of the territory in the 
conditions of the scientific and technological revolution]. Izvestija AN SSSR. Serija Geografija, (1), 
86-92. [in Russian].

21 Raja Abdurahim, Thomas Grove. Syrian Government Nears Control of  Enclave Hit by Suspected Chemical 
Attack [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wsj.com/articles/syrian-government-nears-
control-of-enclave-hit by-suspected-chemical-attack-1523536253 



Нові виклики системних, цивілізаційних і культурно-ціннісних змін… 

Світ Кліо, № 1, 2020      67 

Foa R. S., & Mounk, Y. (2016). The Democratic Discontent. Journal of Democracy, (27), 3, 7 [in 
English]. 

Kudriachenko, A. (2013). Zasadnychi demokratychni tsinnosti ta yikh rol u rozvytku 
hromadianskoho suspilstva u krainakh Yevropy. [Ambassadors of democratic values and their role in 
the development of enormous suspension in the lands of Europe.] Abstracts of Papers: Rozvytok 
vzaiemodii derzhavy i hromadskoho suspilstva v konteksti vprovadzhennia yevropeiskykh pryntsypiv 
nalezhnoho vriaduvannia: (рр. 28-38). Kyiv. [in Ukrainian]. 

Kudriachenko, A. I. (2018). Vyprobuvannia yevropeiskykh demokratychnykh tsinnostei 
vyklykamy hlobalizatsii. [Testing European democratic values with the challenges of globalization]. 
Yevropeiski kulturno-istorychni tsinnosti: retrospektyva i perspektyva. Kyiv: DU «Instytut vsesvitnoi 
istorii NAN Ukrainy”, 5-16. [in Ukrainian]. 

Khyzhniak, I. A. (2017). Synkretychni oznaky “hibrydnykh” pidsystem rosiisko-ukrainskoho 
ahlomeratu spilnoho heopolitychnoho rehionu: samobutnist heopolitychnoho kodu «omnes et singulos 
[Syncretic features of "hybrid" subsystems of the Russian-Ukrainian agglomeration of the common 
geopolitical region: the identity of the geopolitical code "omnes et singulos]. Istorychni ta 
stratehichni imperatyvy modernizatsii providnykh i tranzytyvnykh krain svitu. Kyiv: DU “Instytut 
vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy”. 82-92. [in Ukrainian]. 

Khyzhniak, I. A. (2018). Vid «naviky razom» do «omnes et singulos» (razom i okremo). Ukraina 
u systemnomu protystoianni hlobalnykh poliusiv syly. [From "forever together" to "omnes et
singulos" (together and separately). Ukraine is in a systemic confrontation of global poles of
power]. Kyiv: Samit-Knyha. [in Ukrainian].

Kuzin M. (2016). Trump and American Populism Old Whine, New Bottles. Foreign Affairs, 6 
October. [in English]. 

Lotman, Ju. (1974). Hudozhestvennyj ansambl' kak bytovoe prostranstvo [Artistic ensemble as a 
living space]. Dekorativnoe iskusstvo SSSR, 4, 48-51. [in Russian]. 

Munich Security Report 2017, Post-Truth, Post-West, Post-Order? URL: 
https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-repo
rt-2017/[in English]. 

Munich Security Report 2017-Munich Security Conference. Post-Truth, Post-West, Post-Order. 
URL: https:www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/ munich-security-
report-2017/ [in English]. 

Oxford Dictionaries. World of the Year 2016 is... URL: 
https://en.oxforddictionaries.com/world-of-the-year/world-of-the-year-2016. [in English] 

Inglehart R., & Norris P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots 
and Cultural Blacklash, HKS Faculty Research Working Paper Series PWP 16-026, Harvard Kennedy 
School (Cambridge, MA), August. URL:
https://reseach.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?/d=1401, p. 6 [in English]. 

Rutenberg J. (2017). Alternative Facts and the Costs of Trump-branded Reality. The New York 
Times, 22 January. [in English]. 

Roth K. (2017). We Are on the Verge of Darkness. Foreign Policy, 12 January. [in English]. 
Abdurahim, R, & Thomas Grove, T. Syrian Government Nears Control of Enclave Hit by 

Suspected Chemical Attack. URL: https://www.wsj.com/articles/syrian-government-nears-control-
of-enclave-hit by-suspected-chemical-attack-1523536253 [in English]. 

Ruchka, A. (2013). Tsinnisna zmina yak providna tema suchasnoho sotsialnoho analizu. [Value 
change as a leading topic of modern social analysis].Ukrainskyi informatsiinyi prostir, (1), 163-168. 
[in Ukrainian]. 

Ruchka, A. (2015). Tsinnosti i tsinnisna zmina v sotsiolohichnii perspektyvi [Values and value 
change in the sociological perspective]. Minlyvosti kultury: sotsiolohichni proektsii. Kyiv: Instytut 
sotsiolohii NAN Ukrainy. 41-75. [in Ukrainian]. 

Ruchka, A. O. (2017). Tsinnisni trendy v konteksti suchasnykh modernizatsiinykh protsesiv 
[Value trends in the context of modern modernization processes]. Istorychni ta stratehichni 
imperatyvy providnykh i tranzytyvnykh krain svitu. Kyiv.: DU «Instytut vsesvitnoi  istorii NAN 
Ukrainy». 25-34. [in Ukrainian]. 

Solovej, V. (2018). Osoboe mnenie. Radio JeHO Moskvy. August 10. URL: 
www.echo.msk.ru/programs/personalno/1160024 [in Russian]. 

Shlosberg L. (2016). Iskushenie nasiliem [The temptation of violence]. URL: 
https://www.abouttru.com/2016/01/23527/ [in Russian]. 

Shpengler O. (1998). Zakat Evropy (Vol. 1)[Europe sunset]. Moskva: Mysl'. 663 p. [in Russian]. 
Shpengler O. (1998). Zakat Evropy (Vol. 2)[Europe sunset]. Moskva: Mysl'. 196 p. [in Russian]. 
Toynbee, A. J. (1988). A Study of History. London. [in English]. 



До зарубіжної історіографічної україніки: Ігор Каменецький… 

68        Clio World, 1, 2020 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ 

УДК 930:94(477)“1941/1944” 

Юрій ЛЕВЧЕНКО 
кандидат історичних наук, завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи Наукової 
бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 
9, м. Київ, Україна, 01601 (hjcj@i.ua) 

Yuri LEVCHENKO 
PhD (History), Head of the Information and Bibliography partition Scientific Library of the National 
Dragomanov Pedagogical University, 9, Pyrogova str., Kyiv, Ukraine, 01601 (hjcj@i.ua) 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6431-7275 

Бібліографічний опис статті: Levchenko Y. (2020). Do zarubizhnoyi istoriohrafichnoyi 
ukrayiniky: Ihor Kamenetsʹkyy “Hitlerivsʹka okupatsiya Ukrayiny 1941-1944: doslidzhennya 
totalitarnoho imperializmu” (1956) [To foreign Ukraine historiography: Igor Kamenetsky "Hitler's 
occupation of Ukraine 1941-1944: a study of totalitarian imperialism"(1956)]. Svit Clio [Clio 
World], 1, 68-79. [in Ukrainian]. 

ДО ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ УКРАЇНІКИ:  
ІГОР КАМЕНЕЦЬКИЙ «ГІТЛЕРІВСЬКА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ 1941–1944: 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО ІМПЕРАЛІЗМУ» (1956) 

Анотація. Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є актуальний науковий аналіз 
праці українського історика еміграції Ігоря Каменецького «Гітлерівська окупація України 1941-1944: 
дослідження тоталітарного імперіалізму» (1956). Автор статті робить спробу докладно й об’єктивно 
проаналізувати, схарактеризувати й оцінити цю частину наукового доробку історика, зокрема в 
контексті його оцінок основних засад, мети і цілей нацистської окупаційної політики щодо України. 
Методологія дослідження окреслена принципами науковості, історизму, об’єктивності. Наскрізне 
використання отримали методи історіографічного аналізу і синтезу. Наукова новизна. Ігор 
Каменецький – український емігрант, історик, професор політології Центрального Мічиганського 
університету (США). Народився 1927 р. у м. Рогатин Станіславського воєводства Польської Республіки 
(тепер – Івано-Франківська область України). Наприкінці Другої світової війни разом з батьками 
емігрував до Австрії, де вивчав історію. У 1949 р. переїздить до США, здобуває ступінь бакалавра історії, 
упродовж 1952–1957 рр. вивчає політологію в Університеті Іллінойсу та захищає докторську 
дисертацію. З 1957 р. і до 1995 р. І. Каменецький – доцент, професор кафедри політології Центрального 
Мічиганського університету в Маунт-Плезант. Викладаючи курс міжнародних відносин, активно 
працює в галузі науки, зокрема є членом редколегії журналу “Український історик”. І. Каменецького 
обирають представником Українського історичного товариства (УІТ), Наукового товариства імені 
Шевченка (НТШ) і Української вільної академії наук (УВАН). До кола його наукових інтересів належали 
проблеми політики тоталітарних держав Європи у ХХ ст., німецька окупація України 1941–1944 рр. та 
історія українського державотворення 1917–1921 рр. Радянська історіографія сприймала науковий 
доробок І. Каменецького як «ворожу фальсифікацію» історії німецько-фашистської окупації України, а 
сучасні українські історики вважають його роботи, написані в 50-60-х рр. ХХ ст., застарілими. 
Зазначимо, що дослідник писав свої праці переважно на основі недоступних радянським історикам 
іноземних джерел. Його студії позбавлені радикальних ідеологічних підходів і висвітлюють проблеми 
історії Другої світової війни та окупації, що десятиліттями перебували на маргінесі радянської 
історіографії та були фактично заборонені для дослідження в СРСР. Висновки. У праці “Гітлерівська 
окупація України 1941–1944: дослідження тоталітарного імперіалізму” І. Каменецький уперше в 
історичній науці комплексно й на конкретних фактах довів стратегічне значення України для 
східноєвропейської політики А. Гітлера. На думку вченого, сільськогосподарський та сировинний 
потенціал були для нацистського диктатора вирішальними в його оцінках України як майбутнього 
“життєвого простору” для німецької сільськогосподарської колонізації. Після окупації України фюрер 
самостійно визначив її майбутнє як території для колонізації німецькими селянами. Саме тому ще в 
ході активних бойових дій на сході України нацисти готували правобережні українські землі до 
колонізації: очищували їх від «надлишків» місцевого населення, а вцілілих перетворювали на дешеву й 
слухняну робочу силу. Перше здійснювалося методами геноциду й терору (знищення єврейського 
населення, упровадження політики голоду, розстріли заручників, скорочення медичного обслуговування 
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місцевого населення). Друге передбачало знищення української інтелігенції, максимальне обмеження 
рівня освіти, зведення до мінімуму культурної діяльності, використання українського населення як 
робочої сили на теренах нацистської Німеччини. Однією з причин краху гітлерівської колонізаційної 
політики щодо України історик називає її принциповість і незмінність, тобто небажання фюрера 
враховувати наявні на окупованих територіях реалії, особливо після краху нацистського бліцкригу. 

Ключові слова: історіографія, Ігор Каменецький, нацистська Німеччина, Україна, окупаційний 
режим. 

TO FOREIGN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY: IGOR KAMENETSKY  
"HITLER'S OCCUPATION OF UKRAINE 1941-1944: A STUDY OF TOTALITARIAN 

IMPERIALISM"(1956) 

Abstract. The purpose and objectives of the study. The purpose of this article is a topical scientific 
analysis of the work of Ukrainian historian of emigration Igor Kamenetsky "Hitler's occupation of Ukraine 1941-
1944: a study of totalitarian imperialism" (1956). The author of the article tries to consider in detail and 
objectively, analyse and evaluate this part of the scientific work of named historian, in particular in the context of 
his assessments of the basic principles, goals and objectives of the Nazi occupation policy towards Ukraine. The 
research methodology is outlined by the principles of science, historicism, objectivity. Methods of 
historiographical analysis and synthesis have been widely used. Scientific novelty. Igor Kamenetsky is a 
Ukrainian emigrant, historian, and professor of political science at the Central University of Michigan (USA). He 
was born in 1927 in Rohatyn, Stanisław Voivodeship, Republic of Poland (now Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine). 
At the end of World War II, he emigrated with his parents to Austria, where he studied history. In 1949 he moved 
to the United States, earned a bachelor's degree in history, studied political science at the University of Illinois 
from 1952 to 1957, and defended his doctoral dissertation. From 1957 to 1995, I. Kamenetsky was an associate 
professor and professor of political science at the Central University of Michigan in Mount Pleasant. Teaching a 
course in International Relations, he was actively involved in scientific activities, in particular, was a member of 
the editorial board of the journal "Ukrainian Historian". I. Kamenetsky was elected a member of the Ukrainian 
Historical Society (UHS), the Shevchenko Scientific Society (SShS) and the Ukrainian Free Academy of Sciences 
(UFAS). His research interests included the problems of the policy of the totalitarian states of Europe in the 
twentieth century, the German occupation of Ukraine in 1941–1944, and the history of Ukrainian statehood in 
1917–1921. The Soviet historiography viewed I. Kamenetsky's scientific work as an "enemy falsification" of the 
history of the Nazi occupation of Ukraine, and modern Ukrainian historians consider his works written in the 
1950's and 1960's to be obsolete. We note that the researcher wrote his works mainly based on foreign sources 
inaccessible to Soviet historians. His studies are devoid of radical ideological approaches, and cover issues of 
World War II and occupation history that have been on the margins of Soviet historiography for decades and 
were banned from research in the USSR. Conclusions. In work "Hitler's Occupation of Ukraine 1941-1944: A 
Study of Totalitarian Imperialism" I. Kamenetsky for the first time in historical science comprehensively and on 
concrete facts proved the strategic importance of Ukraine for the Eastern European policy of A. Hitler. According 
to the scientist, the agricultural and raw material potential was decisive for the Nazi dictator in his assessments 
of Ukraine as a future "living space" for German agrarian colonization. After the occupation of Ukraine, the 
Führer independently defined its future as territory for colonisation by German peasantsThat is why, even during 
the active hostilities in the Eastern Ukraine, the Nazis prepared the Right-Bank Ukrainian lands for colonisation: 
they cleaned them of "surpluses" of the local population. They turned the survivors into cheap and obedient 
labour. The first was carried out by genocide and terror(extermination of the Jewish population, the introduction 
of a policy of starvation, executions of hostages, reduction of medical care for the local population). The second 
provided for: the destruction of the Ukrainian intelligentsia, the maximum restriction of the level of education, the 
minimisation of cultural activities, the use of the Ukrainian population as a labour force in Nazi Germany. The 
historian named as one of the reasons for the collapse of Hitler's colonisation policy towards Ukraine its 
immutability, i.e. the Fuhrer's unwillingness to take into account the realities existing in the occupied territories, 
especially after the collapse of the Nazi blitzkrieg. 

Despite the limitedness of the source base of I. Kamenetsky's monograph, his work is characterised by 
eloquence, variety and representativeness of factual material, depth of analysis of problems selected for study, 
thoughtfulness and accuracy of author's characteristics, reasoning, conclusions and generalisations on most 
aspects of Nazi occupation policy in Ukraine. It is these advantages of the author's text that led to the fact that 
this "historiographical rarity" was actively quoted by domestic historians in the 1990s. At the same time, several 
conceptual approaches of the researcher, albeit on a quantitatively and qualitatively new and accessible to 
historians source base, were used as starting points in the analysis of the Nazi "New Order" in Ukraine during 
1941-1944. In the historiographical context, other works by I. Kamenetsky are no less promising, in particular his 
monograph "German policy of living space in the Eastern Europe during the Second World War" (1957). However, 
this is the subject of further research. 

Keywords: historiography, Igor Kamenetsky, Nazi Germany, Ukraine, occupation regime. 
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Постановка проблеми. Історія нацистського окупаційного режиму в Україні 1941-
1944 рр. належить до кола наукових проблем, які активно розробляють на сучасному етапі. 
Нині українська історична наука перебуває в періоді активного вивчення тематики, що за 
радянської доби була або взагалі забороненою, або ж «небажаною» для дослідження. 
Історики, які дотримуються україноцентричної концепції вивчення окупаційного режиму, 
дистанціюються від радянської спадщини, справедливо вважаючи, що написані в той період 
праці є політично та ідеологічно заангажованими, а відтак необ’єктивними й застарілими. 
Проте разом із такими до категорії «застарілих» майже автоматично потрапила й значна 
частина доробку істориків української діаспори, створеного ще в 1950-1980-х рр. І це 
незважаючи на те, що їхні автори порушували й аналізували теми, які через зазначені вище 
причини були недоступні для дослідження радянськими істориками, зокрема й різноманітні 
аспекти німецького окупаційного режиму в Україні. 

У радянський період, коли у вітчизняній історичній науці панувала марксистсько-
ленінська методологія з її концепцією «Великої Вітчизняної війни радянського народу», 
праці зарубіжних істориків незалежно від наукових шкіл і напрямів, до яких вони належали, 
вважали наскрізь наповненими антирадянською пропагандою, зразками буржуазної 
фальсифікації історії війни1. Подібних характеристик не уникла й книга І. Каменецького 
«Гітлерівська окупація України 1941-1944: дослідження тоталітарного імперіалізму», що 
була по суті першим ґрунтовним дослідженням нацистського окупаційного режиму в 
Україні. Видана в США в період загострення «холодної війни» та ще й написана українським 
емігрантом («зрадником соціалістичної Батьківщини») – усе це забезпечило праці 
І. Каменецького несприйняття, ігнорування й критику радянських істориків.  

Ідеологічно неупереджений, об’єктивніший погляд на концепцію і зміст монографії 
І. Каменецького стали можливими тільки із здобуттям Україною незалежності на початку 
1990-х рр. у рамках складання вже згаданої нами україноцентричної концепції історії Другої 
світової війни та нацистської окупації. Тоді ж українські історики почали активно залучати 
до наукового обігу фактичний матеріал книги й теоретичні узагальнення автора.  

У сучасний період дослідження І. Каменецького найчастіше коментують у наукових 
статтях, присвячених дослідженню історіографії різноманітних аспектів нацистського 
окупаційного режиму в Україні2, а також воно є предметом аналізу в історіографічних 
розділах дисертацій із проблем української історії періоду Другої світової війни3. Проте, 
незважаючи на можливий нині вільний доступ науковців до праці І. Каменецького та її 
активне використання в сучасних українських історичних студіях нацистської окупації 1941-
1944 рр., досі немає її повного проблемно-тематичного огляду. Це можна пояснити тим, що 
сучасні науковці використовують цю монографію американського історика українського 
походження значною мірою поверхово, лише як обов’язкову для історіографічного аналізу 
працю з проблематики німецької окупації України періоду Другої світової війни. Тут варто 
наголосити, що книга І. Каменецького – це перша написана українським істориком 
ґрунтовна наукова праця, присвячена розкриттю німецької окупаційної політики в Україні 
1941–1944 рр. і створена поза впливом марксистсько-ленінської методології, радянської 
ідеології та політики. Останнє й зумовило той факт, що монографія понад 30 років була 
недоступною в УРСР. 

1 Историография истории Украинской ССР / И. С. Хмель (отв. ред.). Киев: Наукова думка, 1986. С. 388-
394; Коваль М. В. Україна: 1939-1941: Маловідомі і непрочитані сторінки історії. Київ: Вища школа, 
1995. С. 4. 

2 Лобода М. Працевикористання цивільного населення на окупованій території України (1941-
1944 рр.): історіографія питання. Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей. Вип. 12. 
Київ, 2009. С. 39; Петрова А. І. До питання про історіографію окупаційного режиму на Поділлі (1941-
1944 рр.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Серія 6. Історичні науки. Збірник наукових праць. Вип. 8. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2011. С. 231; Скоробогатов А. В. Проблема німецько-фашистської окупації України 1941–1944 рр. у 
західній історіографії. Історія України: маловідомі імена, події, факти. Збірник наукових праць. Вип. 
26. 2004. С. 55.

3 Кицак Б. Ю. Медичне забезпечення населення у Райхскомісаріаті «Україна» в 1941-1944 рр.: дис. … 
канд. іст. наук: 07.00.01. Житомир, 2018. С. 32; Кравчук Д. В. Радянський партизанський та підпільний 
рух на Рівненщині: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Рівне, 2015. С. 24; Нестеренко В. А. Окупаційний 
режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний 
аспекти): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2005. С. 21. 
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Мета й завдання дослідження. Метою цієї статті є актуальний науковий аналіз праці 
українського історика еміграції Ігоря Каменецького «Гітлерівська окупація України 1941–
1944: дослідження тоталітарного імперіалізму» (1956). Автор статті робить спробу докладно 
й об’єктивно проаналізувати, схарактеризувати й оцінити цю частину наукового доробку 
вченого, зокрема в контексті його оцінок основних засад, мети й цілей нацистської 
окупаційної політики щодо України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ігор Юліанович Каменецький народився 
2 січня 1927 р. у м. Рогатині, повітовому центрі Станіславського воєводства Польщі. 
Наприкінці Другої світової війни, рятуючись від більшовиків, 17-річний Ігор разом з 
батьками емігрує до Австрії, де вивчає історію в університеті імені Карла і Франца м. Ґрац. 
У 1949 р. переїздить навчатися до Сполучених Штатів Америки, а 1952-го року здобуває 
ступінь бакалавра історії у Вільям Коледжі (штат Массачусетс). Продовжуючи навчання на 
докторській програмі з політології в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн, 
І. Каменецький у 1957 р. захищає докторський ступінь. Упродовж 1957–1995 рр. він 
працював на посадах доцента і професора кафедри політології Центрального Мічиганського 
університету в Маунт-Плезант (штат Мічиган), де викладав курси з міжнародних відносин. У 
1966–1972 рр. Ігор Юліанович працює за сумісництвом директором міждисциплінарної 
програми Центрального Мічиганського університету з дослідження країн, що розвиваються. 
Протягом 1964–1965 рр. він головував у відділі з дослідження Росії та Східної Європи при 
Мічиганській академічній асоціації (1964–1965). У 1974-1978 рр. працював директором 
Мюнхенського проєкту східноєвропейських студій. У 1980–1982 рр. професор 
І. Каменецький обирався головою Українсько-Американської асоціації університетських 
професорів, був членом Українського історичного товариства, Наукового товариства імені 
Т. Шевченка та Української вільної академії наук. Протягом 1964–1991 рр. Ігор Юліанович 
незмінно входив до складу редакційної колегії журналу «Український історик». Помер 
історик 29 липня 2008 р. у віці 81 року. Похований на кладовищі Ріверсайд (Riverside 
Cemetery) штат Мічиган, США. І. Каменецький відомий серед істориків української діаспори 
як автор праць про нацистську окупацію України, політику тоталітарних держав ХХ ст. та 
історії Української революції 1917-1921 рр.4. Проте наше дослідження присвячене першій і 
чи не найвідомішій праці вченого – його університетській монографії 1956 р. «Гітлерівська 
окупація України 1941–1944: дослідження тоталітарного імперіалізму» (“Hitler’s Occupation 
of Ukraine 1941-1944: A Study of Totalitarian Imperialism”). 

Уже у вступній частині свого дослідження І. Каменецький змальовує трагічну картину 
трирічної німецької окупації України, розцінюючи завдані нею втрати як найтяжчі у всій 
вітчизняній історії. Розвиваючи цю думку, автор наголошує на чинниках, що привертали 
увагу нацистської верхівки до цієї частини східного простору: значні території, родючий 
ґрунт і багатий сировинний потенціал. Саме ці природні переваги України, на думку 
історика, зробили її найважливішою метою гітлерівської «політики розширення» у Східній 
Європі. Під німецькою окупацією Україна була перетворена на своєрідний полігон, такий 
собі «експериментальний район», де пройшла повне випробування практикою нацист-ська 
теорія вищої раси та освоєння нею нового життєвого простору.  
Дослідник також виокремлює стадії втілення цієї політики: масове винищення «неповноцін-
них» народів і підготовка «очищених» територій до німецької колонізації. Звісно ж, такі 
вступні зауваження І. Каменецького різко дисонували з усіма тогочасними напрацюван-
нями його колег по інший бік історіографічного фронту «холод-ної війни», а відтак 
потребували аргументованого доведення. Цій меті вчений і присвятив основні розділи 
монографії. 

Перший розділ книги («Ідеологічні та політичні передумови окупації») автор присвятив 
аналізу місця України в ідеологічних і політичних планах А. Гітлера. Послідовно 
висвітлюючи історію питання, І. Каменецький окреслює плани захоплення українських 
територій, які розробляли в німецьких імперських колах ще в ХІХ – на початку ХХ ст., 
аналізує такі ідеологічні положення “Mein Kampf” А. Гітлера, як вищість німецької арійської 

4 Ковалів Ю. Б. Каменецький Ігор Юліанович. Енциклопедія Сучасної України. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10822 Назва з екрану. (18.03.2020); 
Маркусь В. Kamenetsky Ihor. Encyclopedia of Ukrainian Diaspora. Наукове товариство ім. Т. Шевченка. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.eudusa.org/index.php?title=Kamenetsky,_Ihor Назва 
з екрану. (18.03.2020). 
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раси, теорія «життєвого простору» (нім. – 
Lebensraum), ідея захоплення та колонізації Східної 
Європи.  

Як фаховий історик і політолог-міжнародник, 
І. Каменецький намагається витлумачити причини 
приходу А. Гітлера й утвердження його при владі в 
Німеччині ув 1933 р. Проте особливо важливими в 
контексті нашого історіографічного інтересу є думки 
дослідника, висловлені ним щодо місця України в 
зовнішній політиці Третього райху в 1933–1939 рр. 
Ідеться передусім про так званий німецький проєкт 
«Великої України» (вересень 1938 – березень 
1939 рр.) та причини його відхилення. У розділі 
знайшлося місце для аналізу причин укладання 
радянсько-німецького договору про ненапад від 
23 серпня 1939 р. і подій початкового періоду Другої 
світової війни. 

І. Каменецький переконаний, що головна книга 
націонал-соціалізму (“Mein Kampf”) була програмою 
дій її автора – А. Гітлера, якої він дотримувався та
поступово реалізовував. Здійснюючи її аналіз, автор 
виділяє три ідеї, які вплинули на німецьку окупаційну 

політику в Україні: 1) переконання, що слов’яни є нижчою расою; 2) Східна Європа і, 
особливо Україна, були ідеальним місцем для німецької сільськогосподарської колонізації; 
3) найефективнішим і найтривалішим способом розширення нації є фізична сила та
завоювання5.

Ідея захоплення Східної Європи зовсім не була новацією нацистів, адже існувала в 
німецькому імперському дискурсі ще з другої половини ХІХ ст. Про розширення кордонів 
Німецької імперії на схід, зокрема завдяки українським територіям чорноморського 
узбережжя, розмірковували ще канцлер Отто фон Бісмарк, імператор Вільгельм І та 
представники Пангерманського руху, а практичні спроби створення німецьких колоній на 
півдні України здійснили під час німецької окупації 1918 р. І. Вінклер і К. Лінденман 
(Ліндеквест)6. 

Головною причиною гітлерівських прагнень захопити Україну І. Каменецький визначає 
її родючі ґрунти та сільськогосподарський потенціал, пояснюючи це тим, що в політиці 
повоєнного (після Першої світової війни) відновлення Німеччини нацистський диктатор 
робив акцент на її внутрішній розвиток і селян, які мали забезпечити населення достатньою 
кількістю продовольства. Проте Німеччина – індустріальна держава, а єдиним можливим 
напрямом для її розширення після Першої світової війни залишалася Східна Європа7. Відтак, 
активно пропагувалася ідея захоплення територій для облаштування 
сільськогосподарських колоній на сході Європи: «Ми, націонал-соціалісти, свідомо усуваємо 
зовнішньополітичну тенденцію довоєнного періоду [...] Ми зупиняємо нескінченний 
німецький рух на південь і захід і переводимо свій погляд на землю на сході. Нарешті, ми 
розриваємо колоніальну й комерційну політику передвоєнного періоду та переходимо до 
ґрунтової політики майбутнього. Якщо говорити про ґрунт у Європі сьогодні, то, 
насамперед, можна мати на увазі лише Росію та її васальні прикордонні держави»8.  

Практична реалізація планів А. Гітлера стала можливою після його приходу до влади в 
Німеччині 1933 р. На думку автора монографії, Великобританія та Франція сприймали 
антикомуністичний Третій рейх як противагу СРСР за вплив на сході і в центрі Європи. За 
логікою І. Каменецького прагматичні західні лідери усвідомлювали, що ні Польща, ні 
Румунія, ні країни Балтії не могли бути ефективним бар’єром, якщо Й. Сталін вирішить 
розпочати війну в Центральній Європі9. Як доказ реальності бажання фюрера захопити 

5 Kamenetsky I. Hitler's occupation of Ukraine 1941-1944: a study of totalitarian imperialism. Milwaukee, 
Wisconsin: The Marquette University Press, 1956. P. 1. 

6 Ibid. Р. 2-3. 
7 Ibid. Р. 4-5. 
8 Ibid. Р. 4. 
9 Ibid. Р. 7. 
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Україну в майбутній війні, дослідник наводить свідчення німецьких та англійських 
політиків, датовані 1934–1938 рр.10. 

Найбільшим зовнішньополітичним кроком гітлерівської Німеччини щодо України 
автор монографії називає проєкт «Великої України», що передбачав приєднання до 
Карпатської України (яка отримала автономію після Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 р.) 
українських радянських територій. Польща та Румунія загалом його підтримували, адже з 
політичного та військового погляду краще по сусідству мати українську буферну державу, 
ніж «червоного гіганта» з 180-мільйонним населенням. Протилежною була позиція Великої 
Британії: підконтрольна Німеччині «Велика Україна» порушить баланс сил у Європі та 
перетворить Німеччину А. Гітлера на куди більшу загрозу, ніж Радянський Союз. Проте ідея 
«Великої України» зникла з німецьких геостратегічних розрахунків так само швидко, як і 
з’явилася. Вона була згорнута в березні 1939 р., коли Німеччина окупувала Чехію та Моравію, 
а Угорщина захопила Карпатську Україну11. 

Другий розділ монографії І. Каменецького («Напередодні операції «Барбаросса»») 
присвячений підготовці гітлерівської Німеччини до війни проти Радянського Союзу, аналізу 
політичного, економічного й соціального становища в СРСР у 1939–1940 рр. Автор 
поступово підводить читача до української проблематики в контексті підготовки до 
вирішення «східного питання», послідовно аналізуючи процес розгортання війни в Європі в 
1939–1940 рр., зокрема захоплення Німеччиною Польщі та Західної Європи, підготовка 
плану війни проти СРСР («Барбаросса»), а також похідних від нього планів 
адміністративного поділу окупованих радянських територій. У цьому контексті 
І. Каменецький зіставляє дві тактично протилежні концепції політичної перебудови 
окупованого східного простору А. Розенберга та А. Гітлера. Автор характеризує події, що 
передували нападу нацистської Німеччини на СРСР, порушуючи при цьому питання 
готовності Радянського Союзу до війни в 1939–1940 рр. і проблему ставлення населення 
Української РСР до можливого німецького нападу. 

На думку І. Каменецького, війна з більшовизмом була ядром ідеології націонал-
соціалізму, а метою цієї війни було захоплення «родючих рівнин України, сонячного Криму, 
субтропічного Кавказу» в ході блискавичної військової кампанії. Аналізуючи політичні 
розрахунки А. Гітлера, автор монографії стверджував, що вони ґрунтувалися на впевненості 
в тому, що після падіння СРСР у Європі більше не буде країни, за допомогою якої Англія 
зможе продовжувати війну і, зрештою, погодиться на мирну угоду12.  

Після схвалення плану «Барбаросса» нацистська верхівка взялася за розроблення 
планів адміністративного та політичного устрою майбутніх окупованих територій сходу. 
Вони мали полегшити управління цими величезними територіями після розгрому СРСР. 
Відповідальним за цей напрям роботи А. Гітлер призначив вихідця зі Східної Прусії 
А. Розенберга. Він був єдиним у вищому керівництві райху, хто знався на Росії, її проблемах і 
володів російською мовою. 20 червня 1941 р. А. Розенберг презентував фюреру та його 
оточенню свою політичну концепцію повоєнного облаштування Східної Європи. 
І. Каменецький викладає її зміст в одному короткому реченні: «Радянська імперія має бути 
розділена на п’ять частин – Велика Фінляндія, Балтійський протекторат («Остланд»), 
Українська національна держава, Кавказька федеративна держава та Росія»13. Як бачимо, у 
цій моделі Україні відводилася роль підконтрольної Німеччині “буферної” держави. 
Передбачалося, що Україна матиме власний уряд, проте перебуватиме під повним 
політичним і військовим контролем райху. Територія Української держави мала складати 
1,1 млн кв. км із населенням у 59,5 млн. Окрім суто українських земель, до її складу мали 
ввійти російські території з частково українським етнічним населенням – Курська, 
Саратовська, Тамбовська і Воронезька області колишньої РРФСР. Концепція А. Розенберга 
передбачала позиціонування Німеччини як «визволительки російських народів», яка 
здійснює політичний та військовий контроль у «звільнених районах», а добре продумане й 
уміле маніпулювання на психологічних і національних чинниках місцевого населення мало 
забезпечити вигідне Німеччині управління14.  

Проте, концепція А. Розенберга не була затверджена фюрером. 16 липня 1941 р. 
А. Гітлер представив власний варіант політики щодо окупованих територій СРСР. Він 
відкинув ідею утворення напівзалежних держав та проголосив плани німецької колонізації: 

10 Ibid. Р. 9, 12. 
11 Ibid. Р. 8-15. 
12 Ibid. Р. 21. 
13 Ibid. Р. 23. 
14 Ibid. Р. 23-25. 
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«Крим мав бути очищений від усіх іноземців та заселений німцями. Так само 
староавстрійська Галичина повинна стати рейхсгебітом […] Колонія Волги повинна 
потрапити під німецьку сюзеренність, а Баку має стати німецькою концесією […]»15. 
Політика управління зводилася до таких положень: оволодіння радянською територією з 
метою її убезпечення та впорядкування; заборона створювати військові формування із 
представників місцевих народів; приховування від місцевого населення справжньої мети 
реалізації політики остаточного врегулювання на Сході. 

У монографії І. Каменецький спробував проаналізувати причини катастрофічних 
поразок Червоної армії в початковий період війни з Німеччиною. На думку вченого, саме 
політичні репресії і складне економічне становище СРСР, а також небажання значної 
частини населення воювати за радянську владу призвели до того, що за кілька місяців війни 
німецькі війська «дійшли до воріт Москви, підкорили майже всю Україну, захопили 3 906 000 
військовополонених і взяли під контроль територію, удвічі більшу, ніж Франція»16. Понад те, 
відступ Червоної армії з Балтії, Білорусії та України став сигналом до відновлення 
незалежного національного життя. Однак ці процеси жорстко придушувалися німецькою 
окупаційною адміністрацією17. 

У третьому розділі монографії («Німецька окупаційна політика в роботі») автор 
проаналізував хід і наслідки практичної реалізації німецької окупаційної політики в Україні. 
І. Каменецький окреслює кроки нацистів, спрямовані на територіальне розчленування 
України на окремі окупаційні зони, та простежує організацію системи управління 
Райхскомісаріатом України та Округою Генеральної губернії «Галичина» (нім. – Galicien). 
Окремі сюжетні лінії цього розділу присвячені темі Голокосту єврейського населення й 
заходам нацистів, спрямованим на скорочення чисельності українського населення; 
культурній та освітній політиці, примусовим трудовим депортаціям місцевого населення до 
Німеччини; планам 1942–1943 рр. щодо німецької колонізації й нацистському земельному 
законодавству для України. 

Аналізуючи адміністративно-територіальний поділ окупованої нацистами та їхніми 
союзниками України, І. Каменецький виокремлює чотири окупаційні зони: 1) території під 
адміністративним управлінням Румунії (Бессарабія, Північна Буковина та частина Південної 
України між річками Дністер та Буг); 2) округа «Галичина», включена до складу Генеральної 
Губернії (Західна Україна); 3) Райхскомісаріат України (центральні українські райони, 
Волинь, Поділля та частина Полісся); 4) територія під німецькою військовою адміністрацією 
(східна частина України – район Донбасу та Харків)18. 

Використовуючи метод історичної компаративістики, автор зіставляє 
адміністративний устрій та організацію управління Райхскомісаріатом України й 
Генеральною губернією, зокрема І. Каменецький порівнює владні повноваження 
райхскомісара України Е. Коха та генерал-губернатора Г. Франка. За висновком історика, 
управління Райхскомісаріатом України та Генеральною Губернією було обмежене 
центральною імперською владою у сферах поліції (Г. Гіммлер), економічного планування, 
експлуатації природних ресурсів (Г. Герінг), залізничного сполучення та пошти, за які 
відповідали військові. На думку автора монографії, формальні відмінності статусів обох 
керівників окупаційних адміністративних утворень полягали в тому, що Г. Франк 
підпорядковувався А. Гітлеру, а Е. Кох – райхсміністру окупованих східних територій 
А. Розенбергу. Проте Е. Кох установив тісний прямий контакт із А. Гітлером і, власне, міг собі 
дозволити «переступити через голову» А. Розенберга. Автор монографії виокремлює ще 
одну важливу відмінність між цими двома окупаційними утвореннями – у рівні 
самоврядування. Зокрема, місцеве населення в Райхскомісаріаті України отримало 
можливість створювати лише міські або сільські управи. Стосовно ж Генеральної Губернії, то 
тут окупанти дозволили утворювати єврейські, польські та українські «комітети з питань 
допомоги», які виступали посередниками між відповідними національними громадами та 
німецькою владою. Дослідник стверджує, що саме завдяки існуванню цих структур 
самоуправління українці змогли, наприклад, відкривати середні школи та літні табори для 
молоді, проводити громадські заходи, а німці – використовували їх для впливу на населення, 
отримання статистичних даних, заохочення молоді до виїзду на роботу до Німеччини19. 

15 Ibid. Р. 25. 
16 Ibid. Р. 29. 
17 Ibid. Р. 33. 
18 Ibid. Р. 36. 
19 Ibid. Р. 37-38. 
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Серед заходів окупантів, спрямованих на підготовку німецької колонізації України, 
І. Каменецький називає: 1) біологічне скорочення місцевого населення; 2) розповсюдження 
рабської праці українців по всьому Третьому райху; 3) масштабне розселення місцевого 
населення у східному напрямку.  

Першими жертвами німецької політики колонізації «східного простору» стали євреї. 
Спочатку єврейське населення депортували із сіл і містечок у великі міста, де закривали у 
гето. Восени 1941 р. почалися масові розстріли, жертвами яких до кінця року стали 200 000 
українських євреїв20. У 1942 р. вціліле єврейське населення розділили на категорії, 
відповідно до їх працездатності та потреб німецької армії й адміністрації. Першими 
знищували непрацездатних, а потім усіх інших. Унаслідок політики Голокосту до весни 
1943 р. в Райхскомісаріаті України та Генеральній Губернії майже не залишилося 
єврейського населення. І. Каменецький доходить висновку, що масові страти єврейського 
населення стали серйозним стратегічним прорахунком німецької окупаційної політики, 
адже єврейське населення України становило найбільший ресурс кваліфікованих ремісників 
і професійних робітників21. Щодо українців, то нацисти планували скорочення їх чисельності 
передусім у районах, відведених для колонізації. З цією метою окупанти застосовували 
штучний голод (у великих містах і таборах військовополонених), страти заручників, 
заохочення пияцтва та скорочення медичної допомоги для місцевого населення22. 

Ще одним наслідком окупаційного режиму нацистів автор монографії називає 
культурне поневолення українців. На думку І. Каменецького, питомими чинниками такої 
політики були: винищення української інтелігенції й освічених громадян; мінімальний 
рівень освіти; знищення, пограбування та вивезення до Німеччини бібліотек, музеїв і 
наукових установ23. Різко проти розвитку інтелектуальної та культурної діяльності в Україні 
виступив Е. Кох, який називав представників української інтелігенції й еміграції «силами 
українського руху за національну незалежність», а «Просвіти» вважав «замаскованими 
установами українських шовіністів»24. На думку дослідника, нацистська політика 
культурного поневолення передбачала позбавлення українського народу його традицій та 
будь-яких думок, вищих за ручну працю; усунення ненімецьких культурних досягнень у 
районах, призначених для колонізації25. 

За даними автора, вища ієрархія Третього райху розглядала Генеральну Губернію як 
«польський трудовий табір». Відповідно, коли в 1941 р. Галичина стала його частиною, 
Г. Франк схвалив подібну політику щодо українців: «Вони, як і поляки, повинні залишатися в 
нашому розпорядженні як робоча сила […]»26. У середині 1941 р. перші робітники з 
Галичини та «польської» України приїхали на роботу до Німеччини. Тут їх тримали в 
казармах за колючим дротом та позначали знаками «OST» або «Poland»27. У середині 1942 р., 
коли поширилися чутки про таке дискримінаційне ставлення до робітників з України, 
добровільний набір на роботу в Німеччині сповільнився. Відтак, німецька влада почала 
застосовувати примусові терористичні заходи набору робочої сили, як наприклад: каральні 
експедиції в села, що не дотримувалися квоти робітників; спалення будинків та утримання в 
концтаборах родичів тих, хто відмовився від праці в Німеччині; полювання на майбутніх 
робітників у громадських місцях (на вулицях, вокзалах, ринках і навіть у церквах)28. 

Німецькі плани колонізації передбачали створення в Генеральній Губернії провінції 
Вандален (нім. – Vandalen). У 1942 р. виникло перше німецьке поселення поблизу Замостя, а 
на 1943 р. передбачалося масове розселення німців у Східній Галичині та колишньому 
Люблінському воєводстві. Проте цим планам не судилося бути реалізованими. Цікаво, що 
головною причиною відтермінування створення колоній до завершення війни 
І. Каменецький бачив карпатський рейд партизанського з’єднання С. Ковпака, що досягнуло 
цього району в липні 1943 р., а також початок української національної партизанської війни29. 

Нацистську земельну політику в Україні автор монографії трактує як одну з важливих 
складових німецької колонізаційної стратегії на сході Європи. На думку І. Каменецького, указ 
А. Розенберга від 15 лютого 1942 р. залишив незмінною чинну радянську систему колгоспів, 

20 Ibid. Р. 38. 
21 Ibid. Р. 39. 
22 Ibid. Р. 40-42. 
23 Ibid. Р. 44-45. 
24 Ibid. Р. 43. 
25 Ibid. Р. 45-46. 
26 Ibid. Р. 43. 
27 Ibid. Р. 46. 
28 Ibid. Р. 47. 
29 Ibid. Р. 48-49. 



До зарубіжної історіографічної україніки: Ігор Каменецький… 

76        Clio World, 1, 2020 

лише переінакшивши їхню назву та поставивши під німецький контроль на місцях. Про 
важливість для німців збереження централізованого управління сільським господарством в 
окупованій Україні говорить і наведена автором статистика: протягом усього періоду 
окупації тільки 10 % орних земель обробляли приватні власники. Другий указ, виданий 
3 червня 1943 р., передбачав розподіл землі серед усіх селян, які змогли її обробляти. Проте, 
на думку дослідника, час німці втратили, другий етап «земельної реформи» було розпочато 
занадто пізно – у період німецьких невдач на Східному фронті та посилення партизанської 
війни30. 

Четвертий розділ монографії І. Каменецького («Між ковадлом та молотом») 
присвячений аналізу становлення та розвитку українського національного руху під час 
окупації. У цьому контексті автор описує становлення українського руху за незалежність на 
початку німецько-радянської війни, кваліфікуючи його як «антирадянський та 
антиросійський»; репресивні акції німців щодо придушення українського національного 
руху в 1941–1942 рр.; діяльність емігрантського Уряду УНР та обох фракцій Організації 
українських націоналістів (ОУН); реакцію патріотично налаштованого населення на 
політику нацистів щодо України. У порівняльному ключі дослідник аналізує німецьку 
політику щодо національних рухів інших народів СРСР. Характеризуючи еволюцію 
нацистської політики на сході Європи в 1943–1944 рр., автор висвітлює становлення 
«власівського руху» та створення Російської визвольної армії (РВА), інших військових 
підрозділів, що формувалися з неросійських народів Радянського Союзу. 

Автор підкреслює «антирадянський» та «антиросійський» характер національних рухів, 
що виникли в «неросійських районах» окупованого німцями СРСР. І. Каменецький аналізує 
події 30 червня 1941 р. у м. Львові (проголошення Акту відновлення Української держави та 
створення тимчасового національного уряду), створення Українських національних рад в 
Рівному (липень) та Києві (жовтень 1941 р.)31. Причиною швидкого придушення нацистами 
спроб легалізації українського державницького руху вчений називав чітке дотримання 
гітлерівської лінії на домінування військових і поліцейських сил Німеччини у Східній Європі. 
Останнє, за переконанням А. Гітлера, виключало будь-яку співпрацю з місцевими 
національними групами, що мали би бути придушені32. 

Першими потрапили під репресії німців і зазнали переслідувань члени так званих 
«похідних груп» (І. Каменецький називає їх «групами завдань»), створених обома фракціями 
ОУН на своїх базах у Західній та Центральній Європі. За версією дослідника, увійшовши в 
Україну разом із військами Вермахту, ці групи мали завдання поширювати національну 
пропаганду та створювати місцеві органи української адміністрації. Кілька похідних груп 
німецька поліція затримала у Василькові, Фастові, Балті, Миколаєві, Джанкої. Частину їхніх 
членів було страчено. Створені ОУН-Б у співпраці з німецькою військовою розвідкою 
українські формування «Роланд» і «Нахтігаль» після придушення німцями спроби 
проголошення Акту відновлення незалежності були реорганізовані в поліцейські 
батальйони та вислані з України до Білорусі33. У листопаді 1941 р. німці стратили 
організаторів політичного мітингу ОУН-М з нагоди 20-ї річниці розстрілу більшовиками біля 
містечка Базар на Житомирщині полонених вояків армії УНР – учасників Другого зимового 
походу. Наступною антиукраїнською акцією нацистів стала страта членів літературного 
гуртка ОУН-М у Києві (Олена Теліга, Іван Рогач, Олег Кандиба)34. І після цих каральних акцій 
німці продовжили «чистки» місцевої української адміністрації, допоміжної поліції та преси 
від прихильників націоналістів. 

Розмірковуючи над проблемами, що постали перед німецькою окупаційною 
адміністрацією в контексті управління захопленими територіями на Сході, автор книги 
зазначає, що в керівництві Третього райху існували принаймні дві групи посадовців, які 
реально усвідомлювали не тільки суто військові труднощі завоювання Радянського Союзу, 
але й усю складність управління цим величезним окупованим простором. Саме вони вбачали 
можливість використання з цією метою активних учасників національних рухів народів 
СРСР.  

На думку І. Каменецького, перша така група сформувалася в Імперському міністерстві 
східних окупованих територій, у складі якої був міністр А. Розенберг та чиновники його 
відомства – О. Брейтігам та Г. Менде. Саме ці керівники окупаційного апарату й закликали 

30 Ibid. Р. 49-50. 
31 Ibid. Р. 53. 
32 Ibid. Р. 54. 
33 Ibid. Р. 55. 
34 Ibid. Р. 56. 
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«модернізувати» німецьку політику в східних областях, надати обмежену «політичну 
свободу» неросійським націям, особливо Україні. Друга група складалася з військових, а її 
гіпотетичними «членами» автор монографії називає полковника генерального штабу 
Вермахту К. Штауферберга, генералів Р. Гелена та Е. Кестрінга. Вони виступали за створення 
з «російських» дезертирів і військовополонених антирадянських військових частин35. Однак, 
вони не змогли переконати А. Гітлера змінити чинну політичну лінію щодо Східної Європи. 
Улітку 1944 р., коли Г. Гіммлер дозволив формування Російської визвольної армії, до 
Вермахту вже було залучено від 900 тис. до 1 млн представників східноєвропейських 
народів, 220 тис. із яких становили українці36. 

Головною метою політики А. Гітлера на сході Європи І. Каменецький називає 
закріплення німецького «життєвого простору». Україні ж, на його думку, відводилося 
ключове місце в колонізаційній стратегії Lebensraum. Польща, Білорусь і країни Балтії мали 
перебувати під безпосередньою німецькою адміністрацією як території, що пов’язували 
Німеччину з Україною. Франція, Сербія, Хорватія та Норвегія залишалися політично 
залежними від Третього райху. Решта європейських країн мали перебувати під німецькою 
гегемонією в моделі так званої «нової Європи»37. 

У п’ятому розділі книги («Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр.») автор висвітлює 
проблематику руху Опору, аналізуючи його складові, що мали різне політичне й національне 
спрямування та з різною активністю діяли на території окупованої нацистами України. 
Ключовими проблемами цієї частини дослідження є радянський, національний 
(український) та польський партизанські рухи на різних етапах їхньої діяльності. Автор не 
обходить увагою формування української дивізії СС «Галичина», а також проблему впливу 
українського національного руху Опору на окупаційну політику. 

З погляду на тактику руху Опору І. Каменецький виділяє два типи «антинімецької 
партизанської війни в Україні». До першого типу такої війни вчений зараховує дії спеціально 
підготовлених невеликих груп. Другий тип, на його думку, репрезентують більші за 
чисельністю й неоднорідні за складом партизанські загони та з’єднання, що виникли за 
стихійної участі населення38. Дослідник деталізує кадровий склад радянської партизанської 
війни «першого типу». Його складали підготовлені ще до окупації ізольовані групи, що 
перечекали стрімкий наступ німецьких військ, а також військові спецгрупи, які перейшли 
лінію фронту пізніше. Важливим для розуміння окупаційної політики нацистів в Україні є 
твердження автора про те, що А. Гітлер використовував радянську партизанську війну як 
привід для ліквідації небажаного й нелояльного до німців місцевого населення. З огляду на 
це вчений цитує таємний наказ В. Кейтеля від 16 вересня 1941 р., що надавав право 
розстрілювати 50-100 осіб заручників із числа місцевого населення за вбивство одного 
німецького військового. Дослідник стверджує, що «червоні партизани» досить часто 
використовували цю терористичну тактику німців на свою користь, вбиваючи кількох 
німців, руйнуючи лінії зв’язку і швидко відступаючи, піддаючи тим самим місцеве населення 
«гніву німецької помсти». На думку І. Каменецького, така тактика звично використовувалася 
радянськими партизанами в сільських районах, де серед місцевого населення були поширені 
антирадянські настрої або ж активно діяли українські партизанські групи39.  

Серед «нерадянських партизанських груп», що, за класифікацією І. Каменецького, 
репрезентують другий тип партизанської війни, автор відніс групу отамана Бульби-
Боровця; партизанські відділи ОУН обох фракцій та польське підпілля40. На початку 1943 р. 
відбулося об’єднання українських партизанських груп в Українську повстанську армію 
(УПА), що розпочала партизанську війну на території Райхскомісаріату України в межах 
Волині та Поділля41. 

На території округи «Галичина» до літа 1943 р. не спостерігалося якогось активного 
руху Опору. Причину цього автор монографії вбачав у початку кампанії німців з формування 
добровольчої польової дивізії СС з українського населення регіону. Задля цього окупанти 
пішли на постуки, пообіцявши надати дивізії «український характер», звільнити 
військовополонених і політичних в’язнів, а в майбутньому визнати незалежність України42. 

35 Ibid. Р. 60-61. 
36 Ibid. Р. 61-62. 
37 Ibid. Р. 64-65. 
38 Ibid. Р. 67. 
39 Ibid. Р. 68. 
40 Ibid. Р. 69. 
41 Ibid. Р. 70-71. 
42 Ibid. Р. 73-74. 
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Ідея створення дивізії належала губернатору дистрикту доктору О. Вехтеру та групі офіцерів 
СС. Водночас, аналізуючи перспективи дотримання згаданих вище обіцянок, автор слушно 
зауважує, що ініціатори створення військового формування не мали жодних повноважень 
якось коригувати перебіг німецької політики щодо України чи якогось її окремого регіону43. 

Серед методів боротьби з партизанською загрозою, що їх практикували окупанти в 
Україні, І. Каменецький називає каральні (військові та поліцейські) експедиції, терор, 
спрямований проти місцевого населення, а також антипартизанську пропаганду. Проте в 
окремих окупаційних зонах існувала своя «специфіка». Наприклад, у Райхскомісаріаті 
України німецька тактика передбачала розстріл політичних в’язнів і заручників (у великих 
містах) і масові страти сільського населення, яке підтримувало партизанів. Нерідкими були 
випадки, коли жорстокі каральні акції німці застосували проти населення сіл, яке не мало 
жодного стосунку до партизанів, не підтримувало їх, а лише опинялося в зоні дії 
партизанських загонів44. Натомість в окрузі «Галичина», який нацисти вважали частиною 
імперської території, окупанти зберегли видимість закону. 10 жовтня 1943 р. для боротьби з 
партизанами були запроваджені військові суди, що зазвичай засуджували партизанів і 
підпільників до смертної кари45.  

Узагальнюючи власні спостереження, І. Каменецький зазначає, що нацистська 
антипартизанська пропаганда ґрунтувалася на чотирьох пунктах: 1) національні партизани 
– це червоні агенти; 2) населення, що підтримує національних партизанів, буде покаране 
Страшним судом Господа; 3) німецька зброя є непереможною; 4) Німеччина символізує
європейську культуру та цивілізацію. Проте загальний висновок автора щодо ефективності
німецької антипартизанської пропаганди є далеко не оптимістичним. Учений доходить
висновку, що методи боротьби нацистів з українським партизанським рухом не те що не
сприяли підтримці місцевим населенням окупаційного режиму, але й навпаки – змушували
все більше молодих чоловіків і жінок приєднуватися до партизанів46.

На думку автора, партизанська війна в Україні мала значний негативний вплив на 
військові комунікації німців, зокрема на перевезення військ і постачання фронту. Рух Опору 
паралізував німецьку цивільну адміністрацію, що фактично не контролювала цілі регіони, 
поставив під загрозу систематичне постачання харчів і сировини до Німеччини47. На 
підтвердження цих своїх висновків І. Каменецький наводить звіт генерального комісара 
округу «Житомир» Е. Лайзера від 30 червня 1943 р.: “У результаті активної діяльності 
партизанських груп ми контролюємо лише 40% земель, які раніше регулярно оброблялися… 
80% усіх лісів у цьому окрузі, зайняті партизанами…”48.  

У висновках свого дослідження І. Каменецький відстоює дві ключові думки, що, з одного 
боку, характеризували роль і значення України в контексті нацистської політики війни за 
світове панування, а з іншого, – свідчили про «український рахунок» у перемозі над 
нацизмом. Україна, маючи 200 тис. квадратних миль найбагатшої в Європі землі, була для 
А. Гітлера найбажанішою територією для захоплення та колонізації49, втративши в роки 
війни близько 10 млн осіб, більшість із яких стала жертвами нацистської окупаційної 
політики50. 

Висновки. Спроба об’єктивного й змістовного аналізу монографії І. Каменецького 
«Гітлерівська окупація України 1941–1944: дослідження тоталітарного імперіалізму» (1956) 
дає змогу зробити висновок про те, що автор праці зробив для свого часу новаційний внесок 
у вивчення проблеми. Уперше в тогочасній історіографії дослідник комплексно й на 
конкретних фактах продемонстрував стратегічне значення України для східноєвропейської 
політики А. Гітлера. На думку вченого, сільськогосподарський та сировинний потенціал 
були для нацистського диктатора вирішальними в його оцінках України як майбутнього 
«життєвого простору» для німецької сільськогосподарської колонізації. Після окупації 

43 Ibid. Р. 75. 
44 Ibid. Р. 78. 
45 Ibid. Р. 79. 
46 Ibid. Р. 79. 
47 Ibid. Р. 81–82. 
48 Ibid. Р. 80. 
49 Ibid. Р. 83. 
50 Ibid. Р. 84. 
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України фюрер самостійно визначив її майбутнє як території для колонізації німецькими 
селянами. Саме тому, ще в ході активних бойових дій на сході України нацисти готували 
українські землі до колонізації: очищували їх від «надлишків» місцевого населення, а 
вцілілих перетворювали на дешеву й слухняну робочу силу. Перше здійснювалося методами 
геноциду й терору (знищення єврейського населення, впровадження політики голоду, 
розстріли заручників, скорочення медичного обслуговування місцевого населення). Друге 
передбачало знищення української інтелігенції, максимальне обмеження рівня освіти, 
зведення до мінімуму культурної діяльності, використання українського населення як 
робочої сили на теренах нацистської Німеччини. Однією з причин краху гітлерівської 
колонізаційної політики щодо України історик називає її принциповість і незмінність, тобто 
небажання фюрера враховувати наявні на окупованих територіях реалії, особливо після 
краху нацистського бліцкригу. 

Незважаючи на об’єктивну обмеженість джерельної бази монографії І. Каменецького, 
для його праці характерні промовистість, різноманітність і репрезентативність фактичного 
матеріалу, глибина аналізу обраних для дослідження проблем, продуманість і точність 
авторських характеристик, міркувань, висновків та узагальнень щодо більшості аспектів 
реалізації нацистської окупаційної політики в Україні. Саме ці переваги тексту автора стали 
причиною того, що цей «історіографічний раритет» активно цитували вітчизняні історики в 
1990-х рр. Водночас, ціла низка цілком конкретних концептуальних підходів дослідника, 
щоправда вже на кількісно та якісно новій і доступній історикам джерельній базі, були 
використані як вихідні тези в ході аналізу особливостей нацистського «нового порядку» в 
Україні 1941–1944 рр. В історіографічному контексті не меншу перспективу мають й інші 
праці І. Каменецького, зокрема його монографія «Німецька політика життєвого простору у 
Східній Європі під час Другої світової війни» (1957). Проте, це тема наступних досліджень. 
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ГАЗЕТА «ВІЛЬНЕ СЛОВО» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПОЛОНЕНИХ УКРАЇНЦІВ У ТАБОРІ 

ЗАЛЬЦВЕДЕЛЬ (НІМЕЧЧИНА): 1916-1917 рр. 

Анотація. Мета статті полягає у з’ясуванні джерельного значення матеріалів газети «Вільне 
Слово» для системного дослідження таборового повсякдення полонених вояків-українців у Зальцведелі, 
Німеччина, у 1916-1917 рр. Методологія дослідження – принципи науковості, об’єктивності, 
історизму, методи аналізу, класифікації, синтезу, контент-аналізу. Наукова новизна полягає в тому, 
що авторами було вперше залучено до дослідження достатньо репрезентативне коло матеріалів 
часопису «Вільне Слово», два річники якого зберігаються в Національній бібліотеці України 
ім. В. І. Вернадського. Також були досліджені примірники «Вільного Слова», які перебувають на зберіганні 
в Українській Бібліотеці імені Симона Петлюри (Париж, Франція). Автори здійснили вибірку матеріалів, 
які стосувалися повсякдення полонених вояків-українців, основних проявів діяльності створених ними в 
таборі гуртків та організацій. Установлено, що газета «Вільне Слово» уміщувала такі матеріали 
майже в кожному номері, самі статті були різноформатними (від заміток і хронік – до тематичних 
статей та споминів). Їхніми авторами були здебільшого полонені, які брали безпосередню участь у 
національно-просвітницькій та культурно-просвітницькій роботі в Зальцведелі. Вивчення всієї 
сукупності цих матеріалів дає підстави стверджувати, що вони являють собою першокласний 
джерельний матеріал, використання якого дає змогу реконструювати основні прояви таборового 
повсякдення полонених вояків-українців у Зальцведелі. «Вільне Слово» регулярно інформувало про 
досягнення української таборової громади Зальцведеля на просвітницькій ниві, уміщувало рецензії на 
театральні вистави та концерти, публікувало інформацію про благодійні акції таборян (і зокрема – 
про збір коштів на потреби українських шкіл на окупованих українських землях, для УЦР тощо). Також 
«Вільне слово» дуже успішно виконувало місію сполучника між проводом таборової української громади 
та її членами, які тимчасово виїжджали з табору в складі робітничих команд. Для цього газета 
уміщувала інформацію про заснування у командах культурно-освітніх та допомогових гуртків і 
товариств, а також про благодійні ініціативи полонених, які перебували поза табором. Усвідомлення 
важливості такого зв’язку загалом полонених обумовлювало надходження до редакції газети сотень 
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листів, а також грошових внесків полонених українців на потреби розвитку «Вільного слова». Для 
полонених надзвичайно важливим було те, що газета завжди зверталася до них зі словом підтримки 
та розради, вселяючи в душі таборян надію на повернення додому, виковуючи в них віру в державне 
самоствердження України та необхідність її збройного захисту перед навалою більшовицької Росії. 
Висновки. Відтак газета «Вільне Слово» стала справжнім літописом історії української громади 
табору Зальцведель, у її матеріалах залишився закарбованим процес національного усвідомлення 
полонених вояків-українців, частина з яких увійшла до складу «синьожупанних» українських дивізій, що 
творили підвалини збройних сил УНР у 1918 р. 

Ключові слова: полонені вояки-українці, табір, газета «Вільне Слово», стаття, Зальцведель, 
Німеччина. 

THE NEWSPAPER “VIL’NE SLOVO” (“FREE WORD”) AS THE SOURCE FOR STUDYING 
UKRAINIAN PRISONERS’OF WAR LIFESTYLE AT SALZWEDEL CAMP (GERMANY):1916-1917 

Abstract. The aim of the study is to ascertain the original meaning of the materials of the camp 
newspaper «Free Word» for the systematic study of the camp everyday life of captive Ukrainian soldiers in the 
camp Salzwedel, Germany, in 1916-1917. Research methodologу – the principles of scientific, objectivity, 
historicism, methods of analysis, classification, synthesis, content analysis.. Scientific novelty is that the authors 
were first involved in the study of a fairly representative range of materials from the magazine «Free Word», two 
annual kits of which are stored in the V. Vernadsky National Library of Ukraine. The «Free Word» copies, which 
are kept at the Symon Petliura Ukrainian Library (Paris, France), were also investigated. Camp newspaper 
materials published in the camps of Ukrainian prisoners of war in Germany during the First World War is an 
important and valuable source for the activities and everyday life of the camps. Their study gives an opportunity 
to explore the main stages of formation and development of Ukrainian camp communities, to penetrate into the 
depths of the psychology of prisoners, as well as to recreate the «atmosphere» of everyday life of the camp 
residents, their moods and hopes. It will not be an exaggeration to say that the press materials are valuable, as 
they will allow the researcher to reconstruct almost all aspects of the captive Ukrainians' lives, supplementing 
largely the evidence of archival documents. The importance of periodicals increases when other sources are 
«silent» or are located in inaccessible foreign stores. In this connection, the need for the introduction of materials 
of the camp press for scientific circulation and their wide use is actualized. To study the specifics of the 
functioning of the camp periodicals have already addressed a number of researchers, whose efforts laid the first 
foundations for the systematic study of this problem. The first such works were published in the mid-1990s. At the 
same time, the history of separate camps of Ukrainian prisoners of war in Germany during the First War began to 
develop, and in the context of this issue, the process of accumulating factual information about the circumstances 
of the «Free Word» magazine in Salzwedel continued. The positive side of this process was that most of these 
works were written using a wide range of archival sources, which made it possible to trace the main stages of the 
editorial and publishing history of the camp editions of captive Ukrainians, to outline their thematic content, and 
to determine the impact of the camp press on the formation of national consciousness of the camps, including and 
newspapers «Free Word». This topic has not lost its relevance today, in favor of which appears the emergence of a 
number of publications, the authors of which study the thematic repertoire of the newspaper, analyze the content 
of individual articles, establish the names of their authors. Unfortunately, the works of their predecessors remain 
in the shadows, and bold statements are made about carrying out a «detailed content description» of the 
newspaper, although some authors still have a long way to go. As of today, the source potential of the materials of 
the «Free Word» newspaper is still almost completely unexplored; meanwhile, a large number of disparate 
materials were published on its front pages, a specific proportion of which was devoted to depicting the campfire 
everyday life of captive Ukrainian soldiers. Meanwhile, they have synthesized a considerable amount of 
information about various aspects of the Ukrainian community's activities in the Salzwedel camp, which 
necessitates the further scientific development of this research problem. The authors of this article made a 
selection of materials that pertained to the actual camp life of Ukrainian prisoners of war, as well as the main 
manifestations of their activities in the camps and organizations. They found that the Free Word newspaper 
contained such materials in almost every issue; the articles themselves were of various formats (from notes and 
chronic messages – to thematic articles and memories). Their authors were mostly the prisoners themselves, who 
were directly involved in national, cultural and educational work in Salzwedel. A study of the totality of these 
materials gives reason to claim that their materials are first-rate source material, the use of which allows us to 
reconstruct the main manifestations of the camp everyday life of captured Ukrainian soldiers in Salzwedel. «Free 
Word» informs regularly about the achievements of the Ukrainian camp community of Salzwedel in the 
educational field, published reviews of theater performances and concerts, published information on camp 
charitable events (and in particular, about raising funds for the needs of Ukrainian schools in the occupied 
Ukrainian lands, for the Ukrainian Central Council, etc.). «Free Word» also successfully fulfilled the mission of the 
connector between the leaders of the Ukrainian camp community and its members, who temporarily left the camp 
as part of working teams. For this purpose, the newspaper placed information on the establishment of teams of 
cultural-educational and support groups and societies, as well as the charity initiatives of prisoners outside the 
camp. The awareness of the importance of such communication in the prisoners in general led to the publication 
of hundreds of letters to the newspaper, as well as monetary contributions of captive Ukrainians to the needs of 
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«Free Word» development. It was extremely important for prisoners that the newspaper always addressed them 
with a word of support and encouragement, instilling in the souls of the camps the hope of returning home, 
fulfilling in them the belief in state self-assertion of Ukraine and the need for its armed protection against the 
invasion of Bolshevik Russia. Conclusions. Thus, the «Free Word» newspaper became a true chronicler of the 
history of the Ukrainian community of the Salzwedel camp, and the process of national awareness of the captured 
Ukrainian soldiers remained engrained in its materials, some of which were part of the «blue-toothed» Ukrainian 
divisions that formed the foundations of the UPR's armed forces in 1918. 

Keywords: Ukrainian Prisoners’ of war, camp, «Free Word» newspaper, article, Salzwedel, Germany. 

Постановка проблеми. Прикметною особливістю таборів полонених вояків-українців, 
що існували в Німеччині в часи Першої світової війни (і зокрема Зальцведеля), була 
інтенсивна національно-організаційна робота, яку провадили в них завдяки зусиллям Союзу 
визволення України. Однією з найважливіших її складових було видання таборових газет, 
які з моменту своєї появи стали справжніми літописами життєдіяльності таборян. Уміщення 
на шпальтах різноманітних матеріалів про функціонування українських таборових 
організацій зробило їх важливим і цінним джерелом з їхньої діяльності. Нині вони мають 
першорядне значення для цілісного відтворення основних етапів формування та розвитку 
українських таборових громад, дають змогу зрозуміти настрої та рефлексії загалу 
полонених, а також пізнати основні прояви повсякдення мешканців таборів. Усе це 
актуалізує потребу введення матеріалів таборової преси до наукового обігу та їх широкого 
використання. 

Це твердження повною мірою стосується таборової газети “Вільне Слово”, яку видавали 
в таборі Зальцведель. Вона довгий час залишалася для полонених ледь не єдиним “вікном” у 
світ, завдяки якому таборяни отримували інформацію про головні політичні та військові 
події на фронтах війни, про суспільно-політичні перетворення в Україні та Росії. Читаючи 
свою газету, полонені українці здобували нові знання, отримували духовну поживу, усе 
більше переймаючись національними інтересами. У підсумку газета (разом з іншими 
культурно-освітніми осередками в таборі) спричинилася до витворення у значної кількості 
полонених національно-патріотичного світогляду та приєднання їх до лав борців за 
українську державність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Уперше проблема функціонування 
української таборової преси (і зокрема часопису “Вільне Слово”), привернула увагу 
дослідників у середині 1990-х рр.1 Водночас тривала наукове розробллення історії таборів 
полонених вояків-українців у Німеччині (1914-19118 рр.), що дало змогу нагромадити 
досить значний обсяг фактологічної інформації про згадуване видання2. Важливе значення 
мав вихід у світ авторської монографії Н. Сидоренко, у якій були проаналізовані основні віхи 
редакційно-видавничої історії таборових видань полонених українців, розглянуто їх 
тематичне наповнення, а також визначено вплив таборової преси на формування 
національної свідомості таборян, також і згадуваної газети3. 

1 Сидоренко О. Українська таборова преса часів Першої світової війни: Анотований бібліографічний 
покажчик. Київ: Дослідницький центр історії української преси, 1995. 30 с.; Сидоренко О. Українська 
таборова преса часів Першої світової війни: національно-політичні орієнтири. Матеріали третього 
міжнародного конгресу україністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). Історія. Харків, 1996. С. 207-210; 
Крупський І. В. Становлення української таборової преси. Основні тематичні напрями її діяльності. 
Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики: 
Доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (25-26 серпня 1995 р.). Львів, 1996. 
С. 341-352. 

2 Срібняк І. Український табір військовополонених у Зальцведелі (Німеччина) Доповіді та повідомлення 
третього міжнародного конгресу україністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). Політологія, етнологія, 
соціологія. Харків, 1996. С. 405-410; Срібняк І. Табір полонених українців у Зальцведелі (Німеччина) у 
1915-1917 рр. Київська старовина. Київ, 1997. № 3/4. С.139-151; Срібняк І. Видавнича та просвітня 
діяльність полонених-українців у таборі Зальцведель (Німеччина) в 1916-1917 рр. Центральна Рада і 
український державотворчий процес (До 80-річчя створення Центральної Ради): матеріали наукової 
конференції 20 березня 1997 р. в 2-х ч. Київ, 1997. Ч. 2. С. 291-297; Срібняк І. Полонені українці в 
Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.). Київ, 1999. С. 114-119. 

3 Сидоренко Н. М. Національно-духовне самоствердження: У 3-х ч. Ч. І. Українська таборова періодика 
часів Першої світової війни. К.: Дослідницький центр історії української преси, 2000. 202 с. 
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Ця тематика не втратила своєї актуальності й нині, свідченням чого стала поява статті, 
підготовленої співробітниками Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського4. У 
ній авторки вперше в історіографії проаналізували тематичний репертуар газети, 
торкнулися змісту окремих найважливіших статей, опублікованих на її шпальтах, подали 
прізвища авторів окремих статей “Вільного слова”. З-поміж недоліків статті слід назвати 
необізнаність авторок з історіографією проблеми полонених українців у Німеччині (1914-
1918 рр.), які не знали, і певно, що й не хотіли знати про існування вже опублікованих праць 
з цієї проблематики. Також привертає увагу і їхня, на диво, смілива заява про здійснену 
ними “детальну характеристику змісту” газети, два річники якої (за 1917-1918 рр.) справді 
зберігаються у відділі газетних фондів згадуваної Бібліотеки. З огляду на це виникає 
риторичне запитання: чому ж тоді Л. Білименко і О. Залізнюк обмежилися аналізом лише 
кількох номерів «Вільного слова» (№ 12 за 1917 р.; №№ 35-36, 42, 47 за 1918 р.)? 

Сміливість не полишила колектив авторок (до них приєдналася ще й І. Швець) і в 
наступній розвідці, у якій ними було “вперше (!!!) детально досліджено і представлено 
газети полонених українців” (зокрема “Вільне слово”, “Громадська думка”, “Розвага”, 
“Розсвіт”) – і все це в межах невеличкої за своїм обсягом статті5. Заради справедливості слід 
відзначити, що коло згаданих ними праць дослідників таборової преси в цій статті було 
дещо більшим, але все одно неповним. 

Останнім часом спостерігається чергова хвиля зацікавлення історією таборових 
видань6, проте джерельний потенціал матеріалів газети «Вільне Слово» все ще майже 
повністю недосліджений, між тим на її шпальтах було опубліковано велику кількість 
різнорідних матеріалів, питому частину яких було присвячено зображенню таборового 
повсякдення полонених вояків-українців. Зокрема, до розряду високоінформативних можна 
зарахувати спогади таборян П. Павленка7 і Л. Данька8. У великій нагоді дослідникам 
таборової преси стає “цифровізація” окремих чисел цієї таборової газети, які зберігаються у 
фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки9. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні джерельного значення матеріалів таборової 
газети “Вільне Слово” для системного дослідження повсякдення полонених вояків-українців 
у таборі Зальцведель, Німеччина, у 1916-1917 рр. Поставлена мета реалізується вирішенням 
таких дослідницьких завдань, зокрема, визначенням основних проявів життєдіяльності 
таборян, а також специфіки функціонування таборових гуртків та організацій (шкіл, освітніх 
курсів, театру, хору, товариства “Запорізька Січ”, видавничої секції та ін.). При цьому 
особливу увагу буде приділено тематичній різноманітності матеріалів газети, що своєю 
чергою сприятиме їх актуалізації та повнішому залученню до наукового обігу. 

Виклад основного матеріалу. Біля витоків національно-виховної й культурно-
освітньої роботи в таборі Зальцведель стояв “Національно-Просвітній Гурток” (пізніше – 
“Національно-Просвітне Товариство”), до складу якого спочатку входило 10 таборян. За 
підтримки таборової комендатури та Просвітнього відділу СВУ гурток розпочав свою роботу 
2(3) листопада 1915 р. у суто несприятливих умовах. Справа в тім, що майже всі полонені (а в 
той час у таборі перебувало близько 10 тисяч осіб переважно з українських губерній 
Російської імперії) вважали себе за “вєрних защітніков царя і отєчєства”. Широкий загал 
полонених, за невеликим винятком, цілком вороже зустрів усі спроби членів «Національно-

4 Білименко Л., Залізнюк О. Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців «Вільне 
слово» (1917-1918). Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. Львів, 2015. 
Вип.10. С. 192-197. 

5 Залізнюк О., Білименко Л., Швець І. Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–
1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (За матеріалами газетних фондів 
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського). Наукові праці Національної бібліотеки імені 
В.І.Вернадського. Київ, 2016. Вип.44 С.356-368. 

6 Срібняк І., Голоско С. «Подати товаришам дрібку душевної розради і забуття про власну недолю»: 
таборова газета полонених вояків-українців «Вільне слово» (Зальцведель, Німеччина) у 1916-1917 
рр. Проблеми всесвітньої історії. К, 2019. № 2(8). С.105-120. 

7 Павленко П. Огляд дїяльності «Видавничого товариства імени П.Кулїша». Вільне Слово. Зальцведель 
[табір полонених вояків-українців], 1917. ЧЧ. 12(71), 13(72), 14(73). 

8 Данько Л. Спогад про розвій і життя українського театру в нашому таборі. Вільне Слово. Зальцведель, 
1917. 3 квітня. Ч.27(86). 

9 Романова К. З фондів ЦДАЗУ: таборові видання військовополонених українців періоду Першої 
світової війни (https://svitua.org/skarbnitsya-spogadiv/item/6472-z-fondiv-tsdazu-taborovi-vydannia-
viiskovopolonenykh-ukraintsiv-periodu-pershoi-svitovoi-viiny.html). 
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Просвітнього Гуртка» прищепити їм національно-державницьке розуміння українських 
проблем10. 

Вагома більшість таборян не розуміла, “чому це лише нас хахлів звезли (до цього табору 
– Aвт.) й починають розуму вчити? Хіба інші люди не такі самі, як ми? Мабуть, тут є щось
непевне, коли лише одних дурних хахлів хотять просвітити”. Забита, сіра таборова маса в
цей час не бажала жодних змін, навіть в організації шкіл грамоти багато дехто вбачав 
“австро-німецьку інтригу”, бо виклади в них відбувалися українською мовою. Очевидно, що
такі настрої унеможливлювали проведення будь-яких форм культурно-просвітньої роботи,
тому український активіст (який приховував своє справжнє ім’я під псевдонімом “Якимець”)
намагався розбурхати загал таборян таким закликом: “Пізнатися себе самих, своєї
минувшини, своєї сили та значення – це перший і головний наш обов’язок”11.

Пригадуючи пізніше цей перший – найтяжчий – період діяльності гуртка, у своєму 
дописі до “Вільного Слова” таборянин П. Павленко відзначав: “Люди темні, скалічені, 
обдурені, не знаючи нічого про українську справу, не розуміли, хто їхній приятель, а хто 
ворог, і тому тих людей, що несли їм слово правди й науки, жертвуючи своїм власним 
щастям і здоров’ям, вони прийняли за своїх ворогів”12. Полонені вважали їх за “німецьких 
агентів” і всіляко перешкоджали культурно-освітній роботі членів “Національно-
Просвітнього Гуртка” та Просвітнього відділу СВУ, до складу якого в різний час належали 
такі відомі українські науковці та культурні діячі, як Р. Смаль-Стоцький, З. Кузеля, Є. Турула, 
Б. Лепкий, В. Сімович, В. Левицький, О. Семенів, П. Бендзя, І. Мороз, П. Чикаленко та ін.13 

Проведення національно-організаційної роботи суттєво ускладнювала й та обставина, 
що німецька військова влада, прагнучи забезпечити підтримання порядку в бараках, 
вирішила використовувати для цього полонених фельдфебелів та унтерофіцерів, 
призначаючи їх начальниками над рештою бранців14. Ця категорія російських військових у 
своїй більшості продовжувала вірити у велич російського самодержця і робила все можливе 
і неможливе для залякування тієї частини полонених, які тягнулися до освіти. Але особливо 
в нестерпних умовах опинялися ті українські активісти, які не приховували своїх поглядів та 
кожного дня наражалися на потенційну небезпеку відчути на собі колективну агресію з боку 
непримиренних чорносотенців. 

Попри таке становище, гурток наполегливо продовжував свою діяльність, 
зосередившись спочатку майже тільки на культурно-освітньому напрямку роботи, прагнучи 
дати неписьменним полоненим основи грамоти та залучити їх до участі в культурному 
житті табору. Багато зусиль довелося докласти, “поки люди почали розуміти, що робота 
ведеться їм на користь, і всі чим раз більше почали ходити на виклади, на читання, до 
школи”15. Заходами членів гуртка і за сприяння комендатури табору для полонених 
засновано все більше шкіл грамоти й українознавчих курсів, хоча цей процес значно 
ускладнювався майже повною відсутністю книжок. Не було спочатку і відповідного 
великого приміщення для викладів, через що доводилося провадити навчання в кожному 
бараку окремо. Члени “Національно-Просвітнього Гуртка” доклали значних зусиль для 
піднесення морального духу та покращення психологічної атмосфери серед полонених. З 
цією метою, зокрема, на засіданні 15 грудня 1915 р. було вирішено влаштувати в таборі 
театралізовану виставу та встановити й прикрасити ялинку. 

Водночас у членів гуртка також виникла думка про заснування періодичного 
друкованого органу в таборі, який був би покликаний поширювати серед полонених 
українське слово й сприяти їх національному освідомленню. Але на той час це було 
цілковито нереальною справою (табір ще не мав власної друкарні), тому було вирішено 
тимчасово обмежитися виданням різдвяної одноднівки під назвою “Нова Зоря”. Для 
реалізації цього проєкту було обрано редакційний комітет у складі 5 осіб, який, як зазначав 
З. Кузеля, “погодив дуже добре коло справи і, хоч одноднівку довелося друкувати в 
Магдебурзі (власної друкарні ще не було, а зальцведельські друкарні не мали тоді 
українських черенків (шрифтів – Aвт.)), вона вийшла в час у 1500 примірниках та була 

10 Вільне Слово. Зальцведель, 1917. 24 січня. Ч. 7(66). 
11 До товаришів. Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 1 березня. Ч. 1. С. 5. 
12 Павленко П. Огляд діяльності «Видавничого товариства імені П.Куліша». Вільне Слово. Зальцведель, 

1917. 10 лютого. Ч. 12(71). 
13 Павленко П. Від редакції. Вільне Слово. Зальцведель, 1917. 14 листопада. Ч. 91(150). 
14 Порядок по баракам. Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 15 березня. Ч. 2. С. 7. 
15 Павленко П. Від редакції. Вільне Слово. Зальцведель, 1917. 14 листопада. Ч. 91(150). 
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роздана на перший день свят здивованим зальцведельцям”16. Більшість полонених радо 
сприйняли появу одноднівки, хоча й добре не знали української мови: відсутність на той час 
у таборі бібліотеки значною мірою зумовила їхній потяг до друкованого слова. 

Рис. 1. Фрагмент титульної сторінки газети “Вільне Слово” із закликом до таборян (Ч.7 від 
10 травня 1916 р.), Зальцведель (Німеччина). 

На початку 1916 р. до табору було переведено значну кількість полонених українців 
(тільки в лютому ц.р. до Зальцведеля прибуло 7467 осіб), так що на 1 березня тут 
перебувало близько 15 тисяч бранців. Разом з тим німецька комендатура вживала заходів 
для полегшення режиму утримання таборян, і зокрема 27 лютого усунула вартових, які 
охороняли внутрішні блоки (що було зроблено з нагоди відкриття “Народного Дому”, який 
був переданий у повне розпорядження таборового Просвітнього відділу СВУ та проводу 
“Національно-Просвітнього Гуртка”). Ця лібералізація суттєво полегшила полоненим 
відвідування школи грамоти та взагалі внутрішню комунікацію таборі. Цього ж дня в таборі 
відбувся святочний концерт та театральна вистава драми М. Кропивницького “По ревізії”, 
які відвідали тисячі полонених. Багатьом не вистачило місця, тому було вирішено 
повторити концерт і виставу ще один раз17. 

Починаючи з 2 березня 1916 р. український актив табору (учні школи, члени 
Національної та Драматично-артистичної секцій, а також таборові учителі) отримали 
можливість відбувати “прогульки” поза табором без конвою. Це полегшення режиму 
утримання давала цій категорії полонених душевну розраду та хоч короткий моральний 
відпочинок, вони мали змогу хоч на кілька годин відволіктися від сумного таборового 
повсякдення. Цим вони викликали люту злобу в неприятелів українства – “чорна сотня … зі 
скаженою завистю, криками і собачим лаєм супроводила прогульковців з табору і вітала їх 
на повороті з табору”. Але всі спроби москалів перешкодити прогулянкам активу в такий 
спосіб були марними, бо українці отримували потужний заряд позитивної енергії від 
споглядання природи та околиць міста. Оцінюючи дії чорносотенців, таборовий часопис 
уїдливо зазначав: “Пес бреше, вітер несе…”18. 

На початку березня 1916 р. зі збільшенням членів “Національно-Просвітнього Гуртка” 
стало можливим утворення в його складі окремих секцій, зокрема просвітньої, артистичної, 

16 Кузеля З. Українські таборові часописи у Німеччині. Літопис політики, письменства і мистецтва. 
Берлін, 1924. 2 лютого. Ч. 5. С. 48. 

17 Вісті з табору. Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 1 березня. Ч. 1. С. 6. 
18 Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 10 квітня. Ч. 4. С. 7. 
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національної та ін. Силами членів новоутвореної артистичної секції до шевченківських днів 
на сцені таборового театру поставлені п’єси Т. Шевченка “Назар Стодоля” та І. Карпенка-
Карого “Бурлака”. Крім того, 12 березня в “Народному Домі” були влаштовані т.зв. “Сходини” 
для вшанування пам’яті Кобзаря, програма яких містила відчит про поета, декламації його 
творів (“Заповіт”, “Кавказ”, “Холодний Яр”), хорові та сольні співи19. У таборовій церкві була 
проведена й панахида за Т. Шевченком, причому частина полонених побачила в цьому 
політичний підтекст і вирішила за краще для себе просто втекти з неї20. 

У квітні тривав процес переведення до Зальцведеля полонених з інших таборів (це, 
зокрема, були Гамерштайн, Тухоля, Саган, Шнайдемюль, Целлє, Ґюстров, Ламсдорф, 
Стршалково, Ґісен, Гаммерштайн та ін.)21, що призводило до збільшення в таборі 
українського етнічного елементу, проте рівень національної свідомості більшості був дуже 
низьким, полонені хоч і усвідомлювали свою відмінність від великоросів, проте уникали 
брати участь у будь-яких заходах навіть гуманітарного характеру. Однією з причин таких 
настроїв було те, що тимчасове керівництво таборовим Просвітнім відділом СВУ 
здійснювали німецькі офіцери (спочатку – капітан Герцоґ, а з середини квітня капітан 
Фойґт). Заздрість та пересторогу в частини полонених викликали відвідування 
Зальцведелю українськими активістами з Раштату, і зворотна подорож зальцведельців до 
згадуваного табору, що також відбулися у квітні 1916 р. 

Смерть трьох полонених у цьому місяці від грудної недуги (хвороби серця), яка, 
можливо, і не була спричинена тяжкими умовами утримання в таборі, також вносила деяку 
нервозність у середовище таборян. Але прихід тепла та наближення Великодніх свят 
поступово змінював їхні настрої на краще. У пасхальний день український актив табору 
відбув у Народному Домі спільний святочний сніданок, увечері відбулася демонстрація 
кінострічки. Наступного дня була вистава Карпенка-Карого «Бурлаки», у середу відбувся 
водевіль “За кампанію” і концерт, крім того, перед полоненими виступили декламатори, а 
таборові актори презентували танець (гопак). Для членів кооперативного товариства в 
«Чайні» була влаштована Великодня гостина, яка містила виступ хору та частування какао, 
пряниками та абрикосами22. 

Багатьма важливими подіями був позначений і травень, і щоразу інформацію про них 
розміщували на шпальтах таборового часопису. Це, зокрема, створення таборової 
“Запорізької Січі” (“Січової дружини”), до складу якої увійшло близько 100 осіб23; а також 
проведення 28 травня 1916 р. “Тарасового свята”, у програмі якого були “Панахида по душі 
блаженної памяти Тараса”, Святочна академія, вистава першої дії “Назара Стодолі” і прологу 
Ярослава Марченка “На Тарасовій могилі”, вокальний музичний концерт за участю співака 
Модеста Менцінського24. 

Здавалася, що моральна ситуація в таборі змінюється на краще, але полон залишався 
полоном, і ностальгія за Батьківщиною не полишала всіх бранців, відтак деякі з них 
намагалися випробувати свою долю в дуже небезпечний спосіб, вдаючись до спроб втечі з 
табору. На початку травня так вчинили троє полонених, які намагалися залишити 
територію табору, не виконали команди вартових зупинитися та були вбиті кількома 
пострілами25. Проте це було радше винятком із правил, бо полонені добре усвідомлювали 
свою повну безпорадність у чужій країні без знання мови, документів та жодних коштів – із 
самого початку такий задум, якщо й не був приречений на невдачу, то був дуже 
ризикованим. 

Влітку табір значною мірою спорожнів, бо значна кількість полонених виїхала поза його 
межі на сільськогосподарські роботи у складі робітничих команд. У цей час в таборі 
залишалося кілька сотень людей, які зайняті в забезпеченні його життєдіяльності, а також 
український актив, зокрема члени таборових організацій. Попри відсутність більшості 
таборян, регулярно відбувалися таборові віча, 11 серпня розпочався “курс бібліотекарства”, 
який мав на меті навчити полонених, “як закладати та вести народні бібліотеки і читальні”. 
Тоді ж таборова бібліотека отримала значну кількість книжок авторства українських 

19 Вісті з табору. Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 1 березня. Ч. 1. С. 6, 8. 
20 Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 1 квітня. Ч.3. С. 5. 
21 Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 20 квітня. Ч. 5. С. 7, 8. 
22 З таборового життя. Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 1 травня. Ч. 6. С. 4. 
23 З таборового життя. Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 10 травня. Ч. 7. С. 8. 
24 ЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 70. 
25 Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 10 травня. Ч. 7. С. 8. 



Ігор СРІБНЯК, Світлана ГОЛОСКО 

Світ Кліо, № 1, 2020      87 

письменників, зокрема І. Франка, Г. Квітки-Основ’яненка, В. Винниченка, О. Стороженка, 
І. Нечуя-Левицького та ін.26 

Рис. 2. Фрагмент титульної сторінки газети «Вільне Слово» з віньєткою (Ч.32 від 27 вересня 
1916 р.), Зальцведель, Німеччина (Українська Бібліотека імені Симона Петлюри. Колекція періодики). 

Слід відзначити, що перебування в таборі було досить обтяжливим для українських 
активістів, як з огляду на стан харчового забезпечення їх, так і через моральну перевтому. 
Багато хто з членів таборових організацій волів виїхати на роботи, аби мати сталий 
заробіток (близько 1,50 нім. марки денно), а також задля зміни свого скудного харчового 
раціону (якість харчування на роботах майже завжди була кращою, аніж в таборі). Відтак ті, 
хто залишався в таборі, були раді будь-якій можливості поліпшити своє харчування. Час від 
часу на допомогу полоненим приходили європейські червонохресні організації. Так, зокрема, 
8 серпня 1916 р. полонені отримали 7 коробок сухарів від шведського Червоного Хреста, про 
що повідомляв таборовий часопис. Його редакція подякувала дарувальникам, зазначивши 
на шпальтах, що “ще є в деяких людей м’яке серце, коли нас не забувають, за що шлем їм 
українське спасибі”27. 

Виїзд таборян об’єктивно призвів до суттєвого зменшення обсягів національно-
організаційної роботи в таборі, більшість таборових осередків майже не виявляли будь-якої 
активності. Кошова рада “Січі”, на думку таборового часопису, взагалі в цей час перебувала в 
стані “не живе, ні тліє”, що, звичайно ж, непокоїло Просвітній відділ СВУ та таборовий актив 
полонених українців. Але попри скруту та безрадісне таборове існування, свідома частина 
полонених улітку провела в таборі збір коштів на національні та добродійні потреби, що 
принесло 4093 м.н. (марок німецьких). Вони були витрачені на таборові школи (245 м.н.), 
Волинські школи (1167 м.н.), “стипендію для українського ученика на зайнятих територіях” 
(218,81 м.н.), влаштування Шевченкового свята (317,50 м.н.), для часопису «Вільне Слово» 
(25,77 м.н.) для спорудження пам’ятника померлим полоненим (463,70 м.н.), для потреб 
поранених УСС (74,22 м.н.), ще частина коштів була передана до допомогової каси табору 
(781 м.н.) та на потреби СВУ28. 

Починаючи з вересня, у таборі регулярно проводилися загальні віча, на яких 
обговорювалися загальнополітичні питання та різні аспекти внутрішнього таборового 
життя. Не маючи можливості виступати відкрито проти національно-визвольних гасел, які 

26 Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 12 серпня. Ч. 20. С. 7, 8. 
27 Вільне Слово. Зальцведель, 1916. 12 серпня. Ч. 20. С. 6. 
28 Жертви полонених Українців Зальцведельського табору до дня 15 серпня 1916. Вільне Слово. 

Зальцведель, 1916. 23 серпня. Ч. 22. С. 8; Там само. С. 5. 
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проголошувалися на вічах, малороси та залишки чорносотенців вдавалися до пасивних форм 
виявлення свого незадоволення. Коротка інформація про одне з таких віче (21 вересня) була 
опублікована на шпальтах таборового часопису, у якій, зокрема, ішлося про приїзд до 
Зальцведеля двох офіцерів-українців (за кілька днів їх було введено до складу головної ради 
української організації полонених). 

Після цього виступив член Просвітнього відділу СВУ Терлецький, який у своєму виступі 
згадав про пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві та надпис на ньому «Богдану Хмельницкому 
– единая неделимая Россия». На думку доповідача, цей надпис був цілком не відповідним, бо
гетьман боровся за волю українського народу, але при цих його словах «дехто з присутніх 
«вєрных» почав кашляти». Теза про те, що він боровся за національну державність також
супроводжується кашлем. Врешті-решт, після кількох нарочитих закашлювань малороси
залишили віче, не бажаючи слухати критику на адресу російського царя-самодержця29.

Але вже за порівняно короткий час Просвітньому відділу СВУ та українському активу 
табору вдалося ізолювати цю меншість полонених та приєднати до української справи 
таборову більшість. Несвідомі полонені поступово «одужували від застуди» і вже менше і 
менше кашляли на вічах, свій поважний внесок у їх «лікування» вносили члени таборових 
секцій – національної, соціальної, видавничої, театральної, музично-хорової, кооперативної, 
січової. 

Закінчення в наступному номері. 
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НАДІЯ МИХАЙЛІВНА КРАВЧЕНКО (1935-2001):  
АРХЕОЛОГ, КРАЄЗНАВЕЦЬ І ПЕДАГОГ (ДО 85-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ВЧЕНОЇ) 

Анотація. Метою статті є комплексне дослідження, на основі документальних і наративних 
джерел, зокрема й джерел особового походження, життєвого шляху, наукової, викладацької та 
громадської діяльності української вченої-археолога, краєзнавця і педагога – Надії Михайлівни Кравченко 
(1935-2001). Автори простежують основні етапи біографії вченої, аналізують її різнопланову наукову, 
педагогічну та громадську діяльність, окреслюють складові феномену Н. М. Кравченко як людини, 
дослідниці-археолога, викладача й наставниці. Методологія дослідження – принципи науковості, 
об’єктивності, історизму, методи аналізу, синтезу, історичної біографістики та просопографії. 
Наукова новизна. Авторами вперше залучено до дослідження, узагальнено та проаналізовано 
репрезентативне коло різнопланових документальних і наративних джерел про життя, наукову і 
педагогічну діяльність відомої вченої-археолога і педагога. Основу джерельної бази дослідження склали 
документи з домашнього архіву доньки Н. Кравченко – Ольги Островерх (Кравченко).  

Працюючи протягом 1969-1993 рр. на посаді доцента кафедри історії СРСР та УРСР (від 1991 р. – 
кафедри історії слов’янських народів) педагогічного інституту Н. Кравченко не тільки започаткувала 
викладання курсу археології для майбутніх учителів історії, але й стала засновником і керівником 
постійної студентської археологічної експедиції з дослідження пам’яток ранніх слов’ян І тисячоліття, 
створила на історичному факультеті камеральну археологічну лабораторію та навчальний кабінет 
археології музейного типу. Висновки. Найціннішим і найвагомішим у багаторічній науково-педагогічній 
праці Н. М. Кравченко було вміння пробудити й розвинути у своїх учнях життєве покликання. 
Н. М. Кравченко навчала студентів головному – постійно вчитися, розвиватися інтелектуально. 
Прищеплювала своїм учням найнеобхідніші в науковій і викладацькій роботі навички: вести пошук і 
виявляти історичні джерела, опрацьовувати їх, критично аналізувати, осмислювати й оцінювати 
отриману джерельну інформацію, робити самостійні висновки й доступно доносити їх до аудиторії.  

Ключові слова: археологія, археологічна експедиція, Кравченко Надія Михайлівна, Київський 
державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, Московський державний університет імені 
М.В. Ломоносова, ранні слов’яни, пам’ятки київського типу, черняхівська культура. 
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NADIYA MYKHAILIVNA KRAVCHENKO (1935-2001): AN ARCHAEOLOGIST, A LOCAL 
HISTORIAN AND A TEACHER (TO THE 85TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST) 

Abstract. The aim of the article is a comprehensive study, based on documentary and narrative sources, 
including sources of personal origin, scientific, teaching and social activities of Ukrainian scientist-archaeologist, 
a local history expert and a teacher - Nadiya Kravchenko (1935-2001). The authors trace the main stages of the 
biography of the scientist, consider her various scientific, pedagogical and public activities, outline the 
components of the phenomenon of N. Kravchenko as a person, a researcher-archaeologist, a teacher and a 
mentor. Research methodology – the principles of science, objectivity, historicism, methods of analysis, synthesis, 
historical biography and prosopography. Scientific novelty. The authors for the first time involved in the study 
summarised and analysed a representative range of various documentary and historical sources about the life, 
scientific and pedagogical activities of the famous scientist and archaeologist. The source base of the study was 
based on documents from the home archive of N. Kravchenko's daughter - Olga Ostroverkh (Kravchenko). Among 
them: N. Kravchenko's autobiography, correspondence, official certificates and certificates, copies of 
characteristics, documents on education, scientific qualifications, employment, incentives and awards, scientific 
and educational materials. This documentary complex allows to study the history of N. Kravchenko's family in 
detail, step by step, to analyse the life of the scientist, her scientific and teaching biography. An essential but a 
small group of sources are memoirs. A separate source complex is the fund R-346 (National Pedagogical 
Dragomanov University) in the State Archives of Kyiv. The records of the historical faculty where N. Kravchenko 
worked for almost 25 years, and which is associated with her career as a teacher, an archaeologist and a tutor of 
student science are kept there. The most numerous source complex of our research: more than 90 published 
scientific, scientific-methodical and educational works, including monographs, scientific articles, abstracts of 
reports at scientific conferences, reviews and reports on the results of archaeological research, textbooks is 
represented multifaceted scientific, pedagogical and monument protection activity of N. Kravchenko.   

N. Kravchenko was born on November 4, 1935, in Kyiv, in a family of intellectuals. After graduating from 
Kyiv High School in 1953, she entered the history department of the Taras Shevchenko Kyiv State University. In 
1954-1959 she continued her studies at the Faculty of History of the MV Lomonosov Moscow State University, 
where her teachers were well-known Soviet archaeologists A. Artsikhovsky, B. Rybakov, O. Bryusov, P. Tretyakov 
and G. Fedorov. After graduating from Moscow, N. Kravchenko worked as a senior laboratory assistant and a 
junior researcher at the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. In 1965-1967 N. 
Kravchenko studied postgraduate studies, simultaneously teaching special and current courses at the Department 
of Archeology of the Taras Shevchenko University of Kyiv and the Department of History of the CPSU of the Kyiv 
Working Institute named after OM Gorky. In 1967 she successfully defended her dissertation on the topic: 
"Kosanovsky cemetery as a source for studying the history of the population of Pobuzhye in the first half of the 
first millennium AD." Then she returned to work as a researcher at the Institute of Archeology of the USSR 
Academy of Sciences. In 1969 N. Kravchenko transferred to work at the Kyiv State Pedagogical Institute named 
after  O. M. Gorky to the position of associate professor of the history of the CPSU of the restored historical faculty. 
Working during 1969-1993 as an associate professor of the Department of History of the USSR and Ukrainian SSR 
(since 1991 - the Department of History of Slavic Peoples) of the Pedagogical Institute N. Kravchenko not only 
began teaching archaeology for future history teachers but also initiated and headed permanent student 
archaeological expedition to study the monuments of the early Slavs of the first millennium, created a chamber 
archaeological laboratory and a study room of archaeology of the museum type at the Faculty of History. N. 
Kravchenko is the author of 95 scientific works, teaching aids and textbooks for students of history. Conclusions. 
The most valuable and important in N.Kravchenko’s many years scientific and pedagogical work was the ability 
to awaken and develop in her students a life vocation. And it was not always archeology, historical science or 
teaching. Many students of Nadyia Mykhailovna after graduating from the Faculty of History became successful 
journalists, lawyers, philosophers, worked in the civil service in government and law enforcement agencies, 
became MPs, or chose another useful area of intellectual work. N.M. Kravchenko taught students the main thing – 
to learn continually, to develop intellectually. She instilled in her students the most necessary skills in scientific 
and teaching work: to search for and identify historical sources, process them, critically analyse, comprehend and 
evaluate the received source information, draw independent conclusions and communicate them to the audience. 

Keywords: archeology, archeological expedition, Kravchenko Nadiya Mykhailivna, Kyiv State Pedagogical 
Institute named after O.M. Gorky, Moscow State University named after M.V. Lomonosov, early Slavs, monuments 
of Kyiv type, Chernyakhiv culture. 

Постановка проблеми. ХХ ст. у світовій історії, попри весь його драматизм і трагічність, 
було часом потужних суспільних зрушень, серед яких чільне місце належить так званому 
фемінізму та гендерній революції. Проникнення такого інтелектуального постмодерну в 
історичну науку мало наслідком формування нового напрямку досліджень – гендерної 
історії, що зосередилася на проблемах проникнення жінок у табуйовані патріархальною 
свідомістю сфери соціального виробництва, місця та ролі жінки в суспільстві, і в науці 
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зокрема. На рівні біографічних досліджень ці студії найчастіше набували характеру жіночої 
мікроісторії.  

Одним із прикладів такого «гендерного зсуву» є життя і професійна кар’єра відомої 
вченої, археолога, краєзнавця і педагога, кандидата історичних наук, доцента Київського 
державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині – Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова) Надії Михайлівни Кравченко (1935-2001), добре знаної 
в професійних колах археологів передусім як дослідниці ранньослов’янських пам’яток 
Середнього Подніпров’я І тис. від Р. Х. Попри це, її скромний, сповнений надій і тривог, 
перемог і досягнень, злетів і прикростей долі життєвий шлях і професійна діяльність досі є 
малодослідженими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про Надію Михайлівну Кравченко ми маємо 
незаслужено мало офіційної інформації, доступної з кількох науково-біографічних 
довідників1. Натомість її життєвий шлях, професійна наукова, педагогічна та громадська 
діяльність відкриваються зацікавленому читачеві передусім із публікацій учнів і близьких. У 
газетних статтях Є. Гороховського2 та О. Островерх3 ідеться про історію родини Кравченків, 
зокрема про складні життєві обставини, у які потрапила матір маленької Надійки – Галина 
Ніколаєнко – у повоєнні роки. Її, дружину репресованого, директорку Київського 
історичного музею, безпідставно звинуватили в розкраданні державного майна. На тлі цієї 
драматичної історії автори діляться з читачами маловідомою інформацією про коло 
спілкування родини, вплив сфери професійної діяльності матері Надійки на формування 
певних світоглядних позицій майбутньої вченої. Докладніший опис життєвого шляху своєї 
вчительки та професійної наставниці подибуємо в статтях Н. Абашиної. Авторка більш 
докладно описує життєвий шлях Надії Михайлівни, проводячи екскурс в її дитинство та 
юність, поетапно аналізуючи життєві стресові ситуації та складні обставини, що вплинули 
на гартування характеру й становлення особистості майбутньої вченої-археолога – арешт і 
засудження за сфабрикованими звинуваченнями батька в 1937 р., період війни, 
необґрунтовані підозри та цькування матері, студентські роки Н. Кравченко, початок її 
професійної кар’єри. Зокрема, в публікаціях ідеться про роки роботи Надії Михайлівни в 
Інституті археології АН УРСР, Київському державному педагогічному інституті імені 
О. М. Горького, складні проблеми зі здоров’ям, що турбували дослідницю в останній період її 
життя4. 

Своєрідним підсумком нечисленних досліджень життєвого шляху, наукової, 
педагогічної та громадської діяльності Н. М. Кравченко є виступи на наукових конференціях 
і науково-біографічні публікації Д. Марченко, що стали майданчиком для оприлюднення 
результатів дипломного дослідження, захищеного випускницею магістратури історичного 
факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 2016 р.5  

Важливим наративом для осмислення наукового та суспільного внеску, ролі 
Н. М. Кравченко як вченої-археолога, педагога, організаторки археологічної освіти, 

1 Бузян Г. Кравченко Надія Михайлівна. Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): 
Довідник. Т. 1. Київ-Кам'янець-Подільський, 2003. С. 109; Кравченко Надія Михайлівна. Українські 
історики ХХ століття: Бібліографічний довідник. Вип. 2. Част. 1. Київ-Львів, 2003. С. 160. 

2 Гороховський Є. Зустрічний рух: Дві історії про пригоди скарбів культури України й Німеччини у XX 
столітті. Дзеркало тижня. 2000. № 35. С. 69-85. 

3 Островерх О., & Ходаковский М. Культура – вне политики. Фінансова Україна. 1994. 8 червня. № 20(26); 
1994. 30 червня. № 23(29). 

4 Абашина Н. С. Слово об учителе. Дослідження з археології, історії, етнографії: пам’яті Н. М. Кравченко. 
Зб. наук. праць. Київ: Вид-во імені О. Теліги, 2003. С. 5-12; Ёё же. Надія Михайлівна Кравченко – 
вчений і педагог. Рідна школа. 2003. № 10. С. 40; Її ж. Н. М. Кравченко – дослідниця черняхівської 
культури / Зб. тез доповідей на конференції «Черняхівська культура. Актуальні проблеми 
досліджень (до 40-річчя археологічної експедиції НПУ ім. М. П. Драгоманова) Київ, 15–17 жовтня 
2010 р.». Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. С. 2–5. 

5 Марченко Д. С. Біографічні віхи наукової та педагогічної спадщини історика, археолога і педагога 
Н. М. Кравченко. Драгоманівські історичні студії: збірник наукових праць молодих істориків. Київ: 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 1(5). С. 648-658; Її ж. Науково-дослідницька діяльність 
Н. М. Кравченко. Драгоманівські історичні студії: збірник наукових праць молодих істориків. Київ: 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 2(6). С. 420-429; Її ж. Феномен жінки-історика, педагога і 
науковця другої половини ХХ – початку ХХІ ст. На прикладі постаті Н. М. Кравченко (1935-2001). 
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Рукопис]; спец.: 8.030301 
«Історія»; наук. керівн. О. В. Потильчак; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. 
Київ, 2016. 80 с. 
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громадської діячки і пам’яткознавця є публікації її колег. Здебільшого це наукові статті 
колишніх студентів Надії Михайлівни, а нині відомих вітчизняних археологів, які 
продовжують дослідження, започатковані їхнім учителем і наставницею ще в 1970-х рр. 
Більшість із цих матеріалів друкувалися у фахових наукових збірниках та академічному 
журналі «Археологія». Серед них статті Н. Абашиної6, Є. Гороховського7, С. Лисенка8, 
О. Петраускаса, Р. Шишкіна9, Л. Циндровської10. Огляд нечисленних біографічних публікацій 
про життя, наукову та педагогічну діяльність Надії Михайлівни Кравченко засвідчує, що 
понад 40-річний творчий науковий доробок ученої в галузі слов’янської археології, її внесок 
в організацію історичної педагогічної освіти в стінах НПУ імені М. П. Драгоманова, 
практичну роботу у сфері краєзнавства, охорони пам’яток і музейної справи ще недостатньо 
вивчений, узагальнений та оцінений нашими сучасниками. 

Мета та завдання дослідження. У статті на основі документальних і наративних 
джерел, зокрема й особового походження, зроблено спробу комплексного висвітлення 
життєвого шляху, наукової та громадської діяльності української вченої-археолога, 
краєзнавця і педагога – Надії Михайлівни Кравченко (1935-2001). Автори простежують 
основні етапи біографії вченої, аналізують її різнопланову наукову, педагогічну та 
громадську діяльність, окреслюють складові феномену Н. М. Кравченко як людини, 
дослідниці-археолога, викладача й наставниці. 

Основу джерельної бази розвідки склали документи з домашнього архіву доньки Надії 
Михайлівни – Ольги Борисівни Островерх (Кравченко). Серед цих матеріалів автобіографія, 
листування, офіційні довідки та посвідчення, копії характеристик, документи про освіту, 
наукову кваліфікацію, трудову діяльність, про заохочення та нагороди, наукові та 
навчально-методичні матеріали. Цей документальний комплекс дає змогу досить докладно, 
поетапно вивчити історію родини Н. М. Кравченко, проаналізувати життєвий шлях ученої, її 
наукову та викладацьку біографію. Не менш важливу, хоча й нечисленну групу джерел 
становлять тексти мемуарного характеру, опубліковані в останні роки життя вченої та її 
учнями невдовзі після смерті Надії Михайлівни11. Фонд Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького (Р-346) у Державному архіві м. Києва – це 
окремий джерельний комплекс, що містить матеріали діловодства історико-педагогічного 
(пізніше – історичного) факультету вищого навчального закладу, у якому Н. М. Кравченко 
пропрацювала майже чверть віку, і з яким пов'язаний розквіт її кар’єри викладачки, 
науковця-археолога, організаторки студентської науки12. Багатогранну і творчу наукову, 
педагогічну та пам’яткоохоронну діяльність Н. М. Кравченко репрезентує найчисленніший 
джерельний комплекс нашого дослідження: понад 90 опублікованих наукових, науково-
методичних і навчальних праць, серед яких монографії, наукові статті, тези доповідей на 

6 Абашина Н. С. Комплекси празько-корчацької культури поселення Обухів ІІ. Збірник наукових праць 
Науково-дослідного інституту українознавства. Т. XV. На пошану професора, чл.-кор. НАН України 
В. Д. Барана; за заг. ред. проф. П. П. Кононенка. Київ, 2007. С. 148–155; Її ж. Ранньослов’янське 
поселення Обухів VII на Стугні. Археологія. 1986. Вип. 53. С. 72–86; Абашина Н. С., & Гороховський Є. Л. 
Кераміка пізньозарубинецького поселення Обухів. Археологія. 1975. Вип. 18. С. 61–70. 

7 Гороховский Е. Л. Хронология могильников черняховской культуры. Тезисы докладов советской 
делегации на V Международном конгрессе славянской археологии. Москва, 1985. С. 21-22; Його ж. 
Поховання ранньоскіфського часу на Київщині. Археологія. 1979. Вип. 32. С. 105-107. 

8 Лисенко С. Д. Формування археологічних фондів Фастівського музею. Прес-музей. Вип. 3. Фастів, 1994. 
С. 3-4. 

9 Петраускас О. В., & Шишкін Р. Г. Деякі Підсумки археологічних досліджень, проведених на 
Правобережній Київщині у1985-1990 рр. (за матеріалами пам’яток пізньоримського часу). 
Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х рр. органами охорони 
пам’яток та музеями республіки. Київ, 1992. С. 96-111; Шишкін Р. Г. Господарсько-екологічна модель 
черняхівської культури (за матеріалами Середнього Подніпров’я). Археологія. 1999. № 4. С. 129-139. 

10 Циндровська Л. О. Могильник в урочищі Дівич Гора. Археологія. 1984. Вип. 47. С. 79-89; Її ж. Пам’ятки 
першої чверті I тис. н. е. на території Середнього Подніпров’я. Археологія. 1988. Вип. 62. С. 86-95; Її ж. 
Про деякі типи фібул перших століть нової ери на Середньому Подніпров’ї. Археологія. 1982. Вип. 37. 
С. 86-94. 

11 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры: записки об археологической 
(студенческой) экспедиции. Київ: Вид-во ТОВ. «Курс», 2000. 57 с.; Її ж. Археологи. Первые встречи. 
Дослідження з археології, історії, етнографії: пам’яті Н. М. Кравченко. Зб. наук. праць. Київ: Вид-во 
імені О. Теліги, 2003. С. 18-23. 

12 Державний архів м. Києва (далі – ДАК). Ф. Р-346. Оп. 2. Спр. 3122, 3380, 3632; Оп. 4. Спр. 179, 196; Оп. 
10. Спр. 949, 1145, 1147, 1352, 1354, 1385, 1548, 1550, 1551. 
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наукових конференціях, огляди та звіти про результати археологічних досліджень, 
навчальні посібники та підручники. 

Виклад основного матеріалу. Н. М. Кравченко народилася 4 листопада 1935 р. у Києві, 
у сім’ї інтелігентів13. Матір Надійки, Галина Андріївна Ніколаєнко (уродженка Харкова, 1909 
р.н.), з 1930 по 1935 рр. працювала секретарем комітету комсомолу Харківського 
електромеханічного заводу (ХЕМЗ), паралельно читаючи курс лекцій із “Марксизму-
Ленінізму” в Електромеханічному інституті при ХЕМЗ14. Батько – Кравченко Михайло 
Гаврилович (уродженець села Мешково Донецької області, 1902 р.н.) у 1935 р. обіймав 
посаду інструктора-методиста Центральної ради спортивного товариства “Локомотив” у 
Харкові15. 

Невдовзі родина Кравченків розділить біль і трагедію тисяч родин репресованих 
українців. 20 листопада 1937 р. батька двохрічної Надійки та зовсім маленької Людмили, яка 
народилася того ж року, заарештували й за постановою Особливої Трійки НКВС по 
Харківській області засудили до 10 років таборів за звинуваченням у «тероризмі, 
антирадянській пропаганді та агітації, участі в контрреволюційній організації» (ст. 54-8-10-
11 КК УРСР). Кравченко М. Г. відбував покарання в поселенні Штурмове Ягодинського 
району Магаданської області. Додому він так і не повернувся. Реабілітований посмертно в 
1996 р.16. 

Попри досить суперечливі обставини й малопривабливе в тих умовах становище 
дружини “ворога народу”, Г. А. Ніколаєнко продовжує працювати в Харківському 
електромеханічному інституті при ХЕМЗ, навчається в аспірантурі, а після її закінчення в 
1940 р. їде у відрядження для викладацької роботи до Львівського університету. До Львова 
Галина Андріївна переїхала разом із сестрою та двома доньками на руках17. Із початком 
німецько-радянської війни родина Кравченків евакуюється спочатку до Києва, а звідти до 
Сталінграду, де Кравченко Г. А. працевлаштовують спочатку екскурсоводом, а згодом і 
науковим співробітником Музею оборони Царицина. Так, Галині Андріївні випадає нагода 
освоїти нову для неї сферу знань – музейну справу. Із наближенням фронту до міста музей, а 
разом із ним родина Кравченків, евакуюється в Мордовську АРСР18. Після переможного 
завершення Сталінградської битви заклад, у якому працювала Г. А. Кравченко, було 
реорганізовано в Музей оборони Сталінграда. У 1943-1944 рр. Галина Андріївна вже працює 
старшим науковим співробітником музею. Тоді ж її старша донька Надійка пішла до першого 
класу середньої школи19. 

Уже на початку 1944 р., невдовзі після визволення Києва від нацистських окупантів, 
Г. А. Ніколаєнко разом з родиною повертають в Україну та призначають на посаду 
директорки Центрального історичного музею Народного комісаріату освіти УРСР у м. Києві 
(нині – Національний історичний музей України)20. 

13 Родинний архів О. Б. Островерх (Кравченко) (далі – РА О. Островерх (Кравченко)). Личный листок по 
учету кадров Кравченко Н. М. Б.м., б. д. Арк. 5. 

14 РА О. Островерх (Кравченко). Личный листок по учёту кадров Николаенко Г. А. Б.м., б.д. 4 арк.; 
Справка ХЭМЗ имени тов. И. В. Сталина Николаенко Г. А., о том, что она действительно работала на 
заводе с 1939 по 1940 г. на должности преподавателя. Б.м., 3 апреля 1949 г. № 500/ОК. 1 арк. 

15 РА О. Островерх (Кравченко). Справка Районного комитета Профсоюза Илловарского отделения 
Южно-Донецкой железной дороги о роботе Кравченко М. Г. 20 апреля 1949 г. № 379. 1 арк. 

16 РА О. Островерх (Кравченко). Письмо Главного информационного центра МВД СССР Кокоревой 
(Кравченко) Л. М. о статье по которой был осуждён Кравченко М. Г. Б.м. 18 марта 1996 г. № 34/3/3-
946ж. 1 арк.; Письмо Л. М. Кокоревой (Кравченко) к Н. М. Кравченко. Москва. 31 марта 1996 г. 2 арк. 

17 РА О. Островерх (Кравченко). Архивная справка Львовского областного государственного архива 
Николаенко Г. А., старшего преподавателя кафедры основ марксизма-ленинизма Львовского 
государственного университета имени И. Я. Франко. Львов. 12 июля 1954 г., № 1187. 1 арк. 

18 РА О. Островерх (Кравченко). Командировочное удостоверение Кургачинского районного комитета 
Николаенко Г. А. о командировке Николаенко Г. А. в Сталинградский округ. 27 февраля 1943 г. № 72. 
Б.м. 1 арк. 

19 РА О. Островерх (Кравченко). Удостоверение музея обороны Царицына имени И. В. Сталина о работе 
на должности экскурсовода Николаенко Г. А. Сталинград, 7 июня 1943 г. № 075. 1 арк.; 
Удостоверение музея обороны Царицына имени И. В. Сталина о том, что Николаенко Г. А. является 
научным работником музея. Сталинград, 5 августа 1943 г. 1 арк. 

20 РА О. Островерх (Кравченко). Посвідчення Народного комісаріату освіти Ніколаєнко Г. А., у тому, що 
вона дійсно працює на посаді директора Центрального історичного музею Народного комісаріату 
освіти УРСР у м. Києві. Київ, 29 березня 1944 р. № 06. 1 арк. 
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Узявшись за відновлення розграбованого під час нацистської окупації археологічного 
відділу музею, нова директорка поновлює втрачені колекції, організовує і бере активну 
участь в історико-етнографічних та археологічних експедиціях до західних областей 
України, Закарпаття, на Полтавщину, до Київської, Черкаської, Дніпропетровської, 
Запорізької областей, організовує репортажні збори в регулярній армії на лінії фронту. Дуже 
цікавим виявилося перше знайомлення юної Надійки з музейною роботою. У 1946 р. її матір 
опікувалася збором розпорошеної під час війни колекції Дрезденської картинної галереї. 
Саме тоді школярка отримала можливість бачити світові мистецькі шедеври в таємному 
спецфонді Київського музею західного та східного мистецтва. Спогади дитинства донесли й 
негативні моменти, пов’язані з несправедливим звинуваченням матері у привласненні та 
«розбазарюванні» трофейних музейних цінностей, що опинилися в Києві після війни. Тоді 
лише особисте заступництво першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова врятувало Галину 
Андріївну від переслідувань. Однак, директорка Державного історичного музею УРСР 
невдовзі знову потрапляє під підозру, а 1951 р. «справу про розкрадання» поновлюють. 
Проте ані проведений вдома «трус», ані спроби слідства звинуватити науковця в злочинах 
результатів не дали, а «справа» завершилася, так і не розпочавшись21. 

Зростаючи в колі професійного оточення матері, уже в одинадцятирічному віці (1946 р.) 
Надійка отримала свій перший досвід справжнісінької археологічної експедиції. За 
маршрутом уздовж дніпровських порогів вона вирушила разом з Галиною Андріївною, а 
власноруч зібрану в експедиції археологічну «міні-колекцію» учениця передала своїй школі. 
Експедицією керував М. Я. Рудинський, приймав гостей зі столиці і, власне, ознайомив з 
місцевими пам’ятками директор Дніпропетровського історичного музею Д. Ф. Красицький. 
Ці та інші відомі радянські вчені – М. К. Каргер, Б. О. Рибаков, Т. С. Пассек – стали першими 
професіоналами, з якими доля звела майбутнього археолога. Надія тоді ще не знала, що цей 
напрям у науці стане вирішальним на її життєвому шляху. Саме з експедиції почалося її 
перше захоплення “музейними речами, що подорожують у часі”. Саме в таких життєвих 
умовах гартувався характер цієї тендітної юнки і творилася система її майбутніх 
професійних поглядів22.  

Закінчивши 1953 р. столичну десятирічку № 33, Н. М. Кравченко вступає на історичний 
факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка23. Першокурсницею 
Надія зарекомендувала себе як сумлінна студентка з активною життєвою позицією: брала 
безпосередню участь у роботі наукових студентських гуртків, обиралася членом 
комсомольського бюро курсу і членом ради наукового студентського товариства24. 

Невдоволення чинним рівнем викладання та непідробний, живий інтерес до 
слов’янської археології стають причинами того, що 1954 р. Надія Михайлівна переводиться 
на навчання до історичного факультету Московського державного університету імені 
М. В. Ломоносова. Тут, за словами самої Н. М. Кравченко, “… кафедра археології була на 
висоті, належала до елітних кафедр, як за складом студентів, так і за викладацьким складом. 
Наприкінці другого курсу, щоб потрапити на неї, необхідно було витримати величезний 
конкурс. Протягом кількох десятиліть кафедрою завідував Артемій Володимирович 
Арциховський – керівник легендарної Новгородської експедиції, автор першого радянського 
підручника археології… Спецсемінаром “Слов’яноруська археологія” (на який записалася 
студентка – Авт.) керував «головний археолог» країни, академік Б. О. Рибаков. Спецкурси 
читали О. Я Брюсов, П. Н. Третьяков, Г. Б. Фьодоров …”25. За роки навчання в цьому 
провідному вищому навчальному закладі СРСР (1954-1959 рр.) Надія Михайлівна отримала 
глибокі теоретичні знання та практичний досвід наукової роботи з археології, давньої 
історії, методики польових археологічних досліджень, оброблення та аналізу речових 
джерел. Саме в стінах університету поступово формуються її наукові інтереси (1956 р. – 

21 Ткаченко М. Перебування експонатів Дрезденської картинної галереї в Києві (1945-1958). Вісник 
Київського інституту «Слов’янський університет». Вип. 1. Київ, 1998. С. 193-199. 

22 Абашина Н. С. Слово об учителе… – С. 3. 
23 Марченко Д. С. Біографічні віхи наукової та педагогічної спадщини історика, археолога і педагога 

Н. М. Кравченко. Драгоманівські історичні студії: збірник наукових праць молодих істориків. Київ: 
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 1 (5). С. 648–658. 

24 РА О. Островерх (Кравченко). Характеристика Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка на студентку 4-го курсу історико-філософського факультету Кравченко Н. М. Б.м, б.д. 1 
арк. 

25 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 5-6. 
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розкопки городища в Тушемлі; 1957 р. – археологічні дослідження поселення 
пізньоримського часу в Комарові на Дністрі; 1958 р. – робота в складі Кременчуцької 
Давньоруської експедиції АН УРСР (розкопки ранньослов’янського поселення в Стецівці і 
Черняхівського поселення в Радуцівці)26.  

По закінченні навчання в Москві Н. Кравченко отримує направлення на роботу до 
київського Інституту археології АН УРСР, де її призначають на посаду старшого лаборанта 
відділу слов’янської археології. У 1962 р. Надія Михайлівна – уже молодший науковий 
співробітник відділу27. У ці роки Н. Кравченко в складі Канівської експедиції, спільно з 
М. Брайчевським, працює над створенням археологічної карти узбережжя Дніпра, досліджує 
могильник і поселення черняхівської культури у Завадівці Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області (1959-1960 рр.) та Косанівський могильник черняхівської культури (ІІІ-
ІV ст.) на Вінниччині (1961 р.). Матеріали з досліджень останнього було покладено в основу 
майбутньої кандидатської дисертації Н. М. Кравченко 28. 

У 1965 р. Надія Михайлівна вступає до аспірантури Інституту археології АН УРСР, 
навчається та працює над дисертацією, паралельно викладаючи спеціальні й нормативні 
курси на кафедрі археології КДУ імені Т. Г. Шевченка та на кафедрі історії КПРС КДПІ 
імені°О. М. Горького29. 

Важливим етапом наукової діяльності Н. М. Кравченко була її участь в охоронних 
археологічних дослідженнях у складі Дністровсько-Дунайської експедиції ІА АН УРСР, що 
працювала в зоні будівництва Придунайської зрошувальної системи. Давньослов’янські 
матеріали експедиції дали змогу аспірантці вкотре вивірити рукопис свого кандидатського 
дослідження та 1967 р. успішно захистити дисертацію на тему: “Косанівський могильник як 
джерело для вивчення історії населення Побужжя в першій половині І тис. н.е.”30. 
Закінчивши аспірантуру, Надія Михайлівна повертається на посаду наукового співробітника 
ІА АН УРСР, де в складі Дністровсько-Дунайської експедиції бере участь у дослідженнях 
пам’яток ранніх слов’ян у Буджацьких степах (1967-1968 рр.), комплектуванні фондів та 
експозиції академічного музею археології31. 

Новий етап у житті та професійній кар’єрі Н. М. Кравченко розпочався в 1968 р. з 
призначенням її на посаду викладача кафедри історії КПСС Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького. Як покаже майбутнє, у стінах цього 
навчального закладу вона повною мірою та якнайкраще зреалізувала свій науковий 
потенціал і досвід, поєднаний із викладацьким хистом, умінням зацікавити студентів, 
посприяти їхньому фаховому становленню. Це був період, коли у структурі столичного 
педінституту відновлювали підготовку учителів історії, невиправдано припинену понад 
десятиліття до того під час хрущовської освітньої реформи. У 1969 р. Н.М. Кравченко була 
переведена на посаду старшого викладача кафедри історії КПСС, а після проведення 
конкурсу 29 серпня 1969 р. вчена рада інституту затвердила її на новій посаді виконувача 
обов’язків доцента кафедри історії КПСС32. Ця кафедра, незважаючи на свою назву, об’єднала 
тоді викладачів і вчених-істориків, які мали скласти професійне осердя відновленого 17 

26 РА О. Островерх (Кравченко). Довідка про роботу Н. М. Кравченко в Радуцівському та Стецівському 
археологічних загонах Кременчуцької Давньоруської експедиції АН УРСР Б.м., б.д. 1 арк. 

27 РА О. Островерх (Кравченко). Копия трудовой книжки Кравченко Н. М. Киев, б.д. Арк. 2. 
28 Кравченко Надія Михайлівна. Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довідник. Вип. 2. 

Част. 1. С. 160. 
29 РА О. Островерх (Кравченко). Копия трудовой книжки Кравченко Н. М. Киев, б.д. Арк. 6. 
30 Див.: Кравченко Н. М. Косановский могильник (по материалам раскопок В. П. Петрова, 

Н. М. Кравченко 1961-1964 гг.). Материалы и исследования по археологии СССР. Москва, 1967. № 139. 
С. 77-135; РA О. Б. Островерх (Кравченко). Копия диплома высшей атесстационной комиссии 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР о присуждении Кравченко Н. М. 
ученой степени кандидата исторических наук. Москва 22 июля 1967 г. 1 арк. 

31 Див.: Кравченко Н. М. Памятники Черняховского типа в Буджакской степи. (По материалам разведки 
1966 г.). Археологические исследования на Украине 1965-1966 гг. Киев, 1967. С. 224-225; Ёё же. К 
изучению памятников Черняховского типа в степях Северо-Западного Причерноморья. Материалы 
по археологии Северного Причерноморья. Одесса, 1971. Вып. 7 С. 51-70; Ёё же. Работы Черняховского 
отряда Днестро-Дунайской экспедиции. Археологические исследования на Украине в 1968 г. Киев, 
1971. С. 40-43. 

32 РА О. Островерх (Кравченко). Копия трудовой книжки Кравченко Н. М. Киев, б.д. Арк. 3. 
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серпня 1970 р. історичного факультету, першим 
деканом якого було призначено доцента 
Г.В. Січкаря33. 

Улітку-восени 1969 р. Н. М. Кравченко 
прочитала дебютний лекційний курс археології 
для першого набору студентів-заочників 
відновленого факультету34. Проте робота молодої 
доцентки в педінституті не обмежилася лише 
викладанням своєї дисципліни. Як спеціаліст у 
галузі археології Надія Михайлівна докладає 
чималих зусиль для мотивації майбутніх учителів 
історії у професії, формування в студентів 
фахових умінь і навичок з виявлення та аналізу 
історичних джерел, ведення польових 
спостережень і фіксації отриманих даних, 
охоронних робіт, порівняння джерельної 
інформації про історичні об’єкти тощо. 
Саме завдяки наполегливості й рішучості 
Н. М. Кравченко, уже починаючи з польового 
сезону 1969 р., на історичному факультеті 
педінституту почала діяти студентська 
археологічна експедиція, а згодом запрацювали 
навчальна лабораторія і кабінет археології 
музейного типу. І це незважаючи на скептичне 

ставлення багатьох до перспектив розвитку цього наукового напрямку в педагогічному 
навчальному закладі. Саме Надія Михайлівна доклала вагомих зусиль для того, аби 
розширити сприй-няття рамок археології від вузької програмної навчальної дисципліни до 
повноцінної галузі наукового історичного знання. 
Перші практичні заняття, проведені Н. М. Кравченко для студентів-заочників у 1969 р., 
містили елементи наукового археологічного дослідження черняхівських пам’яток 
київського і ранньослов’янського типів на території Київського Подніпров’я. В основі занять 
були навчальні розвідувальні екскурсії пам’ятками зарубинецької (урочище Дівич-Гора, 
с. Ходосівка) та черняхівської (Черняхів і Жуківці) археологічних культур, давньоруськими 
городищами в селах Халеп’є, Трипілля та Китаєвському урочищі на околиці Києва35. На цих 
заняттях студенти мали можливість наочно ознайомитися зі сферою досліджень археології, 
різновидами речових археологічних джерел, інформацією, носіями якої вони є, 
проаналізувати отримані на лекціях і під час самостійного опрацювання підручників і 
наукової літератури теоретичні знання, зіштовхнутися з проблемними питаннями, на які в 
археології не було однозначних відповідей. Спеціалізуючись у галузі давньослов’янської 
археології, Н. М. Кравченко зуміла закцентувати увагу студентів на темах, що безпосередньо 
цікавили її як науковця, і на цьому прикладі якнайкраще структурувати навчальну роботу зі 
студентами36. 

Як викладач-практик Надія Михайлівна намагалася націлити студентів на усвідомлену 
пошуково-дослідницьку діяльність, а складовими її системи підготовки до аналітичної 
роботи в експедиції стали: довідково-інформаційна робота в музеях (виявлення проблемної 
ситуації), навчальні екскурсії; польові спостереження, археологічна розвідка, фіксація та 
оцінювання знахідок, статистична археологічна компаративістика та історична 
реконструкція. Особливістю методики навчальної роботи Н. М. Кравченко була ставка 
викладача на самоорганізацію і самодіяльність студентів в умовах польових археологічних 
досліджень. Сам факт організації та діяльності студентської археологічної експедиції 
відіграв важливу роль у подальшому розвитку проблематики наукових досліджень ученої. 
Зокрема, уже під час навчальних екскурсій 1969 р. в районі Обухова, уздовж берега Стугни, 
Н. М. Кравченко разом зі студентами були виявлені місцезнаходження з археологічними 

33 ДАК. Ф. Р-346. Оп. 5. Особова справа Січкаря Григорія Васильовича. Арк. 24 
34 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 4. 
35 Див.: Кравченко Н. М. Отчет о разведках археологических памятников на Киевщине в 1969 г. 

Науковий архів Інституту археології НАН України (далі – НА ІА НАН України). № 1969/60. 
36 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 17-18. 

Кравченко Надія Михайлівна, 1980-ті рр. 
Світлина з родинного архіву 

О. Островерх (Кравченко) 
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матеріалами черняхівської культури, давньослов’янські пам’ятки так званого “київського 
типу” і ранньослов’янської культури другої половини І тис. 

Саме на основі особистого дослідницького інтересу в Надії Михайлівни зароджується 
ідея створення на історичному факультеті КДПІ імені О. М. Горького археологічної 
студентської експедиції з вивчення пам’яток ранніх слов’ян у районі басейну Стугни37. Проте 
від задуму до його практичної реалізації довелося пройти складний шлях, адже проведення 
наукових археологічних досліджень у педагогічному інституті не лише потребувало 
фінансової та матеріальною бази, але й відповідного юридичного оформлення, отримання 
офіційного статусу експедиції. Пізніше Н. М. Кравченко згадувала про це: “…Якщо б я, 
розпочинаючи підготовку археологічної експедиції в стінах Київського педінституту, 
повною мірою усвідомлювала всі нюанси, вірогідно, ніколи не наважилася б на цей крок. 
Але, як показали подальші події, саме тут стосовно археології ми стали винятком із 
правил…”38. Зусилля не були даремними, і за підтримки ректорату КДПІ імені О. М. Горького 
археологічна експедиція таки отримала омріяний її засновником і керівником офіційний 
статус, юридичний дозвіл на проведення польових досліджень і приміщення для 
камеральної лабораторії. Згодом на історичному факультеті Н. М. Кравченко разом зі своїми 
колегами та студентами створює кабінет археології музейного типу, що нині названий її 
ім’ям. 

Навчально-нормативною основою для функціонування новоствореної студентської 
археологічної експедиції стала введена до навчального плану історичного факультету КДПІ 
імені О. М. Горького тритижнева літня навчальна археологічна практика, яку студенти-
першокурсники проходили в липні-серпні, після завершення теоретичного навчання. 
Базами практики, окрім власне інститутської археологічної експедиції, були експедиції 
ІА АН УРСР та ІА АН СРСР, зокрема “ольвійська”, київська, “ранньослов’янська”, 
новгородська39. Аби потрапити до групи дослідників під керівництвом Надії Михайлівни, 
студенти протягом року проходили жорсткий відбір, під час якого керівник експедиції 
враховувала навчальну активність студентів, зокрема, участь в інститутських археологічних 
конференціях, обговоренні проблемних питань археології, результати поточного контролю 
успішності та підсумкового екзамену, ретельність і наукову коректність ведення 
археологічних альбомів з опрацьованих тем, результативність відвідування студентами 
музейних закладів, зокрема академічного музею археології, до створення експозиції якого 
ще в середині 1960-х рр. доклала зусиль Н. М. Кравченко. За цими критеріями викладач 
оцінювала готовність студентів до ведення польових пошуково-дослідницьких робіт в 
археологічній експедиції. 

У перші ж роки існування експедиції склався постійний, згуртований цікавістю до 
слов’янської археології колектив студентів, які з року в рік не тільки працювали “в полі”, але 
й займалися камеральним обробленням, описом та атрибуцією знайдених артефактів. 
Завдяки студентському ентузіазму та стараннями Надії Михайлівни протягом трьох років 
було організовано матеріальну базу експедиції (за рахунок внутрішнього фінансування 
інституту та певних коштів, що виділяли з бюджету Київського обласного товариства 
охорони пам’яток історії та культури на проведення пам’яткоохоронних робіт), забезпечено 
групу польовим інвентарем, наметами, автотранспортом. Із першими звітами для польового 
комітету ІА АН УРСР і публікаціями за результатами археологічних досліджень утвердився 
офіційний статус експедиції, поступово прийшло визнання колег, і не лише в Україні та 
інших республіках СРСР, але й за кордоном, зокрема в Польщі та Чехословаччині. 

Перед учасниками експедиції її керівник ставила два нерозривно пов’язані між собою 
завдання: навчитися методиці польових робіт і самостійно вирішувати певні наукові 
завдання. Науковою метою експедиції була розвідка та відкриття нових пам’ятників 
київської, черняхівської, ранньослов’янської культур, зокрема в басейні Стугни, складання 
археологічної карти Південної Київщини І тисячоліття, проведення польових археологічних 
досліджень групи ранніх слов’янських пам’яток, названих “обухівськими”. Реалізуючи ці 
наукові завдання, експедиція від початку 1970-х рр. проводила роботи з пошуку й 

37 Див.: Кравченко Н. М. Отчет о работе археологического отряда КГПИ имени А. М. Горького в 1970 г. 
НА ІА НАН України. № 1970/97; Абашина Н. С.,& Гороховский Е. Л. Отчет о работе разведывательного 
отряда Раннеславянской археологической экспедиции КГПИ имени А. М. Горького в 1971-1972 гг. НА 
ІА НАН України. № 1971-72/102. 

38 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 6. 
39 Там же. С. 7-9. 
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дослідження пам’ятників так званого “київського типу” в Обухівському, Васильківському, 
Фастівському районах Київської області. Результатом цих досліджень стало відкриття групи 
поселень під Обуховом (Обухів ІІ, ІІІ, VII), обстеження нових місцезнаходжень поблизу 
Василькова та під Фастовом, розкопки у Великій Салтанівці, Нових Безрадичах, Василькові40. 
На основі отриманих матеріалів було здійснено порівняльний аналіз пам’яток київського 
типу з пам’ятками пізнього етапу зарубинецької культури І-ІІ ст., черняхівської культури ІІ-
IV ст. і ранньослов’янської культури V ст.41 Активна викладацька та наукова діяльність 
Н. М. Кравченко отримали визнання колег і керівництва педінституту. У 1971 р. Надії 
Михайлівні присуджено вчене звання доцента42, а за результатами кадрового конкурсу 25 
липня 1974 р. її було затверджено на посаді доцента кафедри історії СРСР та УРСР. Зрештою 
організаторські здібності й набуті протягом десятиліть активної викладацької роботи 
вміння Н. М. Кравченко стали аргументами, які дали змогу новому декану історичного 
факультету О. О. Сушку переконати її очолити колектив кафедри. Відтак протягом п’яти 
років – від 7 червня 1985-го до 12 червня 1990 р. – Надія Михайлівна працювала на посаді 
завідувачки кафедри історії СРСР та УРСР43. 

Важливим напрямком організаторської та педагогічної праці Н. М. Кравченко було 
створення на історичному факультеті археологічного гуртка. При цьому викладач ставила 
за мету підготовку археологів, розширення бази фахових історичних і джерелознавчих 
знань студентів факультету. У 1980-х рр. гурток працював як відділення “Факультету 
суспільних професій” (ФСП), надаючи своїм слухачам – майбутнім учителям історії – 
додаткові фахові знання з трьох напрямків: археології, археології в школі та охорони 
пам’яток історії та культури. Навчання ФСП тривало два роки й охоплювало цикл лекцій та 
семінарських занять, де викладачами були провідні фахівці в галузі археології, 
пам’яткознавства, музеєзнавства зі Львова, Києва, Москви, Ленінграду. Як правило, 
студенти-слухачі ФСП вели активну наукову роботу, постійно працювали в експедиціях, 
були учасниками наукових конференцій і семінарів різних рівнів. Справжніми подіями 
наукового життя факультету в той період було проведення засідань археологічної секції 
щорічної наукової студентської конференції44. 

Із середини 1980-х рр. у роботі археологічної експедиції історичного факультету 
сталися певні зміни, пов’язані з корекцією її наукових завдань. Поряд із вивченням київсько-
черняхівських старожитностей усе більшого значення в діяльності експедиції набуває 
охорона пам’яток археології45. Ці завдання ще більше актуалізуються з огляду на залучення 
археологічної експедиції факультету до роботи з обстеження пам’яток археології Київської 
області під час складання Всесоюзного зводу пам’яток історії та культури, підготовку до 
видання якого було розпочато 1985 р.46 

40 Див.: Абашина Н. С., & Гороховский Е. Л. Отчет о работе разведывательного отряда Раннеславянской 
археологической экспедиции КГПИ имени А. М. Горького в 1971-1972 гг. НА ІА НАН України. № 1971-
72/102; Кравченко Н. М. Отчет о раскопках на Киевщине могильника черняховской культуры и 
поселения скифского времени. НА ІА НАН України. № 1972/101; Гороховский Е. Л. Отчет о работе 
разведывательного отряда Раннеславянской археологической экспедиции КГПИ имени А. М. 
Горького в 1973 г. НА ІА НАН України. № 1973/115; Его же. Отчет о работе разведывательного отряда 
Раннеславянской археологической экспедиции КГПИ имени А. М. Горького в 1974 г. НА ІА НАН 
України. № 1974/99; Кравченко Н. М. Отчет о работе археологической экспедиции КГПИ имени 
А. М. Горького в 1974 г. НА ІА НАН України. № 1974/97; Ёё же. Отчет о работе археологической 
экспедиции КГПИ имени А. М. Горького в 1975 г. НА ІА НАН України. № 1974/97 

41 Археологія Української ССР: в 3-х томах; відп. ред. В. Д.Баран. Київ: Наукова думка Т. 3. 1986. С. 100-
101; Кравченко Н. М., Абашина Н. С., & Гороховський Є. Л. Нові пам'ятки 1 тис. н.е. в Київському 
Подніпров’ї. Археологія. 1975. Вип. 15. С. 87-98; Кравченко Н. М., Абашина Н. С., & Цындровская Л. А. 
Исследования памятников 1 тысячелетия н.э. в бассейне Стугны. Археологические открытия 1977 
года. Москва, 1978. С. 338; Кравченко Н. М. Черняховские памятники Киевского Поднепровья. 
Археологические открытия 1974 года. Москва, 1975; Её же. Исследование славянских памятников на 
Стугне. Славяне и Русь. Киев, 1979. С. 74-92; Её же. К вопросу о методике сравнительного изучения 
Черняховской и раннесредневековых славянских культур. Тезисы докладов симпозиума 
«Позднейшие судьбы Черняховской культуры». Каменец-Подольский, 1981. С. 22-24. 

42 ДАК. Ф. Р-346. Оп. 2. Спр. 3380. Арк. 1-11. 
43 Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького 1920-1990. Історичний нарис; 

редкол.: М. І. Шкіль (гол. ред.). Київ: Радянська школа, 1990. – С. 55. 
44 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 13-14. 
45 Неліна Т. В. Музей і екологія культури. Прес-музей. Фастів, 1993. № 1. С. 4-5. 
46 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 27-28; Її ж. Невирішені питання 

охорони пам’яток археології. Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-
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Динамічним, наповненим творчих ідей етапом у науковій, пам’яткоохоронній і 
краєзнавчій діяльності Н. М. Кравченко виявився кінець 1980-х – початок 1990-х рр., 
пов'язаний із початком інтенсивних археологічних досліджень у Фастівському районі 
Київщини. Перший «археологічний десант» історичного факультету з’явився тут улітку 
1987 р., коли студенти разом зі своїм викладачем, за дорученням обласного правління 
Українського товариства охорони памяток історії та культури (УТОПІК), проводили 
пам’яткоохоронні дослідження в с. Велика Мотовилівка. Уже наступного року експедиція під 
керівництвом Н. М. Кравченко розпочала тут систематичні польові роботи47. За словами 
самої Надії Михайлівни, пожвавленню археологічних досліджень сприяла не лише робота зі 
складання зводу пам’яток, але й тогочасна суспільно-політична ситуація. Спричинена 
“перебудовою” загальна гуманізація суспільного життя сприяла активізації досліджень 
археологів: зростає кількість експедицій, покращується їхнє фінансування, пожвавлюються 
договірні археологічні роботи на місцях новобудов48. Тоді ж відбуваються зміни в 
принципах організації розвідувально-археологічних робіт, які набувають характеру 
суцільного обстеження території або ж інтенсивної розвідки й картографування з 
використанням великомасштабних топографічних карт. Подібні новації робили традиційну 
археологічну розвідку більш ефективною. У 1990-1995 рр. члени археологічної експедиції 
КДПІ імені О.М. Горького (від 1993 р. – Українського державного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова) разом зі своїм керівником узяли найактивнішу участь у 
комплектуванні фондів і створенні археологічної колекції Фастівського краєзнавчого 
музею49. В основу тематико-експозиційного плану експозиції музею було покладено нові 
підходи до показу й інтерпретації минулого: відмова від традиційної для радянських музеїв 
єдиної схеми історичного розвитку, від ідеологізації експозиції, орієнтація на історико-
етнографічні особливості регіону, увага до етнічної, політичної, соціально-економічної 
історії Фастівщини, об’єктивний підхід до висвітлення історичних подій, відбору матеріалів і 
документів50. У 1992 р. співробітники Фастівського краєзнавчого музею ще працювали в 
археологічній експедиції педінституту під керівництвом Н. М. Кравченко, а вже наступного – 
1993 р. у музеї створили власну археологічну групу, яку очолив С.Д. Лисенко – тоді ще 
студент історичного факультету УДПУ імені М.П. Драгоманова51. 

Різке погіршення стану здоров’я змушувало Надію Михайлівну поступово готувати собі 
зміну в науковій і викладацькій роботі. Від 1993 р. керівництво своїм дітищем – 
археологічною експедицією факультету – та літньою археологічною практикою студентів 
вона передала своєму учневі, тоді молодому викладачу кафедри історії слов’янських народів 
Р. Г. Шишкіну. 30 березня 1994 р. через тяжку хворобу Н. М. Кравченко вимушено залишає 
посаду доцента кафедри та йде на пенсію. 

Проте Надія Михайлівна не полишає наукової та викладацької роботи. У 1996 р. вона 
приймає запрошення колишнього завідувача своєї кафедри, а в той період ректора 
Київського інституту «Слов’янський університет» Ю. М. Алєксєєва, та влаштовується на пів 
ставки на посаду професора історії цього приватного вищого навчального закладу, де 
працює до 1999 р.52 Останні роки свого життя, незважаючи на тяжку хворобу, що прогресує, 
та прикутість до ліжка, Надія Михайлівна розробляє курс лекцій для своїх нових студентів, 
керує їхніми курсовими й дипломними роботами, долучається до вивчення 
історіографічних, історіософських, методологічних проблем науки, написання підручників і 

х років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки: Тематичний збірник 
наукових праць; відп. ред. Н. Г. Ковтанюк. Київ: Національний музей Історії України, 1992. 

47 Див.: Кравченко Н. М., Петраускас О. В., & Шишкин Р. Г. Отчет о работе Постугнянского отряда 
областной экспедиции по Своду памятников (археологии) в Киевской области. НА ІА НАН України. № 
1987/168. 

48 Кравченко Н. М. Путешествие в первое тысячелетие нашей эры… С. 
49 Неліна Т. В., & Лисенко С. Д. Музей і сьогодення. Формування археологічних фондів Фастівського 

музею. Прес-музей. Фастів, 1994. № 3. С. 3-4. 
50 Неліна Т. В. Деякі питання становлення краєзнавчого музею Фастівщини. Прес-музей. Фастів, 1994. 

№ 2. С. 3-4. 
51 Неліна Т. В. Музей і екологія культури… С. 4-5. 
52 РА О. Островерх (Кравченко). Довідка Київського інституту «Слов’янський університет» Кравченко 

Н. М., про те, що вона дійсно працювала в інституті на посаді в.о. професора кафедри історії з 
1. 11. 1996 р. по 1. 07. 1999 р. Київ, 20 серпня 1999 р. 1 арк. 
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посібників для вищої школи. Наслідком цієї роботи стало видання (у співавторстві з 
Ю. М. Алексєєвим і В. В. Крижанівською) курсу лекцій “Вступ до історії”53.  

Уже будучи тяжко хворою, Надія Михайлівна береться за написання циклу 
автобіографічних есе, у яких прагне викласти прожиту нею історію створення, становлення і 
розвитку студентської археологічної експедиції історичного факультету НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Історію, що, зрештою, стала сенсом її професійної діяльності протягом майже 
третини століття. Цей текст був не лише поглядом у минуле. Залишаючи напутні слова своїм 
учням і послідовникам, Надія Михайлівна немов прощалася з рідною її серцю справою 
життя: 

“Путешествие в І тысячелетие продолжается – экспедиция продолжает свою работу. 
Последние пять лет руководит ею мой ученик. Официальный статус приобрела 
лаборатория. По всей видимости, новые условия, в которых оказались и вузы, и наука 
Украины, порой кажущиеся весьма неблагоприятными, требуют принципиально новых 
подходов и решений. Я надеюсь, что они будут найдены и ученики превзойдут своего учителя. 
Я желаю успеха археологам нового тысячелетия”54. 

Ці просякнуті оптимізмом, як і все життя Надії Михайлівни, рядки, вона ще встигла 
перечитати, отримавши з друкарні примірник своєї щойно виданої невеликим накладом 
книжечки. Символічно, але праця побачила світ саме в рік 30-річчя з часу відновлення в 
КДПІ імені О. М. Горького історичного факультету, до справи становлення якого 
Н. М. Кравченко доклала так багато життєвих та інтелектуальних зусиль, важливої для 
науки, школи і суспільства, але разом із тим скромної та безпретензійно щирої праці. Надія 
Михайлівна Кравченко пішла у вічність 22 грудня 2001 року на 66-му році життя… 

Висновки. Колишні студенти Н. М. Кравченко, до яких належить і співавтор цього 
біографічного нарису, коли мова заходить про їхнього вчителя, а для багатьох і 
професійного наставника, практично в один голос стверджують, що найціннішим і 
найвагомішим у її багаторічній науково-педагогічній праці було вміння пробудити й 
розвинути у своїх учнях життєве покликання. І далеко не завжди це була археологія, 
історична наука чи вчительська праця. Чимало учнів Надії Михайлівни після завершення 
навчання на історичному факультеті стали успішними журналістами, правниками, 
філософами, пішли працювати на службу в органи державної влади та правоохоронні 
органи, стали народними депутатами або ж обрали для себе інший корисний для суспільства 
напрям інтелектуальної праці. 

Н. М. Кравченко навчала студентів головному – постійно вчитися, розвиватися 
інтелектуально. Прищеплювала своїм учням найнеобхідніші в науковій і викладацькій 
роботі навички: вести пошук і виявляти історичні джерела, опрацьовувати їх, критично 
аналізувати, осмислювати й оцінювати отриману джерельну інформацію, робити самостійні 
висновки й доступно доносити їх до аудиторії. Попри складний життєвий шлях і прикрості 
долі, Надія Михайлівна завдяки своїй наполегливості в науці, природному педагогічному 
хисту та впевненості в корисності для суспільства справи свого життя залишила помітну 
спадщину поколінням майбутніх істориків, археологів, усім небайдужим до науки й 
навчання людям. Отримавши ще в дитинстві хороше виховання, Н. М. Кравченко надалі 
ніколи не втрачала почуття гідності, тактовності, толерантності, людяності і водночас 
вимогливості й критичності в судженнях стосовно себе, своїх колег і студентів. Сильна й 
невтомна духом жінка, Надія Михайлівна гідно пройшла складний шлях власного зростання 
та розвитку як людини, особистості, вченої, педагога і наставника, дала поштовх для розвою 
започаткованої нею справи в науковій і педагогічній діяльності своїх численних учнів. 
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НЕПОВТОРНІ МИТТЄВОСТІ ІСТОРІЇ: 
Щодо книги Ю.І. Шаповала «Мить історії. 366 мініатюр про людей і події». 

(Київ: Парламентське видавництво, 2019. 400 с.) 

Ця книга виросла з радіопрограм її автора, які він розпочав ще наприкінці 1980-х років. 
На неї ж його сподвиг світлої пам’яті Блаженніший Любомир Гузар, який і запропонував 
видати тексти окремою книжкою.  

Пам’ятаю і свої перші враження від радіопередач (можна сказати, мінімоноспектаклів) 
Юрія Шаповала. Одного разу, десь 25 років тому, я прийшов на семінар до студентів 
економічного факультету Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва, де я 
тоді працював, і зразу ж одна зі студенток після привітання повідомила мені: «А ми вчора 
слухали радіопередачу Юрія Шаповала з історії. А що Ви думаєте з цього питання»? 

Я розумів, що це своєрідний спосіб, звичайний для студентів, який був і в добу ще 
нашого навчання, відвернути процес від опитування. Проте, оскільки йшлося про ЇЇ 
Величність історію (та ще й у викладі Юрія Шаповала), а не про якісь побутові речі, – то я 
радо погодився. І ми обговорили і радіопередачу, і провели дискусію на семінарі. 

Інша історія про радіопередачі Юрія Шаповала пов’язана зі знаним харківським 
істориком Василем Танцюрою, який багато років очолював одну з історичних кафедр 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Якось телефонує він мені 
опівночі і запитує: «Ти чув, що сьогодні говорив по радіо твій Шаповал про Кравчука»?  
Звісно, слово «твій» мне потішило, але суть справи була в оцінках діяльності першого Пре-
зидента України. А цю діяльність я, як і Юрій Шаповал, уважав суперечливою. І тут не мало 
значення те, що Леонід Макарович тільки що написав передмову до нашої з Олександром 
Бандуркою книги «Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть», де висловив 
багато в чому знакові, зокрема і для себе, слова: «Влада чимось подібна до сонця. Вабить 
своїм блиском, може «пригріти», а може й спалити».  

Головне в наведених прикладах те, що радіопередачі Юрія Шаповала не залишили 
байдужими ні 17–річну студентку, ні 77–річного професора одного з кращих університетів 
України. Це свідчить про те, що Юрій Шаповал може «зачепити», говорячи дещо пафосно, але 
щиро, серце і душу різних людей. 

Уперше я це відчув на захисті його докторської дисертації в 1994 році. За свою наукову 
кар’єру (тепер уже досить тривалу) мені довелося бути присутнім десь близько на тисячі 
захистів з різних наукових спеціальностей: історичних, філософських, політологічних, 
соціологічних, юридичних (наприклад, на захисті кандидатської дисертації тодішнього 
Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка (1998 р.), який, до слова, пройшов не 
формально і тривав майже чотири години).  
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Однак такого щирого прагнення до 
обговорення дисертації і такої кількості охочих 
виступити, як на захисті в Юрія Шаповала, я не 
пам’ятаю за всі ці тисячу засідань. Я тоді записався 
14-м виступити (і був не останнім!), але коли
надійшла моя черга, голова спецради, відомий
багатьом історикам Борис Іванович Корольов (нині
покійний) (1930-2019), попросив мене почекати до
банкету і там все сказати, адже обговорення захисту
тривало занадто довго, виступало багато відомих
учених, наприклад, Джеймс Мейс, і ніхто з промовців
не говорив коротко. Цей епізод теж є доказом, що
думки і дослідження Юрія Шаповала «зачепили»
багатьох професійних істориків, а це, як свідчить
історія науки, буває, делікатно висловлюючись,
далеко не завжди. У передмові автор наголосив, що
вважає цю книжку (як і програму «Мить історії»)
колективним твором, адже вона переважно
спирається на праці фахівців, на джерела, яким
можна довіряти. Це означає, що автор дуже
серйозно підійшов до своєї місії і послуговувався під 
час підготовки своїх матеріалів не історичними

анекдотами, а досягненнями сучасної історичної науки. Але будь-які історичні матеріали 
теж треба пропустити крізь себе, адже програма авторська. Знаменитий французький 
історик Люсьєн Февр писав: «…Немає історії. Є історики. Кожен з них залежно від потреб 
свого краю, свого віку, своєї доби привідкриває з величезного кінофільму минулого радше 
одну частку, ніж іншу». У цьому сенсі чітко виявляються й світоглядні позиції автора, які я 
назвав би науково-патріотичними. Автор сам пише: «Дуже мені хочеться, щоб у підручниках 
(з історії. – Авт.) було якомога менше глупоти, псевдопатріотичного кокетства і 
меґаломанії». 

У книзі йдеться про дуже різних політичних діячів і митців з різноманітних історичних 
епох та держав, про аспекти й контексти, у яких вони жили та діяли, про маловідомі 
історичні події і факти, пов’язані з історією України та зарубіжних країн (чимало з яких 
автор відвідав і про які поділився своїми враженнями). Можна знайти аналогії подібній 
роботі, але я особисто вбачаю в ній певну унікальність. Щороку історичні факультети наших 
університетів випускають, мабуть, із тисячу «свіжоспечених» істориків. Але чи багатьох із 
них поцілує в голову муза Кліо? На жаль, повз більшість просто пролетить на великій 
швидкості, навіть не глянувши в їхній бік. У цьому немає великої трагедії. Не всі можуть 
бути видатними.  

У цьому сенсі перевага книги в тому, що її автором є саме Юрій Шаповал – історик 
милостю Божою, людина, яка, принаймні, більше двох десятиліть багато в чому визначає, як 
мінімум, акценти нашої історичної науки. Знаючи Юрія Івановича багато років, слідкуючи за 
його публікаціями та виступами на телебаченні, я давно переконався, що в нього є відчуття 
нового. Цього часто не вистачає суто психологічно декому з представників нашої науки. Ми 
обернені в минуле, і воно часто нас хапає («хапає живих») і захоплює. Іноді ми і пишемо, ніби 
перебуваючи в тому часі, як у заїждженій колії. І знову звернуся до шанованого мною 
Люсьєна Февра, який наставляє нас: «Немає минулого, що керує істориком. Натомість є 
історик, який викликає до життя історію». 

Що ж конкретно «викликав до життя» Юрій Шаповал? У його доробку, наприклад, есе 
про Василя Кука (і не медоточиве, як у багатьох інших), про Рауля Валленберґа, Джорджа 
Вашингтона, Номана Челебіджихана та багатьох інших. Натрапляємо на вічну, як для нашої 
історіографії, тему: «Переяславська рада». Мені видається, дискусії щодо цього будуть ще 
тривати, поки своє трактування нам нав’язуватимуть зі Сходу, як співає Тарас Петриненко: 
«Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям». Скільки вже написано на цю тему і 
скільки ще буде написано, скільки зламано списів і зламано стільців (як у класика: «А для 
чого ж стільці ламати?»). Але Шаповал не був би Шаповалом, якби й тут не знайшов свою 
нішу. Він звертає увагу читачів на те, що і московський цар Алєксєй Міхайловіч, і Богдан 
Хмельницький не були зацікавлені в її збереженні з різних причин. Аналізуючи подальші 
події, зауважує: «Союзників треба вміти обирати». Цим же дорікав Богдану й Тарас 
Шевченко, називаючи його «Зіновієм, Олексієвим другом».  
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До цього хочу додати, що Богдан Хмельницький вже залучав й інших союзників: 
Кримське ханство (яке виявилося тоді просто «кримським хамством»), Османську імперію, 
Молдову і вже після цього Московію. Чому гетьман шукав союзників? Мабуть, більшість 
погодиться з тим, що він розумів – самим нам не встояти. Жоден із цих союзів не виявився 
вдалим. Яка тут міра провини Богдана Хмельницького? На наш погляд, явним прорахунком є 
союз з Молдовою. Щодо інших, то всі ці «союзники» (лапки тут не випадкові!) мали свою 
мету і сподіватися на їхню шляхетність чи «братерську допомогу» було не варто. 

Ще про одну рису книги Юрія Шаповала варто сказати. Аналіз тексту показує, що, 
висвітлюючи ту чи іншу тему, він виявляє себе не лише як науковець, а й як умілий лектор, 
що може виділити головне, про складне розповісти доступно, дібрати цікаві факти. Ця 
професорська якість набута і на лекціях студентам, у виступах на радіо та телебаченні, 
спілкуванні з відомими політичними діячами. Це підкреслює ще одну рису книги – її 
достовірність (покликання на сучасні концепції історичної науки та перевірені факти) та 
власні враження. Адже Юрій Шаповал зустрічався з чималою кількістю політичних діячів 
нашого часу, був сучасником багатьох подій модерної епохи. Тому ця «родзинка» присутня в 
його розповідях і надає їм специфічного, якщо можна так сказати, забарвлення. Тим більше, 
що ці його враження не зводяться до елементарних епітетів, а теж виокремлюють особливе 
в кожній людині чи явищі, про які йдеться. І тут доречно вжити певний журналістський 
штамп: усе пишеться «зі знанням справи», рукою майстра історичного цеху, де кожна 
історична замальовка є оригінальною і такою, що не повторює попередні та попередників. 

Це доповнюють і світлини, зроблені особисто автором і «розсипані» по тексту книги. 
Вони органічно вписуються в картину сюжету та численні віршовані рядки, що їх цитує 
Юрій Шаповал. Усе це свідчить про добрий смак та широку ерудицію автора. Не втримаюся і 
процитую рядки моєї подвійної землячки Христини Алчевської: 

Химерна гра моїх думок, 
Мов промінь місяця неясний, 
Мов тихе сяєво зірок 
Крізь яблунь цвіт весняний, рясний… 

Подвійна землячка тому, що я починав свій науково-педагогічний шлях у місті 
Алчевську, а тепер часто буваю біля будинку Алчевських у Харкові (колишній Будинок 
культури міліції), побудованому за проєктом зятя Христини Данилівни – відомого 
архітектора Олексія Бекетова. До слова, у Харкові щорічно проводять конкурс, де 
визначають кращих викладачів ЗВО у різних номінаціях і переможцям вручають статуетку з 
написом «Христина» в пам'ять про визначного організатора народної освіти. 

Та повернуся до рецензованої книги. Вона має істотне практичне значення, а взагалі її 
призначення – багатоцільове: і з погляду аудиторії читачів, і з погляду тематики, що в ній 
висвітлюється. Навряд чи знайдеться ерудит, який скаже, що знає все те, що написано в цій 
книзі. Та ще важливіше, що книга дає змогу не лише дізнатися нове чи набути естетичних 
вражень, вона спонукає до роздумів над різними історичними, політичними та моральними 
проблемами. Візьмімо для прикладу постать Олекси Довбуша, про якого теж пише Юрій 
Шаповал. Британський історик Ерік Гобсбаум називає подібні рухи «соціальним 
бандитизмом». До речі, свої висновки він також ілюстрував прикладами Олекси Довбуша і 
Нестора Махна. Наталя Яковенко теж підтримує цю дефініцію, характеризуючи ще й 
гайдамацький рух як соціальний бандитизм. Один із засновників школи «Анналів» Марк 
Блок узагалі заперечував існування такої форми бандитизму, яку можна трактувати як 
елементарну форму соціального протесту. Тому, на думку Блока, соціальний бандитизм 
варто характеризувати як широко розповсюджене уявлення не про те, що роблять конкретні 
актори-бандити, а про бажані дії, приписувані їм селянською свідомістю. Зважаючи на 
вищезазначене, цей аспект окремої історичної проблеми ще потребує свого вивчення. 

Багато років тому, коли я був студентом першого курсу Київського, тоді ще державного, 
університету імені Тараса Шевченка, на одному з перших занять наша викладачка 
англійської мови Людмила Абрамівна запитала нас: «Хто з вас не читав Шекспіра»? І одна 
дівчинка чесно підняла руку: «Я». На що викладачка відповіла: «Як я вам заздрю»! Ми 
остовпіли, оніміли, порозкривали роти, висловлюючи крайній ступінь здивування: «Як це 
заздрити тому, хто не читав Шекспіра»? Але нам пояснили: «Заздрю тому, що попереду у вас 
стільки задоволення»! Це схоже на рядки з Володимира Висоцького: 

Весь мир на ладони – ты счастлив и нем. 
И только немного завидуешь тем, 
Другим – у которых вершина еще впереди. 

Я прочитав і проаналізував нову книгу Юрія Шаповала. А інших, хто ще не читав, а лише 
збирається, запевняю: задоволення у вас попереду. 
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ПЕРША В ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШАХ УРСР  
(до 30-річчя кафедри історії України Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова) 

2020 року кафедра історії України Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова відзначає 30-річчя з часу створення. Наростання громадсько-політичної 
активності, відродження національної свідомості та активізація патріотичного піднесення 
громадян в Українській РСР у другій половині 1980-х рр. спричинилися до протистояння 
політиці радянського режиму та боротьби за державну незалежність України. Такі суспільні 
настрої були співзвучні бажанням частини прогресивно налаштованих освітян, які бачили 
гостру необхідність у цих змінах і насамперед у посиленні патріотичного виховання 
українських студентів. Реагуючи на такі суспільні зрушення вчена рада Київського 
державного педагогічного інституту імені О. М. Горького на засіданні 29 березня 1990 р. 
ухвалила рішення про введення до навчальних планів інституту нормативного курсу історії 
України та створення на історичному факультеті загальноінститутської кафедри історії 
України. Відтак із березня 1990 р. почався відлік історії першої в педагогічних, а можливо і 
не тільки, вишах УРСР кафедри історії України. Виконуючи рішення вченої ради інституту, 
його ректор 4 квітня 1990 р. підписав наказ № 77, у якому, зокрема, зазначалося: «…відкрити 
загальноінститутську кафедру історії України. Деканату (історичного факультету. – Авт.) 
інституту до 15 серпня 1990 р. укомплектувати кафедру історії України 
висококваліфікованими викладачами з базовою історичною освітою».  

На той час це було особливо сміливе, насамперед політичне рішення керівництва вишу 
на чолі з ректором членом-кореспондентом АПН СРСР М. Шкілем, видатним математиком зі 
щирою українською душею. Пригадаймо, що тоді ще не було відомо ні про майбутню долю 
Радянського Союзу, ні про результати боротьби Народного Руху з комуністичною верхівкою 
України, а на ініціаторів ідеї створення кафедри могло очікувати покарання. Представник 
ректора, прихильник національної освіти, проректор А. Слюсаренко вів активні пошуки 
фахівця зі справді історичною, а не історико-партійною освітою, який би міг очолити 
новостворену кафедру. Після особистих зустрічей і бесід із претендентами вибір було 
зупинено на кандидатурі старшого наукового співробітника Інституту історії АН УРСР, 
кандидата історичних наук з готовим авторефератом докторської дисертації В. Борисенка. 
Важливу роль у його призначенні на цю посаду (15 травня 1990 р.) мав і попередній, 
трирічний досвід роботи за сумісництвом на посаді доцента історичного факультету.  

Ідею створення нового навчально-наукового підрозділу на факультеті активно 
підтримали завідувач кафедри історії СРСР Н. Кравченко, професор М. Березовчук, доцент 
І. Ганжа та декан факультету доцент О. Сушко. Ядром кафедри історії України, надійними 
помічниками її завідувача стали молоді, патріотичні викладачі Б. Андрусишин та Д. Балан. 

З перших днів існування кафедри найгостріше постала проблема викладацьких кадрів з 
відповідною базовою історичною освітою. З’ясувалося, що радянська вища школа майже не 
готувала фахівців з історії України. Ця обставина додавала труднощів під час формування 
кафедри. Проте вже влітку 1990 р. викладачами кафедри стали випускники КДУ імені 
Т. Шевченка, кандидати історичних наук О. Коханова та І. Глизь. З моменту створення 
колектив кафедри заявив про себе як про когорту однодумців: під час голосування за назву 
кафедри всі одностайно підтримали «Кафедра історії України», відкинувши запропоновану 
«згори» назву “Кафедра історії Української РСР”. 

У період інституційного та професійного становлення кафедри її викладачі 
зіштовхнулися з іншою гострою проблемою – відсутністю не лише підручників і посібників з 
історії України, але й незаангажованих, об’єктивних досліджень у царині вітчизняної історії. 
Відтак, для розроблення нормативних курсів члени кафедри почали активно 
використовувати раніше приховані в «cпецхранах» праці видатних українських учених-



Володимир БОРИСЕНКО, Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, Світлана ВІЗЕР, Ростислав СЕГЕДА, Ірина ТЕЛЕГУЗ 

108         Clio World, 1, 2020 

істориків В. Антоновича, М. Грушевського, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, 
І. Крип’якевича, а також нові наукові розробки окремих співробітників Інституту історії АН 
УРСР. 

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. в академічному інституті визначилася група 
провідних учених, які задавали тон у перебудові вітчизняної історичної науки, сприйняття 
нашої минувшини з україноцентричних позицій. Серед них: молодий завідувач відділу 
історії феодалізму Інституту історії АН УРСР доктор історичних наук В. Смолій; старший 
науковий співробітник того ж відділу та майбутній завідувач кафедри історії України КДПІ 
імені О. М. Горького, дослідник історії України другої половини ХVІІ ст. В. Борисенко; 
старший науковий співробітник академічного інституту історії Ю. Терещенко, завідувач 
кафедри Запорізького державного університету Ф. Турченко (історія України початку 
ХХ ст.); завідувач відділу Інституту історії АН УРСР доктор історичних наук С. Кульчицький 
(історія України 20-30-х рр ХХ ст.); старший науковий співробітник Г. Касьянов (історія 
України повоєнного періоду); старший науковий співробітник доктор історичних наук 
О. Майборода ( українська національна проблема в концепціях зарубіжної етнополітики) та 
ін. Продуковані вітчизняними фахівцями новітні ідеї обговорювалися та поширювалися 
серед науковців і громадськості України, зокрема й через препринтне видання «Історичні 
зошити», газетні публікації, численні наукові дискусії під час конференцій та круглих столів. 
Згодом ці розробки будуть покладені в основу текстів перших підручників з історії України, 
що визначать вектор розвитку історичної науки та освіти в незалежній державі. 

Свій перший, 1990/1991, навчальний рік кафедра розпочала з викладання курсу історії 
України за власною програмою та планами семінарських занять, що відповідали останнім 
досягненням історичної науки та інших суспільних наук. Поступово було розроблено новий 
лекційний курс вітчизняної історії, який читали на історичному та (у вужчих рамках) на 
інших факультетах педінституту (педагогічному, філологічному, фізико-математичному, 
природничо-географічному). Із студентами-істориками працювали завідувач кафедри 
доцент В. Борисенко (давній та новий періоди історії України) і старший викладач 
Б. Андрусишин (новітній період). Студентам інших спеціальностей новий курс лекцій 
викладали І. Глизь, Б. Андрусишин, О. Майстренко, О. Коханова, Д. Балан. Одним із головних 
завдань викладачі вважали формування у студентів нових історичних знань з національних 
позицій, що ґрунтувалися на максимально об’єктивному сприйнятті вітчизняної 
минувшини. 

Уже перший досвід роботи кафедри історії України в київському педінституті викликав 
жвавий інтерес викладачів-істориків з інших вищих навчальних закладів УРСР, більшість 
яких тоді читала курс історії КПРС і мала бажання, але не мала можливості повноцінно 
викладати українську минувшину. Для цих колег із київських, полтавських, харківських, 
житомирських, кіровоградських та інших вишів України кафедра стала своєрідним 
консультативним центром, який наживо знайомив не лише з новітнім баченням вітчизняної 
історії, але й з методичним забезпеченням її викладання. Авторитет кафедри став 
загальновизнаним особливо після того, як її завідувач В. Борисенко восени 1990 р. захистив 
докторську дисертацію «Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій 
половині XVII ст.». А незабаром одним із перших в Україні отримав вчене звання “професор 
по кафедрі історії України”. Кандидатську дисертацію з історії України захистив і викладач 
Б. Андрусишин. Ці події значно розширили науковий потенціал молодої кафедри, посилили 
її престиж. 

Становлення кафедри відбувалося за активної участі її викладачів у боротьбі 
українського суспільства, насамперед студентства, за незалежність України. Усе це 
позитивно позначилося на активізації найперше громадсько-політичного руху студентів 
історичного факультету. Уже восени 1991 р. на другому поверсі навчального корпусу 
історичного факультету по вулиці Освіти, 6 з'явилася рукописна студентська газета з 
національним гімном «Ще не вмерла Україна» та з дописами національно-радикального 
характеру. А тему «Центральна Рада» розглядали на семінарських заняттях (викладач 
Б. Андрусишин) на тлі вивішеного студентами жовто-блакитного національного прапора. 
Студенти істфаку стали чи не головними ініціаторами масових виступів студентів інших 
факультетів інституту, безпосередніми учасниками патріотичних дійств громадськості за 
самостійність України на вулицях Києва та інших міст. 

У 1992 р. кафедрою було опубліковано «Робочу програму курсу «Історія України» для 
студентів усіх спеціальностей, крім спеціальності “Історія”. Її основні положення про 
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походження українського народу, його мови і держави, злочини тоталітарних режимів, 
голодомори, репресії, роль українських політичних партій, ОУН та УПА, дисидентський рух і 
т.п. стали справжнім відкриттям не тільки для студентів, але й для багатьох викладачів–
істориків різних ВНЗ України. 

Одним із напрямків ознайомлення студентів з новітнім науковим доробком 
прогресивних учених-істориків стало започаткування кафедрою актуальних спецкурсів, до 
читання яких залучали провідних дослідників – докторів історичних наук. Зокрема, 
спецкурс «Київська Русь» читав М. Котляр; спецкурс «Національне питання в Україні у 
концепціях зарубіжної етнополітики» – О. М. Майборода; «Українське народознавство» – 
А. Пономарьов; «Українське військо часів Хмельниччини» – В. Сергійчук, «Історія української 
церкви» – доцент А. В. Денисенко та ін. Це вочевидь збагачувало палітру осягнення 
вітчизняної минувшини відкриттями раніше невідомих або сфальсифікованих сторінок її 
історії. 

Новий період у навчально-методичній діяльності кафедри розпочався з 1994 р., коли її 
колектив зосередився на викладанні історії України суто на історичному факультеті. Під 
керівництвом завідувача викладачі розробили нову програму з історії України, яка 
відображала якісно нову концепцію історії України професора В. Борисенка, доцентів 
Б. Андрусишина та О. Коханової. Над її підготовкою також активно працював доцент 
М.Л. Головко. Основні положення цієї концепції почали широко використовувати викладачі 
інших ВНЗ, учителі історії багатьох шкіл. На цей час в історичній науці вже усталилися певні 
оцінки тих чи інших сторінок вітчизняної минувшини або чітко намітились нові. 

Колектив кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова, 1995 р. Зліва – праворуч: доценти 
Р. Делімарський, Б. Андрусишин, доцентка О. Коханова, професор В. Борисенко, ст. викладачка 
О. Бомбандьорова. 

Важливим етапом розвитку кафедри став вихід у світ навчального посібника професора 
В. Борисенка “Курс української історії” (1996, 1998), який фактично заклав науково-
теоретичні підвалини сучасного викладання історії України. Його оригінальність виявилася 
навіть у самій назві, оскільки до цього часу в Україні в підручниковій літературі не було 
навіть терміну “українська історія”. Після цього він став уживатися іншими істориками. 
Увесь курс пронизаний ідеєю україноцентричності, безперервності історії українського 
народу з найдавніших часів і до початку ХХ ст. У посібнику спростовувавали заяложені 
ярлики російської імперської та радянської історіографій стосовно походження 
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українського народу та етапів його розвитку. Було зроблено нові оцінки київського та інших 
періодів вітчизняної історії, які найповніше відповідали прогресивним напрямкам 
вітчизняної та зарубіжної історичної науки. 

Відповідно до програми були вдосконалені й плани семінарських занять. Робота над 
головними навчально-методичними матеріалами з профільної для кафедри дисципліни не 
припинялася й надалі. Триває вона і нині. Накопичуються нові напрацювання, 
формулюються підходи до викладання історії України, які стануть основою для його 
вдосконалення в майбутньому. 

Водночас із навчально-виховною роботою посилювалася діяльність кафедри з 
подолання залишків радянщини у викладанні гуманітарних наук, насамперед у НПУ імені 
М. П. Драгоманова. Очолювана професором В. Й. Борисенком спеціальна комісія 
проаналізувала діяльність таких кафедр та дійшла висновку, що тодішня кафедра історії 
партії на чолі з завідувачем професором О. Кузьмінцем мала змінити напрямок своєї роботи. 
Частина з викладачів кафедри не змирилися з такою перспективою та залишили роботу в 
університеті, інші ж, разом із доцентом І. Дроботом органічно вписалися в нові віяння часу, 
переймаючи досвід своїх колег з кафедри історії України. Приклад провідного столичного 
вишу став важливим стимулом у залученні цілої когорти істориків партії до викладання 
вітчизняної минувшини в інших ВНЗ України. 

Черговий етап у викладанні історії України почався з приєднанням університету до 
Болонського процесу. За всієї неоднозначності цього процесу, його значення полягало 
насамперед у наближенні нашої навчально-виховної діяльності до європейської практики та 
її активізації. З 2004/2005 навчального року кафедра почала працювати за модульно-
рейтинговою системою, підготувавши для цього всі необхідні навчально-методичні 
матеріали. Відповідно навчальний курс історії України було розподілено за проблемно-
хронологічним принципом на 21 логічно завершений навчальний модуль. Кожен з модулів 
містив від 2 до 6 тем. Необхідні студентам для вивчення дисциплін кафедри матеріали були 
опубліковані в Навчально-методичному комплексі фахової підготовки бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів (наук. ред. В. Борисенко), що вийшов друком у 2009 р.  

Загалом, підготовка комплектів навчально-методичних матеріалів з дисциплін, які 
читають викладачі кафедри, здійснюється постійно. Оновлення відбувається в руслі 
сучасних наукових досягнень та методичних напрацювань для студентів. Користуючись 
таким навчально-методичним матеріалом, студент має можливість самостійно працювати 
протягом всього семестру, відповідно планувати свій час, плідно використовувати його і 
належно маневрувати під час підготовціки тих чи інших тем залежно від наявної літератури, 
вільного часу і навіть власних уподобань щодо тих чи інших наукових проблем. Тим більше, 
що кафедра створила найбільшу на факультеті та одну з найбільших в університеті 
електронних бібліотек навчально-методичної літератури з історії України. Її книжковий 
фонд охоплює не тільки новітні, але й класичні видання та має велику наукову цінність. 

У сфері наукової та навчально-методичної роботи кафедри завжди перебуває наукова і 
громадсько-політична спадщина М. П. Драгоманова. З ініціативи завідувача та за активної 
підтримки ректорату університету на чолі з ректором академіком В. Андрущенком на 
історичному факультеті створено єдиний в Україні кабінет-музей М. П. Драгоманова. На його 
базі студентам читають окремий вибірковий курс з історії нашого ВНЗ, внеску 
М. П. Драгоманова в європейську скарбницю науки і культури. Кабінет-музей приймає 
студентів і викладачів з інших факультетів університету, зацікавлених відвідувачів з усієї 
України. 

В основі застосовуваних кафедрою методів навчання лежить високий професіоналізм 
викладачів, уміння нестандартно мислити і підходити до вирішення нагальних проблем, 
оперативно реагувати на новітні досягнення гуманітарних наук і застосовувати 
диференційований підхід у роботі зі студентами. Важливо, що при цьому кафедра завжди 
знаходила розуміння й підтримку деканату на чолі з деканом факультету О. Сушком, його 
заступниками М. Виговським та І. Вєтровим. 

Складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота. У непростий період 
становлення історичної науки та освіти незалежної України кафедра відіграла провідну 
роль у підготовці нового покоління вітчизняних істориків, вільних від антиукраїнських 
догматів імперської російської та радянської політичних систем. Вона стала відомою в 
державі провідною науковою установою для захисту докторських і кандидатських 
дисертацій. Позитивний експертний висновок кафедри свого часу отримали десятки 
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докторських і кандидатських досліджень, автори яких порушували та висвітлювали з нових 
позицій раніше замовчувані чи фальсифіковані проблеми вітчизняної історії. Це суттєво 
розширило середовище істориків з новим, прогресивним мисленням, сприяло становленню 
цілої низки кафедр історії України в інших ВНЗ, активізації об’єктивних досліджень з 
вітчизняної історії. 

Тривалий час Україна була позбавлена можливості готувати фахівців вищої кваліфікації 
з методики навчання історії. Щоб усунути цю професійну дискримінацію, професор 
В. Борисенко спільно з професоркою Т. Ладиченко домоглися створення першої та єдиної в 
Україні спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – 
Теорія і методика навчання історії (голова В. Борисенко). В її роботі брали активну участь 
уже відомі на той час методисти з Академії педагогічних наук України О. Пометун та 
Н. Побірченко. Так в Україні почалася власна підготовка істориків-методистів. 

З початку заснування кафедри її завідувач професор В. Борисенко особисто був часто 
задіяний у підготовці фахівців вищої кваліфікації. Він виступав опонентом на захисті перших 
у незалежній Україні докторських дисертацій таких нині провідних медієвістів, як 
В. Сергійчук, В. Сас, В. Степанков, О. Гуржій, В. Щербак та багатьох інших. Академічним 
визнанням авторитету професора В. Борисенка в колі наукової громадськості стало 
присвоєння йому 1999 р. звання академіка Української академії історичних наук. 

Протягом останніх двох десятиліть кафедра, чи не єдина в Україні, викладає власний 
курс вітчизняної минувшини, в основі якого – авторська концепція професора В. Борисенка, 
започаткована ще його «Курсом української історії». Багато положень концепції з того часу 
суттєво поглиблено на ґрунті власного осмислення кращих досягнень гуманітарних наук і 
вже реалізовано на практиці. Їх і надалі продовжують розробляти, свідченням тому є вихід у 
світ 2017 р. монографії «Українські землі до Аскольдового хрещення», де автор відійшов від 
подання усталеної в історіографії картини зародження і первісного етногенезу української 
нації. Зокрема, деталізовано ідею М. Грушевського про безперервність української 
національної історії, але й відійдено від тих положень, що не відповідають її сучасному 
баченню. Автор виважено і разом з тим переконливо заперечує традиційну думку своїх 
попередників про початок формування українців з VІ ст. від Р.Х. Доводить, що цей процес 
почався не в слов’янському, а в праслов’янському середовищі й послідовно та безперервно 
пройшов через племена зарубинецької та наступних археологічних культур аж до 
формування праукраїнських племен VІІІ-Х ст.  

Уперше в Україні кафедра почала впроваджувати в навчальний процес новаторську 
концепцію історії України ХVІІ-ХVІІІ ст. свого завідувача, започатковану ним ще під час 
роботи у відділі історії феодалізму Інституту історії АН УРСР. В. Борисенком було ініційовано 
спростування положень горезвісних «Тез про 300-ліття возз’єднання України з Росією», що 
тиснули на історичну науку в Україні, не даючи їй розвиватися в напрямку об’єктивного 
дослідження вітчизняного минулого. Замість положення про «визвольну війну українського 
народу 1648-1654 рр. за возз’єднання України з Росією» професор запропонував інше 
трактування подій як війни за визволення України від польсько-шляхетського панування і 
створення Української козацької держави. Абсолютно новою стала заміна автором терміна 
«визвольна війна» терміном «визвольна революція», що найбільш об’єктивно відображає 
характер кардинальних перетворень в Україні з 1648 р. Уже перші авторські публікації кінця 
1980 – початку 1990-х рр. викликали справжній інтерес професійних істориків як в Україні, 
так і за її межами. Цю ідею сприйняли провідні фахівці з історії України раннього нового часу 
В. Смолій, Н. Яковенко, О. Гуржій, а також працівники інших установ Ю. Мицик та 
В. Степанков. Кожен з них по-своєму визначав часовий діапазон, змістовну наповненість цієї 
події, але всі були єдині в оцінці її як революції. Саме революція, а не війна, найбільш повно 
відображала ті кардинальні перетворення, що сталися в Україні в середині ХVІІ ст. З того 
часу ідея про революцію ХVІІ ст. в Україні поступово вкорінювалася в науково-педагогічну 
практику і нині вже стала загальновизнаною фахівцями з історії України ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Кафедра знаходиться серед тих структурних підрозділів вітчизняних ВНЗ, які першими 
розпочали відновлювати історичну справедливість в оцінці діяльності багатьох державних, 
політичних і культурно-освітніх діячів України. Це стосується і гетьмана Богдана 
Хмельницького, що є безпосереднім зацікавленням професора В. Борисенка. Протягом понад 
двох десятків років його характеризують не борцем за возз’єднання України з Росією (за що 
так розхвалювали імперські російські ідеологи), а борцем за самостійну, незалежну й 
соборну Українську державу. Спростовані й звинувачення гетьмана з боку сучасних 
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популістів у тому, що він віддав Україну в залежність Московії, звідки й почалися всі її біди. 
Доведено, що направду в планах і діяльності Б. Хмельницького Московія залишалася тільки 
союзником у боротьбі з Польщею за свободу, соборність і незалежність України. 

Викладачам кафедри належить честь ініціювання та впровадження в життя ідеї про 
російсько-українську війну 1658-1659 рр., що підірвала і кардинально змінила імперську 
концепцію про братські відносини між росіянами і українцями. Захищена аспірантом проф. 
В. Борисенка А. Бульвінським (нині старший науковий співробітник Інституту всесвітньої 
історії НАН України) кандидатська дисертація про цю війну переконливо довела агресивний 
характер російського імперіалізму, його хижі методи у відносинах із сусіднім народом і 
водночас високу політично-національну свідомість українців, їхню волю до незалежності й 
державної самостійності. Показані в дисертації події мали б служити наочним прикладом 
для нинішніх поколінь українців у незмінності сучасного імперського ставлення свого 
північно-східного сусіда до інших народів. 

Не менш важливе суспільно-політичне значення мала науково-методична діяльність 
колективу кафедри з відновлення історичної справедливості стосовно постаті гетьмана 
І. Мазепи. Уже в «Курсі української історії» В. Борисенка спростовувалися надумані 
імперськими ідеологами звинувачення гетьмана в якійсь «зраді», а на підставі норм 
середньовічного права було показано, що І. Мазепа мав усі юридичні підстави змінювати 
свій зовнішньополітичний курс, розривати Переяславський договір 1654 р. України з 
Московією та повертати її на європейський шлях розвитку. Гетьманування І. Мазепи, його 
вплив на подальше становлення української державності всупереч російській імперській 
ідеології та польсько-шляхетській державницькій концепції схарактеризоване в численних 
наукових розвідках професорки кафедри Л. Іванової. Авторка також продемонструвала й 
нові підходи щодо висвітлення національного відродження в Україні ХІХ ст., діставши при 
цьому широку підтримку наукової громадськості. 

У дисертаційному дослідженні С. Візер «Роль православної та уніатської церков у 
національно-визвольному русі в Україні у 1596-1686 рр.» обґрунтовано доведено, що 
Берестейська унія спричинила активізацію процесу формування національної 
самосвідомості українців як православної, так і уніатської конфесій, уперше визначено 
основні засади ідеологічного протистояння в національно-релігійному русі того періоду. 
Авторка з’ясувала ступінь впливу духовенства на діяльність українського козацтва, довела, 
що міжконфесійні проблеми кінця XVI-XVII ст. були однією з головних складових 
національно-визвольного руху в Україні.  

Суттєвим є внесок викладачів кафедри в поглиблення досліджень з проблем новітньої 
історії України. Зокрема, сучасні підходи до висвітлення освітнього розвитку України в 
1920-1930-х рр. у кандидатській дисертації «Освітня діяльність української інтелігенції в 
контексті загально-європейських процесів націотворення у 1921-1934 рр.» застосувала 
І. Невінчана (Телегуз). Нашій колезі першою вдалося показати вплив освітньої діяльності 
інтелігенції у сфері масової освіти на процес формування української модерної нації, 
залучивши до аналізу матеріали по різних частинах українських земель, які на той час 
перебували у складі СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини.  

Важливим у діяльності кафедри є і напрямок києвознавства. Зокрема, в кандидатській 
дисертації доцента Р. А. Сегеди «Київ у державній системі Речі Посполитої 1569-1648 рр.» 
вперше в історіографії показано процес переходу міста під юрисдикцію нової держави та 
подальша роль Києва в зовнішньополітичних відносинах Східної Європи в другій половині 
XVI – першої половини XVII ст. Розкриті раніше невідомі та недосліджені істориками 
відносини міста із запорозьким козацтвом, особливості функціонування воєводської 
адміністрації в Києві. 

Протягом усього 30-річного періоду історії кафедри тут діють докторантура і 
аспірантура, що забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів для ВНЗ і наукових 
установ держави. Ще 1996р., уперше в Україні під керівництвом професора В. Борисенка 
кафедра підготувала і видала затверджену Міністерством освіти і ВАК України «Типову 
програму кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.01 – Історія України». У 2017 р. 
кафедрою розроблена «Програма з історії України для вступників до аспірантури зі 
спеціальності 032 – Історія та археологія», що підвищило рівень підготовки викладацьких 
кадрів. 

Активною є наукова школа професора В. Борисенка «Соціально-національні проблеми 
історії України другої половини XVІІ – початку ХХ ст.» На сьогодні вже 35 вихованців цієї 
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наукової школи отримали ступінь доктора та кандидата історичних наук. У науковій роботі 
беруть активну участь інші члени кафедри. Під керівництвом професора, доктора 
історичних наук Б. Андрусишина захищено 4 докторські та 2 кандидатські дисертації по 
кафедрі історії України. Професорка Л. Іванова підготувала 5 кандидатів наук, доцентка 
К. Двірна – трьох. Усього на кафедрі за час її існування підготовлено та захищено понад 50 
докторських і кандидатських дисертацій. 

Колектив кафедри історії України НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019 р. Зліва – праворуч: доцентка 
К. Двірна, професорка Л. Іванова, доцентки С. Візер та І. Невінчана, доцент Р. Сегеда. 

Однією з найважливіших ділянок роботи колектив кафедри вважає підвищення 
професійного рівня викладачів, дотримуючись при цьому принципу, що вчитель 
закінчується тоді, коли сам перестає вчитися. Викладачі постійно працюють над 
індивідуальними науковими темами, які спрямовані на ліквідацію білих плям в історичній 
науці, на поглиблення окремих досліджень і підвищення рівня викладання профільної 
дисципліни. Крім монографій і посібників, викладачі, аспіранти і докторанти кафедри 
опублікували низку статей, тез, наукових і науково-популярних нарисів, нотаток, інших 
публікацій у періодичних виданнях, що отримали резонанс серед читачів, зокрема студентів. 
Саме тому колектив кафедри історії України одним із перших відгукнувся на пропозицію 
бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова розмістити тексти авторських публікацій в 
електронному репозитарії університету (створений у 2011 р.). Вільний доступ до текстів 
монографій, навчальних посібників та наукових статей сприяє збільшенню читацької 
аудиторії наукового доробку викладачів кафедри історії України. Статистика репозитарію 
НПУ імені М. П. Драгоманова свідчить, що праці викладачів кафедри переглядають 
користувачі мережі Інтернет не тільки в Україні, а й далеко за її межами в США, Росії, 
Франції, Чехії, Ісландії, Австралії, Німеччині, Канаді, Китаї та ін. країнах. “Курс української 
історії” професора В. Борисенка є одним із лідерів рейтингу «Топ 10 найпопулярніших 
публікацій місяця». Відкритий доступ до текстів, а також авторитет наукових досліджень 
В. Борисенка підтверджує високий рівень цитувань його праць в бібліографічній базі даних 
Google Scholar (майже 400). 

Викладачі кафедри надають великого значення участі в наукових форумах, справедливо 
вважаючи їх місцем апробації нових і творчої дискусії навколо вже традиційних наукових 
ідей. Своєю чергою, кафедра самостійно провела кілька таких знакових конференцій, 
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присвячених актуальним подіям української історії. Велику допомогу в їх проведенні 
надавали випускники факультету – знані в Україні та за кордоном вчені, державні та 
політичні діячі. Разом із колегами інших університетів кафедра щорічно проводить спільні 
наукові конференції, зокрема активно співпрацює з Житомирським державним 
університетом імені Івана Франка, Уманським державним педагогічним університетом імені 
Павла Тичини, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені 
Володимира Винниченка. 

Нині в колективі кафедри працюють 6 штатних викладачів: завідувач кафедри доктор 
історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, заслужений діяч 
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АВТОРАМ ЖУРНАЛУ 

До друку приймаємо наукові статті, доповіді та повідомлення за тематикою журналу, 
публікації документів і пам’яток, історичні довідки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, 
рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи українською, 
англійською, польською, німецькою, російською (для негромадян України) та іншими 
мовами народів Європи. Обсяг рукописів – не більше як 1,5 авторського аркуша (1 авт. арк. – 
40 000 друкованих знаків (разом із пропусками між словами, розділовими знаками, цифрами 
тощо). 

Кожна стаття має містити метадані. Їх публікують у виданні, на сайті видання і 
зберігають в інформаційних і наукометричних базах. До метаданих належать: УДК – подають 
окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів. Відомості про автора (авторів) 
вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирівнювання по правому краю 
тексту) із зазначенням імені / ініціалів і прізвища; рядком нижче – номер ORCID; рядком 
нижче – науковий ступінь і вчене звання; посада, місце роботи (повна назва); ще рядком 
нижче – населений пункт (у дужках), де живе або працює автор, назва країни, e-mail. Усі 
відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та 
курсивним накресленням. Назву публікації подають прописними (заголовними) літерами 
жирним накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру тексту). 
Метадані потрібно подавати українською й англійською мовами та мовою статті. 

Анотації розміщують перед текстом публікації після її назви. Обов’язково подають 
короткі й розширені анотації. Обсяг короткої анотації – приблизно 500 слів (3000 знаків із 
проміжками; приблизно 1 сторінка тексту). Обсяг розширеної анотації – від 2 до 3 сторінок 
тексту. Рекомендовані пункти анотації: мета, завдання дослідження; методологія, методи, 
наукові підходи; наукова новизна (основні результати) дослідження; висновки, перспективи 
подальших студіювань теми. Якщо стаття написана українською або англійською мовою, то 
коротку анотацію подають мовою, якою написана стаття, а розширену – іншою мовою. Якщо 
стаття написана іншою мовою (польською, російською), у цьому випадку обов’язково (!) 
подають три анотації: коротку – мовою, якою написана стаття, дві розширені – українською 
та англійською мовами. 

Ключові слова (від трьох до восьми) подають окремим рядком після анотацій, 
позначаючи «Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та курсивним накресленням). 
Ключові слова подають тими мовами, що й анотації. 

Рукописи наукових статей мають відповідати встановленим вимогам і містити такі 
необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання окресленої проблеми і на які спирається автор; виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання 
мети та завдань дослідження (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з 
дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі. 

References – окрема складова частина публікації. Це список використаної літератури та 
опублікованих джерел в абетковому порядку, виконаний латинським шрифтом. У цьому 
блоці повторюють покликання на латинськомовні праці та наводять кириличні видання в 
транслітерованому вигляді. References подають наприкінці публікації після основного 
тексту, позначаючи назву прописними (заголовними) літерами жирним накресленням. 

Список літератури та джерел у блоці References має бути оформлений відповідно до 
міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA 
(American Psychological Association (APA) Style).  

Усі матеріали для публікації в журналі потрібно надсилати електронною поштою на 
адресу редакції: svitclio@gmail.com. 
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TO THE AUTHORS OF THE JOURNAL 

Scientific articles, reports on the subject of the journal, publication of documents and 
monuments, historical references, bibliographic and source studies, reviews of new researches, 
reports on scientific events in Ukrainian, English, Polish, German, Russian are accepted for 
publication. The volume of manuscripts is not more than 1.5 copyright sheets (1 copyright sheet – 
40,000 printed characters (including spaces between words, punctuation marks, numbers, etc.). 

Each article should contain metadata (which is published on the website of the Journal and 
stored in information and scientometric databases). Metadata include: 1. UDC – a separate line, to 
the left before the information about the authors. UDC – shall be submitted as a separate line to the 
left before the information about the authors. 2. Information about the author (authors) - indicate to 
the right above the title of the publication (command - alignment at the right edge of the text) with 
the name/initials and surname; the line below - ORCID number; the line below - degree and 
academic rank; position, place of work (full name) another line below - settlement (in brackets), 
where the author lives or works, country name, e-mail. All information is given in the nomination 
case. The name of the author(s) is given in bold and italics. 3. The title of the article is given in 
capital letters in bold with one paragraph (command – centring of the text). Metadata of items 2 
and 3 must be submitted in Ukrainian and English and the language of the article. 

Annotations (Abstract) are placed before the text of the article after its title. Short and 
extended annotations are obligatory. The volume of a brief annotation is about 500 words (3000 
characters with spaces; about 1 page of text). The volume of the extended annotation is from 2 to 3 
pages of text. Recommended annotation points: The aim of the article Research methodology, 
Scientific novelty, Conclusions. 

If the article is written in Ukrainian or English, a brief annotation is given in the language in 
which the article is written, and an extended one - in another language. If the article is presented in 
another language (Polish, Russian), in this case, three annotations must be submitted: short - in the 
language in which the article is written, two extended - in Ukrainian and English. 

Keywords (from three to eight) are given in a separate line after the annotations, denoting 
«Keywords» (in bold and italics). Keywords are submitted in those languages as annotations. 

Manuscripts of scientific articles submitted for consideration by the editorial board must 
comply with the established requirements and contain the following elements: statement of the 
problem in general form and its connection with important scientific and practical tasks; analysis of 
recent studies of this problem on which the author relies; identification of previously unresolved 
parts of the general problem to which the article is devoted; formulation of the purpose and 
objectives of the study (statement of the problem); presentation of the main research material with 
a complete justification of the scientific results obtained; conclusions and prospects for further 
research in a particular direction. 

References – a separate part of the publication. It is a list of used literature and published 
sources in alphabetical order, made in Latin script. In this block, references to works written in 
Latin script are repeated, and transliteration of the Cyrillic literature is carried out. References are 
submitted at the end of the article after the main text, indicating the name in capital letters (bold). 
The list of literature and sources in the References block should be drawn up in accordance with 
the international standard from the list of international publication styles APA.  

All materials for publication in the journal should be sent by e-mail to the editorial office: 
svitclio@gmail.com. 
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