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СОБІ — ПАМ`ЯТЬ, ЧУжИНцЯМ — ПРАВдУ
Увіходячи в Новий, 2022 рік, маємо розуміти, що багато

подій нашої минувшини, які будемо відзначати протягом два-
надцяти місяців, повинні стати для нас не лише приводом для
гордості за діяння своїх предків, а й тверезим аналізом їхніх
вчинків, якщо вони не спрацювали на відродження й розбу-
дову власної державності. 

З якої речі, скажімо, Митрополит Київський і всієї Русі Алек-
сій І (у миру — Єлевферій Баконт з роду чернігівських бояр),
через сто років після татарського погрому повернувшись до
Києва для його відбудови, за два роки покидає назавжди «матір
городів руських» і доживає свого віку в "білокам’яній" з титу-
лом тепер і "Московського та всієї Русі".

Чому в переповнених добром скринях найбагатшого магната
України Костянтина Острозького не знайшлося жмені золотих
чи срібних монет для полагодження даху Успенської церкви у
Львові, а замість вказаної  пожертви він обмежується листом-ре-
комендацією до московського царя, щоб той виділив цю незначну
суму. Так і станеться, але львівські русини вже будуть волати про
щедрість єдиновірного православного самодержця, яку увічнять
подячними написами у відбудованому храмі, започатковуючи
москвофільство, що даватиметься взнаки по сьогоднішній день.

А ще питання до славного полководця нашого Петра Сагай-
дачного, біля ніг якого лежала Москва в жовтні 1618: чому не
добивався творення власного об’єднаного Патріархату, а ниш-
ком висвячував на православного Митрополита Київського
Іова Борецького, котрий потягне українство, як і його наступ-
ник Ісайя Копистенський на Корсунській козацькій раді в жов-
тні 1632 року, під московського царя. 

Новий, 2022 рік — це для відзначення всуціль трагічні події
1932 року, коли українство розпинала на всіх голгофах більшо-
вицька Москва. Той нечуваний в історії злочин Кремля був
таким оглушливим для нас, що й досі не пораховано його не-
зліченних жертв. І спроби через 90 років це зробити зустріча-
ють шалений опір прихильників тієї цифри, яку нам дозволила
Москва ще за радянських часів — 3,5 мільйона осіб. То хай
євреї й вірмени самі рахують свої втрати, а ми повинні слуха-
тися тільки чужинців Андре Граціозі й Тімоті Снайдера, які пов-
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торюють за нашим професором Станіславом Кульчицьким оз-
вучені колись дозвільні цифри. 

І на цьому стоять не тільки творці кабінетних формул — за-
мість вивчення первинних документів вітчизняних архівів, а й
загітовані ними сотні абсолютно далеких від компетентності в
цій проблемі людей — в тому числі домогосподарки, рестора-
торки, менеджери з допоміжного персоналу, фермери…А деякі
науковці скромно записалися: асистент, доцентка, історик.  Таке
враження, що, дізнавшись з інтернету про виділення тій групі,
яка сповідує вже названу вище цифру втрат, чергового закордон-
ного траншу  на суму 700 тисяч доларів, ці люди займають чергу,
бо раптом роздаватимуть гроші. Вшанування пам’яті кожного
невинно убієнного, особливо дітей, їх не цікавить.

І це за тих обставин, що проти нас розгорнута безпрецеден-
тна гібридна війна з боку Російської Федерації, для керівників
якої не існує нашої держави взагалі, як і окремішньої україн-
ської нації. Ті, хто піднявся на наших майданах за свободу —
для них заколотники,  нацисти тощо.

Як у такій ситуації можемо представляти з гідністю свою
землю і свій народ?  

Перебуваючи в еміграції, військовий міністр Уряду УНР в
1919 році генерал-хорунжий Всеволод Петрів зазначав у своїх
замітках "Що казати про Україну": "Твердження, що українці як
нарід є фашистівський чи взагалі такий, що може узнати то-
тальний — диктаторський режим, — є мильне. 

Українці як нарід ніколи не годилися з режимами автокра-
тичними: бунтували проти польського шляхетського режиму
й царського самодержав’я, тепер боролися за українську волю
– головний заповіт Війська Запорожського,  —  проти пану-
вання російської шляхти й пролетарського самодержав’я, па-
нування комуністичної шляхти".

У цій ситуації тільки наша власна збройна сила спроможна
захистити нашу землю. Адже справедливо колись сказав геть-
ман Мазепа: "Же чрез шаблю маєм право". А генерал Петрів до-
давав, що гуцульська пісня співає: "Є у мене топір, топір і
кована бляшка…".

Слухаймо голос предків!
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СІЧЕНЬ
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1 січня
190 років тому (1832) у родині священика українського по-

ходження народився вчений-винахідник, державний діяч Іван
Вишнеградський. Помер 6 квітня 1895 року в Санкт-Петер-
бурзі.

165 років тому (1857) в Катеринодарі на Кубані народився
відомий український громадсько-політичний діяч і письмен-
ник Степан Ерастов. Помер 13 квітня 1933 року в Сухумі.

160 років тому (1862) помер видатний математик Михайло
Остроградський. Народився на Полтавщині 24 вересня 1801
року.

110 років тому (1912)  народився відомий український гра-
фік Василь Хоменко. Помер 2 жовтня 1984 року.

30 років тому (1992) Республіка Ірак визнала незалежність
України.

2 січня
235 років тому (1787) у Глухові на Сумщині помер відомий

співак Гаврило Головня (Матвєєв). Народився там же 1706 року.
140 років тому (1882) у Хирові Самбірського повіту в Гали-

чині народився видатний український археолог Ярослав Па-
стернак. Автор "Археології України" (1961) та багатьох розвідок
українською, чеською, польською, німецькою та англійською
мовами. Помер 1962 року.

130 років тому (1892) у Рівному народився композитор і пе-
дагог Всеволод Задерацький. Помер 1 лютого 1953 року у
Львові.

105 років тому (1917) у Львові народився відомий україн-
ський громадсько-релігійний діяч, голова Українського Патрі-
архального світового об'єднання, професор Богдан Лончина.
Помер 27 вересня 1985 року в Дітройті (США).

90 років тому (1932) народився відомий український історик
Любомир Винар, голова Українського історичного товариства,
дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, Ук-
раїнської Вільної Академії наук, Американської історичної асо-
ціації, головний редактор журналу "Український історик" з
першого дня його виходу (1963), засновник нового наукового
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напрямку "грушевськознавство", автор багатьох монографій.
Помер у США.

30 років тому (1992) Еквадор, Ефіопія, Лаоська Народно-Де-
мократична Республіка, Панама, Грецька Республіка та Органі-
зація Визволення Палестини визнали незалежність України.

3 січня
80 років тому (1942) у селі Мочалищі Чернігівської області

народився відомий український громадський діяч, літератур-
ний критик, публіцист, професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського
педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка Анатолій По-
грібний. Лауреат Національної премії України імені Тараса
Шевченки (2006). Помер 9 жовтня 2007 року у Києві.

30 років тому (1992) Арабська Республіка Єгипет, Республіка
Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини зі США.

4 січня
185 років тому (1837) у Кременчуці народився видатний ук-

раїнський вчений, громадський діяч, мовознавець Павло Жи-
тецький. Помер 18 березня 1911 року у Києві.

140 років тому (1882) у Санкт-Петербурзі помер російський
державний діяч і письменник Андрій Заболоцький. Народився
1809 року у Новгород-Сіверському повіті Чернігівської губернії.

30  років тому (1992) Республіка Албанія і Республіка Узбе-
кистан визнали незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Естонією, Рес-
публікою Польща та Китайською Народною Республікою.

5 січня
90  років тому (1932) у Празі помер відомий дослідник історії

Прикарпаття, колишній професор Санкт-Петербурзького уні-
верситету Олексій Петров. Народився 1859 року.

6 січня
65 років тому (1957) помер видатний український актор і ре-

жисер Амвросій Бучма. Народився 14 березня 1891 року у
Львові,
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30 років тому (1992) Республіка Бурунді та Республіка Джи-
буті визнали незалежність України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Аргентинською Республікою.

5 років тому (2017) помер український художник Дмитро
Стецько. Народився 8 листопада 1943 року.

5 років тому (2017) померла українська поетеса, журналіст,
педагог, громадський діяч Світлана Костюк. Народилася 30
листопада 1963 року в селі Кукли на Волині.

7 січня
170 років тому (1852) народився український історик, ком-

позитор, просвітній і громадський діяч Микола Аркас. Помер
26 березня 1909 року.

80 років тому (1942) гестапо заарештувало визначного члена
ОУН, обласного провідника Криворіжжя Сергія Шерстюка,
поета-націоналіста Михайла Пронченка, революціонерів-під-
пільників Івана Потапенка й Ганну Максимець, яких розстріляли.

30 років тому (1992) Португальська Республіка визнала не-
залежність України.

8 січня
100 років тому (1922) у В’язівниці Ярославського повіту в

Надсянні народився народний різьбяр і педагог Осип Величко.
Помер 10 листопада 2000 року в Стрию Львівської області.

5 років тому (2017) помер український математик, президент
Українського математичного товариства, член-кореспондент
НАН України Мирослав Горбачук. Народився 8 березня 1938 року.

9 січня
205 років тому (1817) народився відомий український та ро-

сійський письменник, етнограф Олександр Афанасьєв-Чуж-
бинський. Помер 18 вересня 1875 року.

115 років тому (1907) народився український громадсько-
політичний діяч, Президент УНР в екзилі (1967—1989) Микола
Лівицький. Помер 8 грудня 1989 року.

30 років тому (1992) Гвінейська Республіка, Республіки Ве-
несуела і Чилі визнали незалежність України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з КНДР.
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5 років тому (2017) померла українська редакторка, сценарист-
ка Світлана Куценко. Народилася 14 квітня 1940 року у Києві.

5 років тому (2017) помер український історик Юрій Сливка.
Народився 26 березня 1930 року в Новому Давидково (Чехо-
словацька Республіка).

10 січня
90 років тому (1932) польська поліція заарештувала в Тер-

нопільському повіті Остапа Рудикевича, Дмитра Музику й
Павла Козюпу в підозрі за розкидання націоналістичних лис-
тівок у церкві.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Федеративною Республікою Бразилією, Чилі та Вели-
кою Британією.

5 років тому (2017) помер український бандурист, педагог,
композитор Сергій Баштан. Народився 21 січня 1927 року в
с. Великий Хутір Черкаської області.

11 січня
375 років тому (1647) помер Митрополит Петро Могила. На-

родився 10 січня 1597 року в Сучаві.
12 січня

245 років тому (1777) на Чернігівщині народився компози-
тор, співак і диригент Степан Давидов. Помер 22 травня 1825
року в Москві.

115 років тому (1907) у Житомирі народився видатний вче-
ний-винахідник, генеральний конструктор ракетно-космічних
систем, академік АН СРСР (1953) Сергій Корольов. Помер 14
січня 1966 року в Москві.

13 січня
180 років тому (1842) на хуторі Солодкий Лиман біля ста-

ниці Канівської на Кубані народився поет Василь Мова. Помер
1 червня 1891 року в Катеринодарі.

145 років тому (1877) в Олександрії на нинішній Кіровог-
радщині народився відомий корабельний інженер і авіатор, ви-
датний український патріот Левко Мацієвич. Загинув 7 жовтня
1910 року під час показового польоту на Всеросійському святі
повітроплавання у Петербурзі.
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30 років тому (1992) Республіка Кіпр визнала незалежність
України.

14 січня
115 років тому (1907) народився відомий український уче-

ний, академік АН УРСР Василь Комісаренко. Був організато-
ром і директором Інституту ендокринології та обміну речовин.
Помер 7 квітня 1993 року.

85 років тому (1937) у селі Старий Животів нинішньої Він-
ницької області народився видатний український письменник
Євген Гуцало. Лауреат Державної премії України ім. Т. Шев-
ченка (1995), літературної премії імені Юрія Яновського. Помер
у 1995 році.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Мексикою.

15 січня
140 років тому (1882) у Брусилові на нинішній Житомир-

щині народився відомий український державний та церковний
і культурний діяч, Митрополит УАПЦ в Канаді Іван Огієнко.
Помер у Вінніпезі (Канада) 29 березня 1972 року.

85 років тому (1937) у Рівному закінчився процес проти 13
костопільських селян, на якому підсудних покарано тюрмою
загальною кількістю 40 з половиною років.

85 років тому (1937) у Гільцях Чорнухинського району По-
лтавської області народилася Раїса Павленко, генеральний ди-
ректор Національної медичної бібліотеки України.

55 років тому (1967) у Нью-Йорку помер відомий художник,
один з найактивніших учасників футуристичного руху Давид
Бурлюк. Народився 21 червня 1881 року на х. Семиротівщині
Харківської губернії.

30 років тому (1992) Президією Верховної Ради України було
затверджено музичну редакцію Державного гімну України, ав-
тором якої є Михайло Вербицький.

30 років тому (1992) Ямайка і Австрійська Республіка ви-
знали незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Грецькою Рес-
публікою.
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16 січня
115 років тому (1907) у селі Дусині нинішнього Сваляв-

ського району Закарпатської області народився активний діяч
Карпатської України Юрій Шерегій. Помер 25 травня 1990 року.

85 років тому (1937) у Києві народився Володимир Васи-
ленко, відомий український правник-міжнародник, доктор
юридичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний
посол України.

30 років тому (1992) Буркіна-Фасо визнала незалежність Ук-
раїни.

17 січня
115 років тому (1907) у Кобеляках на Полтавщині народився

видатний діяч української музичної культури Григорій Китас-
тий. Помер 6 квітня 1984 року в Сан-Дієго, Каліфорнія (США).

90 років тому (1932) під закидом державної зради у Львові за-
арештовано студента Михайла Колодзінського, в майбутньому
видатного діяча українського національно-визвольного руху.

30 років тому (1992) Республіка Екваторіальна Гвінея ви-
знала незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Федератив-
ною Республікою Німеччини та Індією.

5 років тому (2017) Верховною Радою України засновано
День українського добровольця.

18 січня
65 років тому (1957) помер видатний український вчений

Вадим Щербаківський. Народився 17 березня 1876 року у Шпи-
чинцях (тепер — Бердичівського району Житомирської області).

55 років тому (1967) посадник Дітройту Джером Кевено в
присутності делегації української громади підписав деклара-
цію, якою проголосив 22 січня 1967 року Днем української не-
залежності в цьому американському місті.

19 січня
130 років тому (1892) в Києві народився генерал-майор ме-

дичної служби, академік АМН СРСР Микола Савицький.
Помер 8 жовтня 1984 року в Ленінграді.

125 років тому (1897) в селі Дубрівці нинішнього Новоград-
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Волинського району Житомирської області народився вій-
ськово-морський діяч СРСР адмірал Гордій Левченко. Напере-
додні Другої світової війни командував Балтійським флотом,
був заступник наркома ВМФ СРСР. Помер 1981 року.

110 років тому (1912) народився Ярослав Стецько, видатний
український державний діяч. Помер 5 липня 1986 року в Мюн-
хені (Баварія, ФРН).

95 років тому (1927) в селі Телячому Підгаєцького повіту в
Галичині народився відомий кінопостановник, видавець і гро-
мадський діяч української еміграції в Австралії Петро Кардаш.

60 років тому (1962) помер видатний український живопи-
сець і графік Іван Їжакевич. Народився у 1864 року в селі Виш-
нополі Черкаської області.

20 січня
125 років тому (1897) у селі Архангороді (тепер — Новоар-

хангельськ Кіровоградської області) народився видатний ук-
раїнський поет і літературознавець Євген Маланюк. Помер 16
лютого 1968 року у Нью-Йорку.

90 років тому (1932) польський суд засудив учня львівської
гімназії Володимира Тусевича на три місяці ув’язнення за при-
належність до ОУН.

21 січня
210 років тому (1812) у Санкт-Петербурзі помер дійсний та-

ємний радник, сенатор, перший міністр народної освіти Росії,
голова Департаменту Законів Державної Ради Петро Завадов-
ський. Народився 21 листопада 1738 року в с. Красновичах Ста-
родубського полку (тепер — Брянська область РФ).

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Монгольською Народною Республікою.

22 січня
Проголошення незалежності УНР (1918).

день Соборності України.
30 років тому (1992) Республіка Філіппіни визнала незалеж-

ність України.
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Ісламською Республікою Іран.
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22—23 січня
30 років тому (1992) у Києві відбувся І конгрес українців ко-

лишнього Радянського Союзу.
23 січня

290 років тому (1732) у Москві помер відомий просвітник,
перекладач, письменник і релігійний діяч Теофіл Кролик.

100 років тому (1922) політбюро ЦК КП(6)У ухвалило рі-
шення про створення спеціальної трійки щодо організації ви-
везення хліба в Росію в складі Мануїльського, Владимирова і
члена Наркомпроду РСФРР Фрумкіна.

75 років тому (1947) загинув генерал Микола Арсенич ("Ми-
хайло"), начальник контррозвідувального відділу Служби Без-
пеки при Головній Команді УПА.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Соціалістичною Республікою В’єтнам.

24 січня
30 років тому (1992) Королівство Нідерланди, Королівство

Лесото, Республіка Малі і Республіка Кабо-Верде визнали не-
залежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з Австрійською
Республікою та Республікою Франція.

25 січня
105 років тому (1917) Одеський військово-окружний суд

розглянув справу Катеринославської організації Української
соціал-демократичної партії. Трьох обвинувачених було засуд-
жено до каторги на 4 роки, інших виправдано.

80 років тому (1942) загинув видатний український сходоз-
навець Агатангел Кримський. Народився 15 січня 1871 року у
Володимир-Волинському.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Арабською Республікою Єгипет.

26 січня
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Японією.
27 січня

185 років тому (1837) у с. Денисівці на Лубенщині нинішньої
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Полтавської області народився громадський діяч, публіцист і
педагог Володимир Лесевич. Помер 26 листопада 1905 року в
Києві.

30 років тому (1992) Зімбабве визнала незалежність України.
Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та

Португальською Республікою.
28 січня

45 років тому (1977) у Венсі (Франція) помер живописець і
графік Олексій Грищенко. Народився 29 березня 1883 року в
Кролевці нинішньої Сумської області.

30 років тому (1992) національний синьо-жовтий стяг Вер-
ховною Радою України було затверджено Державним прапо-
ром України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Італійською Республікою.

29 січня
день пам’яті Героїв Крут.

150 років тому (1872) в Сумах народився Антон Шабленко,
український письменник, публіцист. З 1905 року був редакто-
ром-видавцем часопису "Вільна Україна" у Петербурзі. Помер
24 травня 1930 року.

95 років тому (1927) Рада з нацменшин Наркомату освіти
РСФРР ухвалила постанову про проведення "Дня Т. Г. Шев-
ченка" в українських школах.

30 років тому (1992) Міністерство юстиції України зареєс-
трувало Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шев-
ченка.

5 років тому (2017)   у Володимирському соборі проведено
молебень, а на Лук’янівському цвинтарі в Києві, де започатко-
вано "Алею почесних перепоховань", відбулось прощання та
перепоховання видатного українського письменника Олексан-
дра Олеся та його дружини.

30 січня
115 років тому (1907) у Києві народився відомий радіохімік

Віктор Вдовенко. Помер 14 лютого 1978 року в Ленінграді.
85 років тому (1937) ухвалено нову Конституцію УРСР.
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30 років тому (1992) у Гельсінкі Україна приєдналася до
членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).

30 років тому (1992) Республіка Ісландія визнала незалеж-
ність України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Іспанія.

Січень
185 років тому (1837) у Калиті Остерського повіту Чернігів-

ської губернії (тепер — Броварський район Київської області)
народився історик і публіцист Митрофан Александрович.
Помер 9 жовтня 1881 року в Києві.

115 років тому (1907) у Петербурзі вийшла перша книга по-
езій Олександра Олеся "З журбою радість обнялася".

100 років тому (1922) в Анкарі підписано договір між Туреч-
чиною й УСРР про співробітництво.

95 років тому (1927) вийшло перше число газети "Сурма" —
органу Української Військової Організації.

45 років тому (1977) за ініціативою Патріарха Йосифа Слі-
пого в еміграції відновлено видання міжвоєнного львівського
часопису "Дзвони".
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"лОВКО лАВИРУЯ, РАЗЪЕдИНЯЯ КОАлИцИИ..."
(до 100-річчя від підписання УСРР договору з Туреччиною) 
Російські більшовики з першого дня захоплення влади пла-

нували не тільки про відновлення величі колишньої царської
імперії, а й мріяли про панування над цілим світом. Зокрема,
щоб легітимізувати свій міжнародний статус, вони виходили з
того, що "Советская Россия, опираясь на предполагаемый союз
Советских Республик, не должна ориентироваться ни на какую
капиталистическую страну или группировку. Ловко лавируя,
разъединяя коалиции, усугубляя противоречия между стремя-
щимися к гегемонии державами, она снова сможет занять свое
место первостепенной мировой державы. Она должна держать
курс на мировую социальную революцию и ориентироваться
на международный пролетариат".

При цьому, зрозуміло, Москва використовувала підневільні
їй народи. Так, у 1921 році там було ухвалено рішення про про-
сування більшовицької політики на Схід через дипломатію так
званої самостійної УСРР, якій  пропонувалося увійти в зносини
з Турецькою Республікою.  З точки зору власних інтересів ос-
танній було вигідно мати підтримку всіх сусідів. Саме тому по-
впред Туреччини у Москві Алі Фуад невдовзі після підписання
там 16 березня 1921 року російсько-турецького договору звер-
нувся до Уряду УСРР з пропозицією підписати подібний доку-
мент. 10 травня 1921 року Наркомат закордонних справ УСРР
відповів згодою, після чого турецького посла поінформував
про це рішення аж 28 травня 1921 року заступник наркома за-
кордонних справ РФСРР : "З телеграми Заступника Народного
Комісара Закордонних Справ Української Республіки Кова-
льова мені стало відомо, що його Уряд готовий вступити в пе-
реговори з представниками Уряду Великих Національних
Зборів Туреччини. Він пропонує провести ці переговори у Хар-
кові і одночасно хотів би знати, в який день він може чекати
прибуття турецької делегації в це місто і який буде її склад".

Хоч спочатку ця умова була прийнята, 22 липня 1921 року
Алі Фуад попросив перенести переговори до Анкари з огляду
на зайнятість свого вищого керівництва. Тому за директивою
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Кремля відбулися українсько-турецькі консультації, на яких
було досягнуто домовленостей щодо проведення окремих пе-
реговорів на предмет укладення аналогічного договору між Ук-
раїною та Туреччиною. Українська сторона на цих попередніх
зустрічах запропонувала місцем переговорів Харків, проте на
прохання турецької погодилася направити повноважну деле-
гацію до Анкари. 

13 серпня 1921 року Повноважний представник УСРР у Мос-
кві Юрій Коцюбинський повідомляє посла Туреччини Алі
Фуада про те, що, "бажаючи прискорити укладення мирного
договору з Туреччиною і подати свідчення свого гарячого по-
чуття дружби до турецького народу, Уряд Української Соціа-
лістичної Радянської Республіки приймає пропозицію
Турецького Уряду про те, щоб Ангора була вибрана місцем зус-
трічі Української і Турецької делегацій. З цією метою Україн-
ський Уряд призначає своїм першим делегатом українського
товариша Фрунзе Михайла Васильовича, кавалера ордена Чер-
воного Прапора, командуючого всіма сухопутними і мор-
ськими збройними силами України, члена Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету Рад, члена Ради Народ-
них Комісарів. Громадянин Фрунзе передбачає виїхати до Ан-
гори наприкінці серпня ц. р.". 

Однак Фрунзе у вказаний термін до Туреччини не поїхав.
Тим часом у Москві повпреди УСРР Юрій Коцюбинський і Ту-
реччини Алі Фуад 17 вересня 1921 року підписали договір про
репатріацію військовополонених і цивільних осіб, "спонукані
прагненням покласти якомога швидше край бідуванням, які є
наслідком світової війни". 

Цим документом, який, зрештою, розвивав угоду, підписану
ще султанським урядом і УНР в 1918 році, у 13 статтях було
розписано детально щодо умов повернення як людей, так і їх-
нього майна. Зокрема,  передбачалося репатріювати «по мож-
ливості в тримісячний строк… всіх військовополонених і
цивільних інтернованих осіб другої сторони, які перебувають
на їх територіях».

Посольство Михайла Фрунзе вирушило з Харкова 5 листо-
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пада 1921 року через Тбілісі, Трабзон і Самсун. Уже в дорозі
його наздогнали додаткові директиви наркома закордонних
справ РСФРР Георгія Чичеріна щодо необхідності розвіяти
сумніви членів Ангорського уряду, які запідозрили  участь
більшовицької Росії в підбурюванні Англії проти франко-ту-
рецького договору.  Доручаючи Фрунзе заперечувати подібне
з боку Москви, Чичерін водночас вказував на необхідність ви-
словити лідерам турецької революції таке делікатне застере-
ження: "Нас дещо турбує, в інтересах турецького народу, чи не
піде турецький уряд занадто далеко по шляху економічних по-
ступок, які можуть привести до економічного вкорінення
Франції в Малій Азії і тим самим до поневолення турецького
народу французьким капіталом".

Зрештою, в подальших рядках цієї директиви наркома
РСФРР Георгія  Чичеріна представнику Уряду УСРР Михайлу
Фрунзе чітко простежувалася необхідність захищати власне
російські інтереси, бо необхідно було відмовляти турецьке ке-
рівництво від підписання договорів з Францією: "Турецькі на-
ціональні вожді, можливо, не досить ясно уявляють собі всі
наслідки економічних поступок та економічного вкорінення
французького капіталу, але ми в даному випадку можемо
тільки платонічно проявляти свою тривогу, не приховуючи
того, що ми не тільки побоювалися би за інтереси турецького
народу, але ми могли б також боятися, що економічне вкорі-
нення Франції в Малій Азії може в майбутньому повести до
створення там несприятливої для нас обстановки".

Українську делегацію зустріли в великим захопленням, від
місії, очолюваної Фрунзе, турки чекали дуже багато. І треба
сказати, що він повністю виправдав їхні сподівання. Насампе-
ред передав устаткування для будівництва військового заводу
й значні кошти для забезпечення бойових операцій турецької
армії, "подав ряд цінних порад щодо організації революційної
армії та розробки важливих військових операцій".

Окрім того, Михайло Фрунзе привіз 1 млн 100 тис. рублів зо-
лотом, що стало значною допомогою молодій турецькій дер-
жаві. Під час зустрічі з начальником генштабу збройних сил
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республіканської Туреччини той "наголосив,  що потрібно тер-
міново пожвавити радянсько-турецьку військову співпрацю.
Він прохав надати туркам 100 тис. гвинтівок з тисячею набоїв
до кожної, 600 кулеметів, 3500 автоматів, 400 тис. гранат, 84
важких гармат, 120 дрібнокаліберних гармат, 600 тис. снарядів,
100—150 тис. комплектів обмундирування (загальна вартість
усього 40—50 млн турецьких лір". 

Усе це турки вимагали поставити протягом 2—3 місяців,
інакше вони змушені будуть укладати угоду із Заходом, чого,
як пояснював сам Ататюрк, йому не хотілося робити, оскільки
це "приведе до поневолення Туреччини". Тобто, турки дали
чітко зрозуміти, що "Анкара буде настільки співпрацювати з
радянськими республіками, наскільки вагомою буде їх фінан-
сова і військова підтримка". Після цього Фрунзе послав телег-
раму наркому закордонних справ РСФРР Чичеріну і голові
Раднаркому й наркому закордонних справ УСРР Раковському,
в якій повідомив, що настав момент, щоб "прив’язати" Туреч-
чину до себе. Для цього їй необхідно виплатити 13, 5 мільйона
золотих карбованців. На думку Фрунзе, цю пропозицію необ-
хідно приймати, оскільки, йому натякнули, що "турецький
уряд розпочне переговори з Великою Британією".

Тобто Михайло Фрунзе спочатку вирішував проблеми не
безпосередніх зв’язків України з Туреччиною, а відносин ра-
дянської Росії, яка мала план посилити свій вплив на респуб-
ліканську Туреччину, а через неї і на Кавказький регіон. І лише
після того відбулося офіційне відкриття українсько-турецької
конференції для підготовки договору, в основу якого було по-
кладено Московський договір від 16 березня 1921 року. Підпи-
сання цього документа відбулося 2 січня 1922 року.

Анкарський договір про дружбу та братерство став важли-
вою віхою в добросусідських стосунках між Україною та Ту-
реччиною. Він передбачав установлення дипломатичних і
консульських відносин, заклав правові підвалини їх політич-
ного союзу, започаткував активне співробітництво в торго-
вельно-економічній та культурній сферах.

Цей договір, разом із Московським і Карським, мав велике
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значення для подальшого розвитку незалежної турецької дер-
жави, засвідчив прорив дипломатичної та економічної блокади
з боку держав Антанти. Крім того, ці угоди значною мірою
сприяли і військовим перемогам турецьких патріотичних сил.
Але надалі договору не судилося відіграти великої ролі в укра-
їнсько-турецьких стосунках: вони фактично втрачають повно-
цінний міждержавний характер. 

До речі, приймаючи делегацію УСРР, засновник Турецької
Республіки М. К. Ататюрк заявив: "Можна  сказати, що Україна
та Туреччина — дві сусідні країни. Подивіться на північ. Там
море. Але якщо Ви уявите на мить, що моря не існує, Ви поба-
чите, що Туреччина та Україна є найближчими країнами одна
до одної. Ми дуже зворушені тим фактом, що рішення про
Ваше прибуття до нашого урядового центру було передано нам
у той момент, коли вороги вже вважали нас повністю перемо-
женими та хотіли переконати в цьому весь світ. Це є ще одним
доказом дружніх почуттів, які Україна демонструє по відно-
шенню до нас".
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ЗАСНОВНИК ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВА 
(до 90-річчя від дня народження любомира Винара)

Сорок і більше років тому українські дослідники минулого
прізвище цього історика могли довідатися лише з діаспорних
видань, які зберігалися в спецхранах наукових бібліотек.
Тільки й там можна було переглянути журнал "Український
історик", який з 1963 року виходив у США. На сторінках
цього видання можна було читати про справжню історію Ук-
раїни, бо її не могли рецензувати в угоду Москві в компартій-
них кабінетах, як це чинилося з "Українським історичним
журналом" і, зрештою, з усіма науковими й науково-популяр-
ними журналами й науковими збірниками. Тож невипадково
наш відомий  вчений — професор Володимир Кубійович ви-
знавав, що "Український історик", як і "Енциклопедія Украї-
нознавства", є найбільшим здобутком української наукової
діаспори.

Тимчасом професор Кентського університету Любомир
Винар, уродженець Львова, зорганізувавши навколо себе сум-
лінних дослідників минулого України в Українське історичне
товариство, став реальним очільником опонентів  справжніх
фальсифікаторів, що неухильно виконували волю російської
більшовицької партії. Результати досліджень зарубіжних ук-
раїнознавців кардинально відрізнялися від того, що продуку-
валося в радянській Україні щодо всіх періодів нашого
минулого, особливо ж коли йшлося про походження україн-
ської нації. Тож творці  московських міфів, не маючи жодних
аргументів заперечити її природню окремішність, лише злобно
шипіли на такі публікації: мовляв, чого вони шукають в сивій
давнині...

Особливе несприйняття справжніх фальсифікаторів історії
викликали публікації Любомира Винара, що стосувалися
внеску Михайла Грушевського в українську історичну науку —
понад 300 його монографій, статей, повідомлень стосуються
цієї теми. Ось чому і в Україні, й на Заході прийнято вважати
Любомира Винара засновником нової історичної наукової дис-
ципліни — грушевськознавства.
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Цілком справедливо маємо визнати, що саме цей науковий
подвиг Любомира Винара змусив його опонентів ще в добу ра-
дянської України розпочати спочатку репринтне видання ба-
гатотомної "Історії України-Руси" Михайла Грушевського, а
потім поставити питання про оприлюднення всієї творчої
спадщини цього видатного вченого.

І це цілком виправдано, оскільки праці Михайла Грушев-
ського дають дороговказ сумлінним ученим для правдивого
висвітлення минулого, вони є справді золотою скарбницею ук-
раїнської національної наукової історіографії. І про це першим
на повний голос заговорив Любомир Винар, про що він розпо-
відає в своїх спогадах "На службі грушевськознавства". 

Автор цих рядків гордиться тим, що в 1990 році як заступ-
ник декана історичного факультету Київського держуніверси-
тету імені Т. Г. Шевченка мав честь запросити Любомира
Винара вперше виступити перед нашими студентами, що для
нього було дуже зворушливо, а для майбутніх фахівців справ-
жнім відкриттям. З того часу наші наукові інтереси, зокрема, в
царині минулого українського козацтва, часто координува-
лися, уточнювалися. Для цього використовувалися не тільки
його приїзди в Україну, а й зустрічі на міжнародних україноз-
навчих конференціях в Іллінойському університеті, де він був
неодмінним учасником протягом чверть століття.

У листопаді 2021 року я знову побачив Любомира Винара
таким же усміхненим, яким його знав чверть століття, — на пор-
треті на надгроб-
ному пам’ятнику
на українському
цвинтарі в Пармі,
що в американсь-
кому штаті Огайо.
Він лежить в чу-
жій землі, але всі
свої помисли, всі
свої сили відда-
вав для рідного на-
роду.
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ОдЕРжИМИЙ УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВдОЮ
(до 85-річчя від дня народження Володимира Василенка)

Для уродженця Києва Володи-
мира Василенка правнича кар’єра
складалася добре — після закін-
чення юридичного факультету в
1959 році й аспірантури пройшов
усі щаблі викладацької школи в
Київському держуніверситеті іме-
ні Т. Г. Шевченка, ставши профе-
сором. А поряд з цим активно за-
лучається до наукових консульта-
цій з міжнародного права.

Але коли повіяли обнадійливі
вітри горбачовської перебудови,
Володимир Василенко побачив мож-
ливості для рідного народу відновити статус господаря на своїй
землі. Тому й не дивно, що професор Київського університету
обирається делегатом Установчого з’їзду Народного Руху Ук-
раїни, який утверджує його членом Великої Ради. 

У цьому статусі професор Василенко розпочинає з кінця
1989 року діяльність щодо вироблення правових підвалин еко-
номічної самостійності України. Це було дуже своєчасним, бо
коли навесні 1990 року обирається перша демократична Вер-
ховна Рада УРСР, то він  швидко підготував перший проект
Декларації про державний суверенітет, а потім консультує де-
путатів в ухваленні остаточного варіанту цього доленосного
документу. Кликали його народні обранці перед голосуванням
і всіх інших найважливіших законів, які будуть визначати
норми нашого життя, особливо після проголошення Акта про
державну незалежність України.

У цьому статусі наша держава негайно потребує досвідчених
правників, зокрема, фахівців з міжнародного права й міжна-
родних відносин. Тому професора Василенка мобілізують на
дипломатичний фронт, делегуючи його з 1992 року Надзвичай-
ним і Повноважним Послом у країнах Бенілюкс, а також пред-

23



ставником України при Європейському Союзі та НАТО. Таким
чином, саме за його участю наша держава робить перші кроки
на зближення і майбутній вступ до цих організацій.

Дипломатичну діяльність Володимир Василенко на цьому не
закінчив — у 1998—2002 роках він працює Надзвичайним і По-
вноважним Послом у Великій Британії і за сумісництвом в Ірлан-
дії. В той же час регулярно залучається до роботи Генеральної
Асамблеї ООН як експерт, радник, заступник члена делегації і
член делегації України, представляючи Україну у Третьому (пи-
тання прав людини) та Шостому (юридичні питання) комітетах. 

Саме цією найвищою міжнародною інституцією в 2001 році
обирається до Міжнародного Кримінального Трибуналу з ко-
лишньої Югославії — там працював суддею до січня 2005 року.
Потім 4 роки був представником України в Раді ООН з прав
людини, згодом — Уповноважений України в Міжнародному
Суді ООН під час розгляду справи "Румунія проти України".

Поряд з цим Володимир Василенко не цурався і багатьох,
здавалося б, внутрішніх справ України, які насправді мають ве-
личезне значення для утвердження нашої держави на міжна-
родній арені. Так, 2006 року брав активну участь у підготовці
Закону про Голодомор 1932—1933 років як геноцид україн-
ського народу, а 2009 долучився до історико-правової експер-
тизи щодо організаторів цієї трагедії, що дало можливість
ухвалити відповідне рішення в судовому порядку.

Оскільки останнім часом відновилися дослідження щодо
втрат від Голодомору-геноциду, то професор Володимир Васи-
ленко постійно надає дослідникам кваліфікований правничий
супровід, аби представлені новому слідству матеріали були без-
доганними з точки зору юриспруденції.  Він такий завжди —
там, де найважче. Скажімо, коли з приходом Януковича до
влади розпочався демонтаж державних устоїв, Володимир Ва-
силенко без вагань вступив до такої громадської організації,
як Народний Комітет захисту України.

Доктор юридичних наук, Заслужений юрист України  Володи-
мир Василенко і сьогодні на посту в боротьбі за утвердження Ук-
раїнської державності. Віриться, що залишиться таким завжди. 
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1 лютого
180 років тому (1842) у Києві народився український живо-

писець і педагог Володимир Орловський. Помер 19 лютого 1914
року в Нерві (Італія), похований у Києві.

100 років тому (1922) політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рі-
шення про вивезення 8 мільйонів пудів хліба з голодуючої Ук-
раїни до Росії.

55 років тому (1967) у Дітройті (СІЛА) вийшло перше число
українського часопису "Дітройтські новини".

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Румунією.

2 лютого
210 років тому (1812) на хуторі Гребінчин Яр на Полтавщині

народився відомий письменник, організатор українського лі-
тературного руху в Петербурзі Євген Гребінка. Помер 15 грудня
1848 року в Петербурзі.

120 років тому (1902) у селищі Вишнівець теперішньої Терно-
пільської області народилася українська поетеса і скульптор Ок-
сана Лятуринська. Померла 13 червня 1970 в Міннеаполісі (США).

90 років тому (1932) нарком постачання СРСР Анастас Мі-
коян видав наказ про створення постійного запасу хліба в За-
кавказзі в кількості 2 мільйонів пудів пшениці і 2 мільйонів
пудів кукурудзи за рахунок України і Кубані.

85 років тому (1937) народився відомий живописець україн-
ської діаспори Омелян Мазурик. Розписав іконостаси для церкви
Св. Володимира у Парижі, каплиці Наукового товариства ім.
Т. Шевченка у Франції, Української католицької семінарії в Оттаві.

3 лютого
90 років тому (1932) відділ нацменшин Сибірського край-

виконкому ухвалив рішення про переведення на українську
мову низовий апарат Павлоградського, Полтавського, Славго-
родського, Ординського, Ключевського, Карасуського, Знамен-
ського і Черлацького районів. 

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Турецькою Республікою.

Виконком Організації Визволення Палестини визнав неза-
лежність України.
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5 років тому (2017) померла  Ніна Буринська, український
педагог, методист хімії, доктор педагогічних наук (1989), про-
фесор (1991), заслужений учитель України (1984). Народилася
9 грудня 1927 року у Києві.

4 лютого
60 років тому (1962) відбулася єпископська хіротонія Філа-

рета згодом Патріарха Всієї Руси-України.
5 лютого

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Норвегія.

6 лютого
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Буркіна-Фасо.
7 лютого

340 років тому (1682) помер ректор Києво-Могилянської
академії в 1655—1657 і 1662—1665 роках Михайло Дзик, Меле-
тій у чернецтві.

175 років тому (1847) у Києві народився відомий україн-
ський етнограф, фольклорист, статистик і громадський діяч
Олександр Русов. Помер 8 жовтня 1915 року.

175 років тому (1847) у Шахворостівці Миргородського по-
віту Полтавської губернії народився відомий біолог-ембріолог
Володимир Заленський. Помер 21 жовтня 1918 року в Севас-
тополі.

140 років тому (1882) у Єлисаветграді (нині — Кропивниць-
кий) народився відомий театральний діяч Іван Екскузович.
Помер 11 червня 1942 року в блокадному Ленінграді.

135 років тому (1887) в Катеринодарі народився нащадок за-
порозьких козаків генерал-поручник Кубанського війська Ан-
дрій Шкуро. Страчений у Москві 16 лютого 1947 року після
видачі його більшовицькій владі з англійської зони окупації
Австрії в 1945.

80 років тому (1942) у Пінську відбувся Собор Української
Автокефальної Православної Церкви.

55 років тому (1967) у Москві помер відомий біолог, географ
і лісівник Володимир Сукачов. Народився 19 червня 1880 року
в Олександрівці Чугуївського повіту Харківської губернії.
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30 років тому (1992) Республіка Бенін визнала незалежність
України.

8 лютого
90 років тому (1932) польський суд у Львові засудив студента

Івана Мітрингу на півтора року тюрми за приналежність до ОУН.
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Ватиканом та Республікою Азербайджан.
5 років тому (2017) помер Віктор Чанов, український фут-

боліст ("Шахтар" Донецьк, "Динамо" Київ, "Маккабі" Хайфа, Із-
раїль), тренер. Народився 21 липня 1959 року.

9 лютого
355 років тому (1667) в селі Андрусово неподалік Смолен-

ська Московська держава і Річ Посполита вдруге поділили ук-
раїнські землі між собою. На відміну від першого поділу
українських земель між цими державами в 1656 році у Вільно,
коли Москва запропонувала розмежуватися по річці Західний
Буг, відтепер кордон між ними мав пролягати по Дніпру. Київ
з околицями протягом двох наступних років залишався під
юрисдикцією Москви, після чого мав передаватися Польщі.

225 років тому (1797) помер кошовий отаман Чорномор-
ського козацького війська Антон Головатий.

140 років тому (1882) на Полтавщині народився один з
близьких соратників С. Петлюри під час визвольних змагань,
начальник штабу Української галицької армії генерал-хорун-
жий Євген Мишківський. Помер після важкого поранення
9 липня 1920 року.

105 років тому (1917) у Відні помер відомий український гро-
мадсько-політичний діяч Петро Огоновський. Народився 25 лис-
топада 1853 року в Чагрові Рогатинського повіту в Галичині.

80 років тому (1942) у Києві гітлерівці арештували Олену Те-
лігу та інших представників української інтелігенції — актив-
них членів ОУН-М.

10 лютого
145 років тому (1877) в с. Дашківці теперішньої Вінницької

області народився відомий економіст Станіслав Струмілін.
Помер 25 січня 1974 року в Москві.

28



115 років тому (1907) в Теплівці на Полтавщині народився
видатний український селекціонер, академік ВАСГНІЛ та АН
СРСР Василь Ремесло, нові сорти озимої пшениці котрого на-
прикінці XX століття займали понад 11 відсотків світових по-
сівів. Помер 4 вересня 1983 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Корея.

11 лютого
30 років тому (1992) Республіка Ботсвана визнала незалеж-

ність України.
12 лютого

30 років тому (1992) Демократична Соціалістична Респуб-
ліка Шрі Ланка визнала незалежність України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Латвійською Республікою.

13 лютого
130 років тому (1892) у Києві народилася видатна співачка і

громадський діяч Марія Литвиненко-Вольгемут. Померла 3 бе-
резня 1966 року в Києві.

80 років тому (1942) розпочався примусовий вивіз україн-
ського населення з окупованих територій на працю до Німеччини.

30 років тому (1992) Уганда визнала незалежність України.
14 лютого

130 років тому (1892) у Вілкс-Беррі (Пенсильванія, США) о.
Никифор Ханат провів перші організаційні збори по засну-
ванню крайового товариства "Соєдіненіє греко-католіческих
руських братств".

125 років тому (1897) помер видатний український письмен-
ник, фольклорист, етнограф, перекладач, культурно-освітній
діяч Пантелеймон Куліш. Був одним із засновників Кирило-Ме-
фодіївського братства, редактором журналу "Основа". Наро-
дився у 1819 році.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Російською Федерацією.

15 лютого
150 років тому (1872) у місті Сатмарі (Угорщина) народився
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начальник штабу Української галицької армії генерал-майор
Густав Ціріц. Після захоплення в більшовицький полон помер
у тюремній лікарні в Москві влітку 1920 року.

16 лютого
145 років тому (1877) у Москалівці Роменського повіту По-

лтавської губернії народився відомий археолог, музеєзнавець і
мистецтвознавець Микола Макаренко. Розстріляний більшо-
вицькою владою 4 січня 1938 року.

30 років тому (1992) у США помер відомий український іс-
торик і археолог, один з творців державницького напряму в ук-
раїнській історіографії Олександр Оглоблин. Народився 6
липня 1899 року.

17 лютого
130 років тому (1892) у селі Заздрість на нинішній Терно-

пільщині народився Патріах Української греко-католицької
церкви Йосиф Сліпий. Помер у Римі в 1984 році.

18 лютого
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Хорватія та Республікою Уганда.
У Марійському палаці вперше відбулася церемонія вручення

послом Німеччини графом фон Бассевітцом вірчих грамот
Президенту України.

19 лютого
30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила три-

зуб як малий герб України.
20 лютого

135 років тому (1887) у Харкові народився один з найближ-
чих соратників Симона Петлюри, віце-президент УНР в екзилі
(1954—1960) генерал-полковник Олександр Удовиченко. Помер
19 квітня 1975 року у Франції.

80 років тому (1942) у Бабиному Яру в Києві разом з Оленою
і Михайлом Телігами був розстріляний активний діяч Карпат-
ської України Іван Рогач. Народився 29 травня 1913 року в селі
Великому Березневі на Закарпатті.

75 років тому (1947) у лемківському селі Святковій Малій
Ясельського повіту загинули керівник повстанського над-
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району "Верховина" Степан Ярошевич ("Роберт") та референт
пропаганди "Степова".

22 лютого
105 років тому (1917) Палата представників Конгресу СНУ

проголосила 21 квітня "Українським днем".
90 років тому (1932) польський суд у Львові засудив на три

місяці ув’язнення священика Петра Петицю за "протидер-
жавну" промову на могилі Невідомого стрільця.

85 років тому (1937) у Києві народилася перекладачка і кри-
тик, активна діячка української громади Санкт-Петербурга Те-
тяна Лебединська.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Бурунді.

23 лютого
160 років тому (1862) в Армянську Таврійської губернії на-

родився революціонер-народник Євген Сидоренко. Помер
після 1925 року в Одесі.

110 років тому (1912) у Воскресінцях Коломийського повіту
в Галичині народився відомий славіст і україніст Богдан Рома-
ненчук Помер у 1989 році в Філадельфії (США).

100 років тому (1922) більшовицька влада ухвалила декрет
про вилучення церковних цінностей, чим поклала початок роз-
грабуванню релігійного майна.

70 років тому (1952) в Дзвенячому Богородчанського району
нинішньої Івано-Франківської області загинули в бою з енка-
ведистами крайовий провідник пропаганди, редактор журналу
"Чорний ліс" Михайло Дяченко ("Гомін", "Марко Боєслав) і його
охоронець Михайло Дрогомирецький ("Захарко"), районний иро-
відник Онуфрій Онуфрак ("Деркач"), районний провідник СБ
Михайло Янишевський ("Місько"), стрілець "Чумак", друкарка
Марта Свідрюк ("Марта") і стрілець Осип Семанів ("Смілий").

24 лютого
180 років тому (1842) у Крилосі біля Галича народився відо-

мий педагог, громадський і політичний діяч, віце-президент
парламенту Австро-Угорщини (1910) Юліан Романенчук.
Помер 22 квітня 1932 року у Львові.
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85 років тому (1937) помер український ботанік, академік
АН УРСР, один з її засновників, віце-президент (1921—22) та
президент (1922—28) Володимир Липський. Народився 11 бе-
резня 1863 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Бангладеш.

25 лютого
135 років тому (1887) в Самборі теперішньої Львівської об-

ласті народився Лесь Курбас (Олександр-Зенон Степанович),
український режисер, актор, драматург, публіцист, засновник
театру "Березіль". Розстріляний 1937 року на Соловках.

105 років тому (1917) у Лозанні (Швейцарія) помер відомий
скульптор Пармен Забелло (Забіла). Народився 9 серпня 1830
року в Монастирищі нинішньої Чернігівської області.

5 років тому (2017) на території Національного історико-ме-
моріального заповідника "Бабин Яр" у Києві відкрито пам’ят-
ник Олені Телізі.

26 лютого
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Фінляндія.
27 лютого

90 років тому (1932) в результаті чергового більшовицького
адміністративно-територіального поділу в складі УСРР було
утворено Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську і
Харківську області.

75 років тому (1947) на горі Хрещатій в Підкарпатті польські
каральні відділи замордували персонал партизанського шпи-
талю і поранених вояків УПА.

30 років тому (1992) Нова Зеландія визнала незалежність Ук-
раїни.

28 лютого
115 років тому (1907) у Львові народився відомий україн-

ський громадський діяч Юрій Старосольський. Помер 21 жов-
тня 1991 року в Сільвер Спрінг (США).

лютий
45 років тому (1977) після арешту Миколи Руденка Українську

Гельсінську групу у Києві очолив письменник Олесь Бердник.
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дОСлІдНИК ЗОВНІШНЬОЇ ПОлІТИКИ РОСІЇ
(до 115-річчя від дня народження Олексія Нарочницького)
Серед тих українців, які при-

множували здобутки  російської
(радянської) науки в ХХ столітті,
необхідно не тільки називати ви-
датних конструкторів оборонної
техніки, геніальних теоретиків у
різних галузях прикладних наук, а
й тих, хто брав на себе формуван-
ня світоглядних позицій грома-
дянського суспільства в гумані-
тарній сфері. Одним з таких мож-
на вважати Олексія Нарочниць-
кого, до якого більшовицька влада
ніколи не була прихильною, але
вимушено рахувалася з його талантом, який намагалася поста-
вити собі на службу.

Однак уродженець Чернігова й випускник Київського уні-
верситету, маючи багаторічне тавро родича "ворога народу",
яким означили його рідного брата, обійшов всі розставлені
перед ним пастки, зайнявшись вивченням спочатку зовнішньої
політики Франції, а потім царської Росії до 1917 року, делікатно
відмовляючись від славословія на адресу більшовиків.  До їх-
ньої партії вступив лише 1961 року, коли вже не можна було
більше опиратися, оскільки завідувач кафедрою нової та новіт-
ньої історії Московського державного педагогічного інституту
не міг не бути членом КПРС. Тим паче, що хтось з керівних кад-
рів прогавив цю обставину, коли 1946 року Олексія Нароч-
ницького призначили на посаду доцента, а потім і професора
кафедри Академії суспільних наук при ЦК КПРС. Хіба що тоді
захисним щитом стала Сталінська премія І ступеня (1942) за
участь у підготовці першого тому  "Истории дипломатии". 

Партійний квиток, очевидно, сприяв стрімкому сходженню
Олексія Нарочницького по сходинках адміністративної кар’є-
ри: через рік його затверджують головним редактором акаде-
мічного журналу "Новая и новейшая история", а згодом він
призначається директором Інституту історії СРСР.
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На цих високих посадах залишався прихильником мирного
співжиття СРСР з сусідами, не підтримував реваншистських ус-
тремлінь спадкоємців російського імперіалізму. Вірив, що при-
йде час, коли відбудуться докорінні зміни в житті народів
Радянського Союзу. Думав і про долю України, завжди вживав
материнську мову при зустрічах із земляками. А ще повторював
з початком перебудови: "Невже я доживу, що вулиця мого рід-
ного Чернігова називатиметься бульваром князя Мстислава!".

Ці почуття намагався передати своїм дочкам, які стали відо-
мими істориками. Проте вони не зрозуміли стан його україн-
ської душі, особливо Наталка, котра стала відвертим рупором
пропутінського режиму, який не залишає шансів на існування
незалежної України. Тож нелегко тепер її вірному сину у вічних
засвітах.

І ТОдІ лЕНІН ПОСлАВ МОЙСЕЯ ФРУМКІНА
(до 100-річчя масового вивезення хліба з України до Росії)

Загальновідомо, що вождь російських більшовиків Ленін, як
і його вірний соратник Троцький, не бачив майбутнього своєї
влади без українського хліба насамперед. Але оскільки україн-
ські селяни не хотіли віддавати свою продукцію, то Москва пе-
рейшла до погроз. Так, у серпні 1920 року по телеграфу було
передано таке попередження: "…если крестьяне Украины ши-
роко поймут свои собственные интересы и интересы рабоче-
крестьянской республики в целом, если они путем выполнения
установленной разверстки сдадут государственным продо-
вольственным органам все имеющиеся в них излишки согласно
ниже приводимой разверстки. Всякое нежелание или проти-
водействие в выполнении разверстки будет равносильно от-
крытой борьбе с Советской властью, явной изменой делу
Рабоче-крестьянской республики".

При цьому російська більшовицька влада безапеляційно ви-
магала: "1) Сельское население Украины, производящее зерно-
вые продукты, обязуется под страхом строжайшей ответствен-
ности сдать государственным продовольственным органам по
установленным твердым ценам 160.000.000 пудов".
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Тобто, за два роки до створення СРСР Москва вже не тільки
повністю розпоряджалася багатствами української землі, а й го-
това була знищити більшість її населення, про що відверто заяв-
ляв голова комячейки "Рабоче-крестьянской инспекции І Конной
армии" комуніст Латипов: "Наплювать, що голодують, хай вимре
75% людності, а не вимре — розстріляємо,  — тоді 25% стане по-
кірними. Нам потрібна сама Україна, людність непотрібна". Про
це саме говорив і керівник УСРР Християн Раковський у вересні
1920 року в Житомирі на таємному зібранні комуністів.   

Відтак за два роки до утворення СРСР  питання україн-
ського хліба вирішували винятково в Москві. Скажімо, поста-
новою політбюро ЦК російської компартії від 19 вересня 1920
року передбачалося вивезти з України до Росії 57 мільйонів
пудів зерна нового врожаю. І ця кількість постійно фігурувала
в грізних директивах, які надходили до Харкова, тодішньої сто-
лиці УСРР, за підписом найвищого керівництва більшовицької
партії: "...настаиваем, чтобы единственная минимальная цифра
для хлеба, подлежащего вывозу в РСФСР, считалась пятьдесят
семь миллионов пудов, два раза в месяц сообщали о том,  как
идет работа,  в особенности обратить внимание на немедлен-
ное увеличение числа вагонов, ежедневно посылаемых Украи-
ной для России".  

Цей хліб був необхідний і для відправки за кордон. Наприк-
лад, торговельний договір між Центросоюзом та італійськими
кооперативними організаціями, який був підписаний 28 чер-
вня 1920 року, передбачав відправлення хліба з Одеси до Генуї.
Очевидно, саме для його виконання пленум ЦК РКП (б)  20 ве-
ресня 1920 ухвалив: "2. Предложение Наркоминдела послать
Италии вторую партию хлеба. Признать политически необхо-
димым дать Италии еще некоторое количество  хлеба и усло-
вий его отправки поручить установить Компроду и Нарком-
внешторгу".

Для підтримки свого іміджу на міжнародній арені російські
більшовики здійснюють подібні акції і в майбутньому. Так, на-
передодні ІІІ Конгресу Комінтерну Москва вимагає в травні
1921 року  "в ударному темпі дати десять мільйонів пудів хліба".
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У червні додається завдання ще на чотири мільйони пудів, а в
липні ставиться вимога про щоденне вивезення з УСРР щонай-
менше 74 вагони хліба, згодом до ста. 

Забирати український хліб, Ленін давав чіткі вказівки, яким
чином це робити: "Треба докорінно змінити (систему забезпе-
чення армії. — В. С.): перестати давати будь-що. Ні хліба, ні
одягу, ні взуття. Сказати червоноармійцю: або забирайся зараз
пішком "без нічого", або чекай 1 рік на 1/8 фунта без одягу, без
взуття. Тоді він піде сам і пішком". 

Ось такий склад російських продзагонів був готовий чинити
в українських селах будь-які злочини. І спроба місцевої біль-
шовицької влади не допустити їх під час хлібозаготівель зус-
трічала гостру реакції чекістів. Так, коли голова Чорнухинсь-
кого волосного виконкому Полтавської губернії Сатура зажа-
дав від реквізиторів дотримуватися порядку й законності, то
одержав різкого листа від голови Лохвицького повітового ви-
конкому С. Неліпи, повітового комісара Літорина й командира
продзагону Бондара: "Вы совсем неуместно вмешались в ра-
боту продотряда Лохвицкого уездпродкома. В своей работе
Уездпродком подчиняется исключительно Москве и выполняет
ответственные задания возложенные на него лично тов. Лени-
ным. А поэтому приказываем: впредь всех жалобщиков-крес-
тьян, подающих вам жалобы на действия продотрядов,  арес-
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товывать, вместе с их жалобами направлять в Уездпродком для
соответствующего рассмотрения и наказания, т. к. все действия
отрядов —  строго законны и  отвечают указаниям свыше...".

Зрозуміло, що викачування хліба з УСРР у таких обсягах
призвело до спустошення всіх запасів продовольства, що й
стало головною причиною голоду 1921—1923 років. Але й за
таких обставин керівники радянської України слухняно вико-
нують розпорядження члена Наркомпроду РСФРР Мойсея
Фрумкіна,  якого Ленін спеціально послав до Харкова, аби той
вимагав від місцевих холуїв вивозити мільйонами пудів хліб з
України, яка сама голодує, для одержання валюти,  бо більшо-
вики організовують для себе санаторії в Німеччині.

І вже 1 лютого 1922 року політбюро ЦК КП (б) У в присутності
Фрумкіна ухвалює відправити до Росії щонайменше 8 мільйонів
пудів хліба. Але взяти його в уже розореній Україні було не-
легко. І тоді на допомогу реквізиційним продзагонам було ки-
нуто підрозділи Червоної армії, яка була розміщена по всій
окупованій більшовиками території. Наказ про це підписали
командуючий військами України й Криму і  нарком продоволь-
ства УСРР 18 липня 1922 року. Згідно з ним, скажімо, для ви-
лучення хліба в селах Печенізької, Мереф’янської та Липецької
волостей Харківського повіту виділявся загін у 80 багнетів. 

У таких каральних акціях підрозділи Червоної армії брали
участь по всій території УСРР.

Протокол № 14
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 1 февраля 1922 г.

Присутствовали: члены Политбюро тт. Мануильский,
Фрунзе, Иванов А., Лебедь, члены ЦК тт. Косиор, Угаров, канд.
в члены ЦК тт. Хоречко, Владимиров, член Наркомпрода
РСФСР т. Фрумкин.

Слушали: 1. Вопросы т. Фрумкина.
Постановили: 
4. Установить минимальный размер отправки хлеба в

пределы РСФСР  в количестве восьми миллионов пудов. 

Секретарь ЦК КП (б) У   Д. Мануильский.

37



А хлІБ ВІдПРАВлЯлИ ЗА КОРдОН
(до 90-річчя нарощування експорту українського зерна)

З початком 1932 року стало зрозумілим, що насувається
голод, оскільки у селян залишилося дуже мало зерна з урожаю
1931 року. Але влада продовжувала викачувати хліб, бо споді-
валася одержати максимум іноземної валюти, яка була вкрай
необхідна для оплати замовлень машин і устаткування, що
призначалося для новобудов соціалізму.

Скажімо, в першому кварталі необхідно було відправити
283.290 тонн пшениці в середньому по 51,57 золотого шилінга
за кожну,  316.096 — жита (50,41), 175.278 — ячменю (53,61),
182.446 — кукурудзи (33,65). З цієї кількості Великобританія
замовила  пшениці 93.685 тонн, ячменю — 28.924, кукурудзи —
48.200, Німеччина брала пшениці менше — всього 1.211 тонн,
зате жита просила аж 166.039 тонн, ячменю — 82.851, а куку-
рудзи — 16.227. Великі замовлення на перший квартал мала
Голландія: пшениці — 54.286, жита — 52.524, ячменю — 49.222,
кукурудзи — 83.358 тонн. Греція й Італія брали в основному
пшеницю — відповідно 34.721 і 86.867 тонн.

З українських портів найбільше зерна мав відвантажити Ми-
колаїв: пшениці — 2.540 тонн, жита — 84.552, ячменю — 54.138,
вівса — 2.622, кукурудзи — 17.183. Кубанське збіжжя йшло, го-
ловним чином, через Новоросійськ, де план був визначений у
таких цифрах: пшениця — 11.524, жито — 81.971, ячмінь —
10.989, овес — 8.074, кукурудза — 78.246 тонн.

Тимчасом в українських селах уже розпочинався Голодо-
мор…
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БЕРЕЗЕНЬ
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1 березня
105 років тому (1917) народився організатор і диригент

створеного з голландців українського "Утрехтського Візантій-
ського хору" Мирослав Антонович. Помер 11 квітня 2006 року
в Утрехті, Нідерланди.

75 років тому (1947) Провід ОУН(б) попередив українське
населення комуністичної Польщі щодо можливого виселення.

3 березня
80 років тому (1942) гітлерівці заборонили Українську На-

ціональну раду, створену у Львові 31 липня 1941 року.
80 років тому (1942) Митрополит Андрей Шептицький ви-

пустив звернення "...І друг друга обнімім", в якому закликав до
єдності з Апостольським престолом на основі створення неза-
лежної Української церкви. 

75 років тому (1947) помер композитор і музикознавець Фі-
ларет Колесса. Народився 17 липня 1871 року в м. Добромилі,
що в нинішній Львівській області.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Новою Зеландією та Малайзією.

5 років тому (2017) Парламент Португалії визнав Голодомор
1932—1933 років геноцидом.

4 березня
170 років тому (1852) у Москві помер видатний письменник

Микола Гоголь. Народився 1 квітня 1811 року у Великих Соро-
чинцях Полтавської губернії.

70 років тому (1952) у бою з військами МДБ загинув видат-
ний український художник-графік Ніл Хасевич. Народився 13
листопада 1905 року.

30 років тому (1992) у Києві Указом Президента України за-
сновано Академію педагогічних наук України.

5 березня
195 років тому (1827) у селі Веселому Подолі теперішньої

Полтавської області народився видатний український байкар,
поет, публіцист Леонід Глібов. Помер 10 листопада 1893 у Чер-
нігові.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Мальта.
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6 березня
185 років тому (1837) помер видатний мореплавець, ідеолог

і керівник першої російської навколосвітньої експедиції
(1803—1806) Юрій Лисянський. Народився 13 квітня 1773 року
Ніжині на Чернігівщині,

130 років тому (1892) в селі Жовтанцях Жовківського повіту
в Галичині народився визначний геолог, географ і археолог, член
НТШ Юрій Полянський. Помер у Буенос-Айресі в 1975 році.

7 березня
140 років тому (1882) в Дрогобичі народився командувач Ук-

раїнською галицькою армією Григорій Коссак. Розстріляний у
Москві 3 березня 1939 року.

95 років тому (1927) в Данцігу засновано товариство україн-
ських студентів "Смолоскип", яке ставило за мету згуртувати сту-
дентів-хіміків у боротьбі за свої права перед владою вищої школи.

8 березня
105 років тому (1917) солдати-українці Волинського полку,

піднявши синьо-жовтий прапор, відмовилися стріляти в
мирну маніфестацію на Невському проспекті в Петрограді,
чим підштовхнули революційні процеси в Російській імперії.

9 березня
160 років тому (18б2) в Києві народився відомий живопи-

сець Микола Пимоненко. Помер 26 березня 1912 року в Києві
110 років тому (1912) у Санкт-Петербурзі померла  відома

журналістка і громадська діячка Надія Білозерська. Народи-
лася 5 червня 1838 року.

10 березня
235 років тому (1787) у Головчинцях Літинського повіту По-

дільської губернії (тепер — Кармалюкове Жмеринського району
Вінницької області) народився Устим Кармелюк, керівник пов-
станського руху на Поділлі проти національного і соціального
гніту в 1-й половині XIX ст. Загинув 22 жовтня 1835 року,

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Бельгія, Республікою Молдова та Рес-
публікою Словенія.

12 березня
105 років тому (1917) у Харбіні відбулося зібрання місцевих
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українців, на якому створено Тимчасове бюро для організації
національного культурно-просвітнього товариства українців
Манчжурії.

100 років тому (1922) у Празі започатковано випуск журналу
"Нова Україна".

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Куба, Філіппінами, Камбоджею.

13 березня
95 років тому (1927) у селі Германівка на Київщині померла ук-

раїнська письменниця, перекладачка Дніпрова Чайка (спр. — Ва-
силевська Людмила). Народилась 1 листопада 1861 у нинішньо-
му Зеленому Яру Миколаївської області.

80 років тому (1942) гестапо завершило в Житомирі спецо-
перацію проти українського націоналістичного підпілля, під
час якої схоплено 12 членів ОУН. Тоді ж нацисти вимордували
в Кременчуку Полтавської області 30 революціонерів, між
ними — окружного провідника М. Щепанського.

14 березня
105 років тому (1917) в с. Янівці на Луганщині народився

Олександр Ткаченко, льотчик, який здійснив 254 бойових ви-
льоти в блокадному Ленінграді. Герой Радянського Союзу.
Помер 26 березня 1980 року.

105 років тому (1917) в Хабаровську відбулося перше орга-
нізаційне зібрання українців міста в кількості 150 осіб.

5 років тому (2017) в Україні вперше відзначили День укра-
їнського добровольця.

15 березня
105 років тому (1917) відбулися перші після відречення царя

збори українців Петрограда, на яких постановили: "1) видати
відозву, 2) розшукати помешкання, 3) послати представника в
Раду Робітничих депутатів і подбати, щоб якомога більше со-
ціал-демократів пройшло в цю Раду...".

16 березня
105 років тому (1917) у Читі організована "Громада українців

за Байкалом".
105 років тому (1917) у Владивостоці відбулася нарада групи
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українців, на якій обговорювалося питання про створення на-
ціонального культурного-просвітнього товариства.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Південноафриканською Республікою, Республікою
Пакистан. Сьєрра-Леоне визнала незалежність України.

17 березня
175 років тому (1847) у селі Крячківці на Полтавщині наро-

дився видатний український антрополог, археолог, етнограф
Федір Вовк (Волков). Помер 29 червня 1918 року

105 років тому (1917) у Києві створено Виконавчий комітет
громадських організацій з 12 чоловік серед яких — 5 українців:
Микола Порш, Андрій Ніковський, Сергій Єфремов, барон Федір
Штейнгель і П. Паламарчук.

105 років тому (1917)  почалася Українська революція, день
утворення Української Центральної Ради.

105 років тому (1917) у Нікольському-Уссурійському на за-
сіданні українського гуртка створено комісію для підготовки
програми громади.

85 років тому (1937) помер учасник Першого Зимового по-
ходу армії УНР полковник Гаврило Базильський.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Великою Соціалістичною Народною Лівійською Араб-
ською Джамахірією.

18 березня
140 років тому (1882) у с. Ломаківці Стародубського повіту

Чернігівської губернії народився співак і педагог Костянтин
Ісаченко. Помер 12 березня 1959 року в Ленінграді

105 років тому (1917) Комітет українських організацій Мос-
кви направив на адресу петроградських українців звернення із
закликом подати Тимчасовому Урядові виклад негайних укра-
їнських культурних потреб: "Введення української мови в шко-
ли, установи й повернення висланих галичан".

105 років тому (1917)  у Благовіщенську було створено Ук-
раїнську громаду на чолі з І. Гордієнком.

19 березня
105 років тому (1917)  у Києві Товариство українських пос-
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туповців (ТУП) виходить з підпілля і проголошує свою Раду
українським об’єднувальним центром. Дмитро Антонович,
Іван Стешенко і Олександр Степаненко поставили вимогу до
Ради ТУПу, щоб до організації українського центру були по-
кликані всі українські організації, що стало підвалиною Цен-
тральної Ради.

20 березня
390 років тому (1632) у Мазепинцях на Білоцерківщині на-

родився Іван Мазепа, гетьман України. Помер 1709 року у Вар-
ниці біля Бендер.

105 років тому (1917) на спільних зборах українських орга-
нізацій у Києві ухвалено створити Українську Центральну
Раду, головою якої заочно обрали професора Михайла Грушев-
ського, що перебував у засланні.

21 березня
105 років тому (1917) Товариство українських поступовців

(ТУП) звернулося до українського народу із закликом підтри-
мувати новий демократичний лад, відкривати "Просвіти", ук-
раїнські школи, організовувати збірки національного фонду,
підготовлятися до Російських установчих зборів, які мали ви-
рішити справу української автономії.

100 років тому (1922) у Балутянці Сяноцького повіту наро-
дився відомий різьбяр по дереву Василь Шаланда. Помер 21
червня 1978 року в Одесі.

80 років тому (1942) померла Ольга Кобилянська. Народи-
лася 27 листопада 1863 року в Ґурагуморі (тепер — Румунія).

22 березня
180 років тому (1842) народився видатний композитор і гро-

мадський діяч Микола Лисенко. Помер 6 листопада 1912 року, 
155 років тому (1867) у Полтаві народився дійсний член Пе-

тербурзької академії наук (1923), член-кореспондент Турин-
ської медичної академії (1959), Ломбардської академії наук
(1926), Американського товариства мікробіологів (1926) Василь
Омелянський. Помер 21 квітня 1928 року в Ленінграді. 

105 років тому (1917) у Києві відбулися збори українських
старшин і вояків, які обрали Тимчасову військову раду на чолі
з полковником Глинським.
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105 років тому (1917) Українська громада в Петрограді оп-
рилюднила вимогу територіальної автономії для України, за-
провадження української мови в школах, звільнення із заслан-
ня галичан і Митрополита Андрея Шептицького тощо.

90 років тому (1932) бойовик Юрко Березинський убив у
Львові комісара польської поліції в українських справах Чехов-
ського — за жорстокість під час слідства проти членів ОУН.

50 років тому (1972) у Нью-Йорку помер архівіст, історик і
бібліограф Володимир Міяковський. Народився 18 липня 1888
року в Ковелі нинішньої Волинської області.

23 березня
105 років тому (1917) на військовому віче в Києві ухвалено

організувати український охочекомонний полк, 
90 років тому (1932) польською поліцією заарештовано

Крайового провідника ОУН Івана Габрусевича. 
24 березня

145 років тому (1877) в Тулові на Снятинщині народився ві-
домий громадський діяч української діаспори в Канаді, голова
дирекції Інституту імені М. Грушевського в Едмонтоні Петро
Зварич. Помер 30 червня 1966 року.

90 років тому (1932) в селі Губках (тепер — Львівського
району Львівської області) народився один з активних членів
Українського Національною Фронту Іван Губка.

25 березня
280 років тому (1742) в с. Білогородка під Києвом народився

публіцист і видавець Василь Рубан. Помер 1795 року.
275 років тому (1747) у Глухові нинішньої Сумської області

народився державний канцлер Російської імперії князь Олек-
сандр Безбородько. Помер 17 квітня 1799 року в Санкт-Петер-
бурзі, де й похований у Благовіщенській усипальниці Александро-
Невської лаври.

105 років тому (1917) у Петрограді на відзначення пам’яті Та-
раса Шевченка відбулась 25-тисячна українська маніфестація,
на чолі якої з синьо-жовтими прапорами йшли українці-вояки
з охорони колишнього царя і кінний відділ кубанських козаків.

85 років тому (1937) у Ленінграді в родині вихідців з України
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народилася відома естрадна співачка Марія Пахоменко. По-
мерла 8 березня 2013 року в Санкт-Петербурзі.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Кабо-Верде.

30 років тому (1992) Республіка Конго визнала незалежність
України.

26 березня
115 років тому (1907) Апостольський престол призначив ва-

силіанського монаха о. Сотера Ортинського першим україн-
ським греко-католицьким єпископом у США.

105 років тому (1917) в Хабаровську створено українську
громаду, яку очолив Г. Кириченко-Могила. Вона спрямовувала
тут український громадський рух у 1917—1922 роках.

100 років тому (1922) у селі Лубні в Західній Галичині наро-
дився відомий підприємець і меценат української еміграції в
Австралії Юрій Борець. Автор спогадів про національно-ви-
звольний рух у 40-х роках XX ст. Помер 12 грудня 2006 року.

30 років тому (1992) Верховна Рада України ухвалила закони
про внутрішні війська МВС і війська внутрішньої та конвойної
охорони.

27 березня
175 років тому (1847) у Санкт-Петербурзі помер відомий

медик і філософ Данило Велланський (Кавунник). Народився
22 грудня 1773 року в Борзні нинішньої Чернігівської області.

105 років тому (1917) представники українських політичних
організацій Петрограда відвідали голову Тимчасового уряду
князя Львова й передали йому доповідну записку з україн-
ського питання і прохали негайного здійснення вимог до скли-
кання Установчих Зборів.

105 років тому (1917) відбувся перший вільний кооператив-
ний з’їзд Київщини.

105 років тому (1917) М. Грушевський повернувся із за-
слання і перебирає головування в УЦР.

105 років тому (1917) Центральній Раді передано будинок
Педагогічного Музею в Києві.

28 березня
105 років тому (1917) Українська Центральна Рада ухвалила пос-
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танову про скликання Всеукраїнського національного конгресу.
105 років тому (1917) у Мінську відбувся організований Си-

моном Петлюрою Перший український з’їзд Західного фронту.
85 років тому (1937) на Засянні народився Василь Коваль-

чук,  відомий діяч лемківської  громади  в Україні. Помер 27
жовтня 2020 року в Києві.

75 років тому (1947) сотня "Хріна" неподалік Балигорода лік-
відувала віце-міністра оборони комуністичної Польщі Кароля
Свєрчевського.

29 березня
105 років тому (1917) у Києві засновано Український вій-

ськовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка, головою якого
обрано Миколу Міхновського, а його заступником — генерала
Цицовича, коменданта київської залоги. Ухвалено дати назву
першому національному військовому підрозділу: "Перший Ук-
раїнський Охочий імені Богдана Хмельницького полк".

105 років тому (1917) у селі Тереблі біля Тячева народився
відомий діяч Карпатської України, поет Андрій Патрус-Карпат-
ський. Помер 19 квітня 1980 року в Києві, де і похований.

50 років тому (1972) помер Митрополит Української Пра-
вославної Церкви в Канаді Іларіон (Іван Огієнко).

30 березня
295 років тому (1727) у Москві помер архітектор і різьбяр

українського походження Іван Зарудний.
105 років тому (1917) у Києві на нараді у справі адміністрації

Галичини і Буковини ухвалено взяти ініціативу українцям у
свої руки.

75 років тому (1947) у Мюнхені відновлено діяльність На-
укового Товариства імені Шевченка, розв’язаного більшови-
ками у Львові 14 січня 1940 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Ісландією.

31 березня
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Сінгапур та Сірійською Арабською Рес-
публікою.
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5 років тому (2017) новітній український транспортний
літак Ан-132 вперше піднявся в повітря на київському аеро-
дромі в Святошино.

Березень
80 років тому (1942) у Житомирі в бою з нацистами загинув

обласний провідник "Роман", а до рук ворогів потрапили кілька
провідних членів ОУН на Житомирщині, в тому числі Василь
Кома, Микола Кравс.

70 років тому (1952) завдяки щедрій пожертві родини Гон-
сетів в Альбертському університеті (Канада) засновано Укра-
їнську бібліотеку імені Романа Гонсета.
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"УПОлНОМОЧИТЬ ПОлПРЕдА РСФСР 
ПРЕдСТАВлЯТЬ длЯ дЕКОРУМА ИНТЕРЕСЫ УССР"

(до 100-річчя політичного прозріння 
дипломатів "самостійної" УСРР) 

Ті обіцянки самостійності УСРР, які давали з Москви росій-
ські більшовики, дуже швидко забулися, як тільки в липні 1920
року їхні війська опанували значною частиною України.
Одним з перших на її теренах вводиться декрет РСФРР від 21
липня 1920 року  "Про заборону торгівлі мішками й мішковою
тканиною". З 8 серпня запроваджується декрет РСФРР від 25
липня 1920 року "Про вилучення благородних металів, грошей
і цінностей", а з 31 серпня — декрет РСФРР від 15 червня 1920
року "Про порядок складення, розгляду, затвердження й витрат
Української Соціалістичної Радянської Республіки". 

Посланці Москви одержують  6 жовтня 1920 року навіть спе-
ціальні мандати  "для производства работ по Всероссийской
переписи" у Донбасі, а "заведующий секции статистики  народ-
ного образования Всеукрстатбюро Е. С. Маляр — командиру-
ется в Полтаву для ознакомления с ходом работ по всероссий-
ским переписям…".

Тому й не дивно, що постанова політбюро ЦК КП (б) У від 8
липня 1921 року "О посылке робочих латышей в Латвию" пе-
редбачає звернення до  Москви "на предмет посылки делегатов
под видом курьеров, дабы дать им возможность вернуться". І
тільки після згоди "білокам’яної" політбюро ЦК КП (б) 25
липня 1921 року ухвалює "подтвердить постановление Оргбю-
ро от 17 / VI о назначении т. Дронговского и т. Щеглова Григо-
рия в Русско-Украинскую миссию в Литву, причем т. Дрон-
говского назначить председателем миссии". До речі, цією ж по-
становою суворо наказується "запретить всем ответственным
работникам миссий поддерживать связь с местными комму-
нистическими организациями".

Затиснутим у рамки московських інструкцій й обмеженим у
власних діям представникам УСРР душе швидко стало зрозу-
мілим, що вони не зможуть бути справжніми повпредами своєї
батьківщини. А тому вони про це відверто написали у своїх до-
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несеннях. І на засіданні політбюро ЦК РКП 27 квітня 1922 року
(б) на пропозицію заступника наркома закордонних справ
РСФРР Карахана було ухвалено рішення про ліквідацію укра-
їнських представництв у Прибалтиці. Тепер представляти ін-
тереси так званої самостійної української держави "для
декорума" було доручено дипломатам більшовицької Москви.  

В Политбюро ЦК КП(б)У  

Докладная записка
Постановление Политбюро Ц. К. о необходимости иметь

Представительство У.С.С.Р. в Литве имело в виду наличие здесь
украинских итересов в смысле парализования деятельности
украинских национальных группировок, работы по сближе-
нию стран, недовольных Польшей, установление непосред-
ственной дипломатической связи и. т. д.

После месячного уже пребывания в Литве мне представля-
ется возможным подвергнуть переоценке указанные положе-
ния с точки зрения реальных возможностей и
целесообразности и я считаю необходимым поделиться
своими соображениями по этому вопросу с ЦК.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЛИТВЕ.
Украинских интересов ж Литве совершенно нет. Здесь нет

украинских группировок, как нет вообще украинцев. А в
смысле политического интереса вообще Литва представляет
собой третьестепенную державу, которая своей политики не
ведет, и в которой никакой политики вести нельзя.

Между прочим, в дипломатическом корпусе всего один по-
лпред (Россия — Давтян), представители других держав — кон-
сулы или консульские агенты.

Литва лишь пристегивается в том или другом случае в
общем политическом концерте Европы. Влиять здесь в том или
другом вопросе на местное правительство тоже нельзя. Кроме
прочего, сидя в Ковне, не знаешь и всей европейской ситуации,
игры европейских сил, фактически решающих литовские воп-
росы. В Ковне информации верной и скорой нет, сидя здесь
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можно более или менее знать лишь внутреннее положение
страны.

Вокруг Литвы — сеть мелких интриг, серьезной же полити-
ческой борьбы нет. Т. к. Литва не является самодавлеющей по-
литической единицей, то и вопрос об антипольском объеди-
нении, солидаризации с Литвой имеет больше надуманный ха-
рактер. Достаточным подтверждением служит положение
Литвы в двух основных вопросах ее внешней политики: Вилен-
ский и Мемельский вопросы. 

ВИЛЕНСКИЙ ВОПРОС.
Инициатива, конечно.в руках Польши. Резолюция Лиги

Наций с отказом от разбора этого дела фактически молча сан-
кционировала нынешнее положение в Виленской области де-
факто. Разочаровавшись в Лиге Наций, после целого ряда
неудачных попыток самостоятельно развязать Виленский узел
посылкой ряда нот Скирмунту, Литва переводит свою ориен-
тацию на Англию. В ней Литва видит, или, вернее хочет видеть
свою единственную защитницу. К Сов. Рес. отношение стало в
последнее время тоже более внимательный и дружеским. Свои
надежды Литва связывает с Генуей, где в связи с пересмотром
Рижского договора станет вопрос о границах Польши, значит
о Виленщине. Оказать какое-либо влияние ее стороны Совет-
ских Представительств на Литву в смысле ведения более реши-
тельней политики в отношении к Польше вряд ли удалось бы
вследствие чрезвычайной трусости литовского правительства,
боязни как бы из-за симпатии к Москве Антанта не проглотила
ее. Литва понимает все выгоды для нее в сохранении друже-
ственных отношений  с Россией, вытекающих из Русско-Ли-
товского мирного договора, признания суверенности Литвы и
прав ее на Виленскую область, и вместе с тем не хуже других
стран Прибалтики учитывает всю опасность для нее "дружбы"
с Россией. Бессилие, неопределение в ориеитировке, зависи-
мость от всех более сильных мира.

МЕМЕЛЬСКИЙ ВОПРОС.
Еще более безнадежно для Литвы положение Мемельского

вопроса. Фактически все более оформляетея сувереннесть Ме-
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меля под протекторатом Франции. Заключен уже торговый до-
говор с Польшей. Франция прочно закрепляет в Мемеле свое
влияние как барьер вокруг Германии и России.

Англия внимательно следит за всей работой Франции в Ме-
меле, но активного противодействия не оказывает, получив,
очевидно, от Франции компенсацию в других вопросах. В про-
исходящей борьбе за Мемель, между Германией, Польшей н
Литвой, Литва абсолютно никаким влиянием ни в Мемеле, ни
вне его не пользуется. Литва учитывает свое положение в Ме-
меле, никаких шансов на успех не имеющее, и совершенно бро-
сила заниматься этим вопросом.

О Советском влиянии на литовскую политику при таком по-
ложении дела, конечно, и говорить не приходиться.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ РСФСР.

Отношения с Представительством РСФСР  самые ненор-
мальные. В первой же встрече с Полпредом т. Давтяном выя-
вилась его точка зрения на Представительство УССР как на
совершенно ненужную затею, так как не только Украине, но и
России в Литве делать нечего. Этот взгляд на наше Представи-
тельство в сущности определил все отношение к нам со сто-
роны Представительства РСФСР  и, несмотря на то, что мы
условились работать согласованно, в контакте, все время чув-
ствовалось снисходительно-небрежное отношение к нам.
Дальше, отказом, например, отправлять наши шифрованные
телеграммы, отношения еще ухудшились. Выяснилось, что
представительство РСФСР не довольствуется только контак-
том в работе, а добивается подчинения себе целиком, фор-
мально и по существу Украинск. Представительства. В этом,
несомненно, сказываетея влияние из Москвы. Во всяком слу-
чае, эти отношения необходимо как можно скорее урегулиро-
вать, внести определенную ясность, без чего неизбежны трения
и конфликты.

По всем этим соображениям я считаю, что иметь в Литве Ук-
раинское представительство необходимости нет. Держать в
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Литве Представительство для декорума имело бы смысл в
1919—1920 г., когда во время острой гражданской войны афи-
ширование независимости Украины было важно. В 1922 г.,
когда отношения между УССР и РСФСР достаточно известны
всему миру, когда так широко развиты наши дипломатические
отношения вообще, когда есть уже такой политический фак-
тор, как Генуя, афиширование только  является просто ненуж-
ным. Поддерживать дипломатическую связь и в тех. или других
случаях влиять на Литву можно с успехом в Харькове, а инфор-
мацию о Литве можно получить от Представительства РСФСР
или же вообще уполномочить Полпреда РСФСР (или одного
из  его работников) представлять для декорума интересы УССР.

Вследствии всего вышесказанного, не видя никакого смысла
моего пребывания здесь, я прошу Ц.К. (как писал уже раньше)
откомандировать меня на курсы по изучению марксизма при
ЦК РКП или в Свердловский университет.

С коммунистическим приветом 
Як. Чужин (заместитель полпреда УССР в Литве).

25/ІІІ-1922 г.

СМЕРТНИЙ КОНВЕЙЄР — З ВЕСНИ 1932-ГО
(до 90-річчя початку масового голоду в УСРР)

Голодомор в Україні лютував уже з початку 1932 року. Так, у
листі до Сталіна 15 березня генеральний секретар ЦК КП (б) У
Косіор повідомляє, що найбільше вражена Дніпропетровська об-
ласть, звідки "нам більш усього надходить інформацій про голо-
дування, про померлих і т. п., тоді як, наприклад, по Одеській
області повідомлень дуже мало. Понад 70 % всіх смертей припадає
на Дніпропетровську область. З 49 районів області важкими є 35
районів. На другому місці Київська область, 31 район важкий".

Особливо важке становище, наголошував Косіор, "так званих
поворотців, тобто тих, хто підчас колективізації разом з роди-
ною бродив десь, а тепер у значних кількостях повертаються в
свої села і колгоспи. Ось чому голодуючі є мало не в усіх райо-
нах… Є випадки, коли виданий на руки хліб забирали назад". 

Вражає тодішня статистика: Зінов’ївський район: Козирівка —
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з 1 лютого по 12 березня 1932 року померло 12, Тарасівка — з 1
січня померло 30 осіб, бувають дні, коли мруть по 3 особи; у
селі Федорівка Глобинського району тодішньої Харківщини з
початку посівної 1932 року померло 80 осіб…

Того ж Косіора тоді також повідомляли: "В марте месяце 1932
года по городу Умани 145 смертных случаев против 60 в марте
1931 г. В апреле  этого года подобрано по г. Умани на улицах 48
мертвецов, причина — недоедание. Подобранные мертвецы –
селяне, частично сел Уманского и других районов… в селе Фур-
манка за 10 дней апреля от недоедания умерло 27 душ, а с 1 /V
по 5 /V еще 24 чел. ". 

У Бабанському районі в квітні 1932 року від голоду померло:
в Підвисоцькому 20 осіб, Лятківцях — 12, Косенівці — 9,
Кам’янечому — 37, Вишнеполі — 61. 

Паралельно з розгортанням масової смертності надходили
сигнали про канібалізм, викликаний голодом. Так, наприкінці
березня 1932 року мешканка Софіївки Бердянського району то-
дішньої Дніпропетровської області Болотникова зарізала свою
півторарічну дочку з метою харчуватися її м’ясом у подаль-
шому. Подібні сигнали  надходили з багатьох інших населених
пунктів України. 

Нічого подібного про масовий голод на території Росії на-
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весні 1932 року, скажімо,  не повідомляється пензенським до-
слідником Віктором  Кондрашиним. У своїй книзі той ствер-
джує, щов 1932 році "сам факт голода на Украине был шоком
для русских крестьян. Показательна в этом плане реакция бе-
лорусов. Летом 1932 г. Белоруссия оказалась заполнена голо-
дающими сельскими жителями с Украины. Изумленные бело-
русские рабочие писали в "Правду" и высшему руководству
страны, что они не помнят, чтобы когда бы то ни было "Бело-
руссия кормила Украину".

До речі, Віктор Кондрашин наводить факти, які підтверджу-
ють смертність від голоду в російських селах тільки в 1933 році.
Наприклад, "на территории Малощербидинского сельсовета
Романовского района Нижне-Волжского края из 151умершего
в 1933 г. 103 чел. зарегистрированы загсом как умершие от "го-
лода", "истощения", "истощенности", "отощания" и т. д. В 1932 г.
смертность на территории данного сельского Совета составила
18 чел., и никто от указанных выше причин не умер".

Тоді на теренах Росії від голоду помирали виснажені українці,
які прийшли сюди за хлібом. Так, секретар Кантемирівського рай-
кому ВКП (б) Журилов писав секретареві обкому Центрально-
Чорноземної області Варейкісу 1 квітня 1932 року, що в там-
тешньому райцентрі "только за последние дни похоронено 12 че-
ловек пришедших за хлебом с украинских соседних районов"...

СПІВЕцЬ лЕМКІВщИНИ
(до 85-річчя від дня народження Василя Ковальчука)

Рідні краєвиди завжди залишаються в пам’яті. А що навколо
Злоцького вони особливо барвисті – це ніколи не стиралося з
пам’яті лемків, яких після приходу Червоної армії на їхні терени
на початку 1945 року розпочали переселяти до радянської Ук-
раїни. Оті гори й пагорби, вічнозелені ліси завжди снилися і Ва-
силю Ковальчуку, якого восьмирічним привезли до безмежного
українського степу разом з багатьма сусідськими родинами.

Але довелося приймати цю реальність, пристосовуватися до
нових обставин життя, знаходячи в ньому своє місце. Василю
Ковальчуку це вдалося: закінчив десятирічку, факультет жур-
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налістики Київського універси-
тету, тривалий час працював у
пресі, потім в державних органах. 

Та ніколи не забував про рідну
Лемківщину. А коли засяяла зоря
свободи над Україною, то вже зміг
поїхати на батьківщину, відвідати
могили. Та й брався до організа-
ційної роботи серед київських
лемків, аби зберігали рідні тради-
ції, міцно вплітали їх у великий
вінок української спадщини. 

А ще додавав до цього власне поетичне слово, яке кликало
лемків до рідних околиць на ватру, — аж до самої смерті, яка зро-
била свою чорну справу  27 жовтня 2020 року. Його "Побачення
з Лемківщиною" й досі бере за душу вигнанців з того найзахід-
нішого українського терену, який було віддано сусідам:

Веселі потічки. Величні вершини.
Свище дорога, як замах меча.
Рідна й далека моя Лемківщина
Вигнанця сина із гір зустріча.
Їду до тебе з степів Придніпров’я,
З минулих розпачливих днів,
Де тато щоденно благав про здоров’я,
Щоби тебе воскресити зі снів…
Ось Яворина, мов неня привітна,
Руки зелені навстріч простяга:
"Діти мої, де блукаєте рідні?
Адже коріння без вас засиха".
Усе мені рідне й чуже одночасно…
Дитинство гуральське в очах воскреса.
І бачу поля, що родили нерясно, 
Де щава тече, мов кривава сльоза.
Пустинна без лемків моя Лемківщина.
Чи двір, чи могилу — нелегко знайти.
І церква, — ця роду свята берегиня, — 
Здіймає до неба не наші хрести.
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КВІТЕНЬ
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1 квітня
185 років тому (1837) народився Василь Тарновський, укра-

їнський культурний діяч, меценат, колекціонер. Помер 25
липня 1899 року.

155 років тому (1867) народився Микола Василенко, україн-
ський громадсько-політичний і державний діяч, історик дер-
жави і права, академік ВУАН (з 1918), дійсний член НТШ (з
1911). Помер у 1935 році.

115 років тому (1907) у селі Дорожеві теперішнього Самбір-
ського району Львівської області народився начальник Голов-
ного штабу УПА генерал-хорунжий Дмитро Грицай ("Пере-
бийніс"). Схоплений під час переходу через Чехословаччину на
Захід трагічно загинув у Празькій тюрмі 22 грудня 1945 року.

105 років тому (1917) у Києві відбулася величава українська
маніфестація під національними синьо-жовтими прапорами.

105 років тому (1917) у Петрограді відбувся парад військ
столичного гарнізону, на якому юнкери Павловського училища
піднесли синьо-жовтий транспарант "Згинуть наші вороги!".

105 років тому (1917) у Києві відкрилася перша українська
гімназія.

90 років тому (1932) помер Володимир Різниченко, україн-
ський геолог, академік АН УСРР. Досліджував Середню Азію
та Казахстан, описав понад 155 льодовиків Алтаю та Тянь-
Шаню, а також Середнє Придніпров’я. Народився 18 жовтня
1870 року.

85 років тому (1937) помер один з основоположників фізіо-
логії сільськогосподарських рослин Євген Вотчал. Створив
школу українських ботаніків-фізіологів. Народився 26 жовтня
1864 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Ірландія та Королівством Нідерланди.

2 квітня
245 років тому (1777) помер Максим Березовський — україн-

ський композитор і співак, один із творців українського хорового
стилю в духовній музиці, автор першої в історії української му-
зики опери. Народився 27 жовтня 1745 року в Глухові.

58



105 років тому (1917) призначено комісарів Тимчасового
уряду в українські губернії: Суковкіна — в Київську, Лівиць-
кого — Полтавську, Іскрицького — Чернігівську, В’язлова —
Волинську, Тимошенка — Харківську, Степуру — Подільську,
Герберга — Катеринославську.

105 років тому (1917) у Києві відбулася 105-тисячна маніфес-
тація на підтримку українського національно-визвольного руху.

100 років тому (1922) народився український графік Сергій
Адамович, автор ілюстрацій до творів "Земля" О. Кобилянської,
"Борислав сміється" І. Франка, "Кров людська не водиця" М. Стель-
маха тощо.

80 років тому (1942) у Празі помер відомий український дер-
жавний і громадський діяч професор Кость Мацієвич. Наро-
дився 18 травня 1874 року.

70 років тому (1952) на засланні в Сибіру помер єпископ
УГКЦ Микола Чарнецький.

4 квітня
140 років тому (1882) в містечку Нова Басань Козелецького

повіту Чернігівської губернії народився громадський і політич-
ний діяч, один з організаторів українського національно-куль-
турного й громадського життя на Зеленому Клині Юрій Глушко-
Мова. Помер восени 1942 року в окупованому нацистами Ки-
єві, похований на Лук’янівському цвинтарі.

110 років тому (1922) в Києві помер антрополог і етнолог
Олександр Алешо. Народився 21 лютого 1890 року в цукроварні
"Грушки" Балтського повіту Подільської губернії (тепер — Одесь-
ка область).

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Гвінейською Республікою.

5 квітня
175 років тому (1847) за участь у діяльності Кирило-Мефо-

діївського братства у Києві заарештовано Тараса Шевченка. 
140 років тому (1882) народився український історик, пуб-

ліцист, активний політичний діяч, повноважний міністр і
посол Української держави в Австро-Угорщині Вячеслав Ли-
пинський. Помер 14 червня 1931 року в Австрії, похований у
с. Затурці на Волині.
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80 років тому (1942) помер визначний педагог-історик, поет
і журналіст Василь Пачовський. Народився 12 січня 1878 року
в селі Жуличах, неподалік Золочева в Галичині.

75 років тому (1947) ЦК КП(б)У ухвалив чергову постанову
про посилення боротьби з українським націоналістичним під-
піллям у західних областях УРСР.

30 років тому (1992) Указом Президента України Чорномор-
ський флот оголошено українським.

7 квітня
105 років тому (1917) у Ташкенті за ініціативою Івана Опо-

кова і Костянтина Ванченка-Писанецького створена Туркес-
танська українська громада.

105 років тому (1917) у Києві відбувся з’їзд автономістів-фе-
дералістів, які доти працювали в підпілля як "Товариство ук-
раїнських поступовців".

105 років тому (1917) українці-військовополонені табору
Фрайштадт в Австрії звернулися до Тимчасового уряду з під-
тримкою революційних перетворень і вимогою надати автоно-
мію Україні.

105 років тому (1917) у Києві вийшло перше число газети
"Нова рада", в якому вміщено програмну статтю М. Грушев-
ського "Велика хвиля" та відозву ради ТУП.

65 років тому (1957) на засланні в Сибіру помер єпископ
УГКЦ Петро Вергун.

5 років тому (2017) помер український кобзар, заслужений
артист України, народний артист України, голова Спілки коб-
зарів України, лауреат премії фонду Т. Г. Шевченка Василь Лит-
вин. Народився 4 червня 1941 року на Кіровоградщині.

5 років тому (2017) помер учений у галузі матеріалознавства
і міцності матеріалів, доктор технічних наук, професор, акаде-
мік Національної академії наук України Микола Новиков. На-
родився 10 квітня 1932 року.

8 квітня
135 років тому (1887) у Бережанах в Галичині народився ві-

домий український громадсько-політичний діяч, член Консти-
туанти й Української Національної Ради у Львові та державний
секретар праці й суспільної опіки ЗУНР Антін Чернецький.
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115 років тому (1907) у Станіславові народився засновник,
адміністратор і актор Українського театру малих форм імені В.
Блавацького в Австралії Ярослав Андрухович. Помер 1 лютого
1975 року в Порт Ноарланзі (Австралія).

9 квітня
140 років тому (1882) народився український історик, архі-

віст і геральдознавець Вадим Модзалевський. Помер 3 серпня
1920 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Бенін.

11 квітня
425 років тому (1597) у Варшаві страчено одного з ватажків

козацького повстання 1594—1596 років Северина Наливайка.
Народився близько 1560 року.

90 років тому (1932) механік тресту "Кадїїввугілля" винахід-
ник Олексій Бахмутський створив перший у світі вугільний
комбайн.

75 років тому (1947) в одному з підземних шпиталів на Пе-
ремищині загинули референти ОУН Леся Гайдукевич ("Бог-
дана") і Ярослав Солган ("Нехрист") та кільканадцять поране-
них вояків УПА.

35 років тому (1987) в Ташкенті розпочалася І Всесоюзна на-
рада представників ініціативних груп національних рухів, у
якій взяло участь 105 делегатів з Москви, Узбекистану, України,
Таджикистану і Казахстану.

12 квітня
105 років тому (1917) у Москві, в Олексіївському народному

будинкові, відбулися великі збори, улаштовані українською
партією с.-р. Більшість зібраних складались з офіцерів та сол-
датів Московського гарнізону, а також з прибувших із фронту.

13 квітня
115 років тому (1907) в Махнівці (тепер — Хмільницького

району Вінницької області) народився відомий спеціаліст в га-
лузі електротехнічного передавання зображення Євген Орлов-
ський. Помер 1 квітня 1986 року.

115 років тому (1907) у Санкт-Петербурзі народився укра-
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їнський художник театру Федір Нірод, народний художник
СРСР (1975). Помер 6 вересня 1996 року.

85 років тому (1937) у с. Слюсарево Савранського району
Одеської області народився Володимир Шкрабак, ректор
Санкт-Петербурзького державного аграрного університету, до-
ктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки РРФСР,
академік.

80 років тому (1942) гітлерівський рейхскомісар України
Еріх Кох видав циркуляр для всіх генеральних і окружних ко-
місарів, яким вимагав застосовувати смертну кару до всіх, хто
подасть будь-яку допомогу військовополоненим.

80 років тому (1942) видано наказ керівника поліції безпеки
і СД в Житомирі заарештувати 406 активістів і членів Револю-
ційної ОУН.

14 квітня
140 років тому (1882) у Ніцці (Франція) помер письменник

Андрій Новодворський. Народився у 1853 році в Липовець-
кому повіті Київської губернії.

15 квітня
175 років тому (1847) у Санкт-Петербурзі помер вчений-еко-

номіст, перший ректор Санкт-Петербурзького університету
Михайло Балудянський (Балуг’янський). Народився 8 жовтня
1769 року в с. Вишня Ослава на території нинішньої Словач-
чини.

155 років тому (1867) народився генерал-майор царської
армії Семен Сидельніков, який очолював Головне інженерне
управління Військового міністерства Української Держави.

90 років тому (1932) в Кременчуці народився український
літературознавець, критик, член-кореспондент НАНУ Віталій
Дончик. У 1989 році — один із засновників Руху. Лауреат Рес-
публіканської премії в галузі літературно-художньої критики,
Державної премії України ім. Т. Шевченка.

16 квітня
140 років тому (1882) народилася поетеса, перекладач, педа-

гог, популяризатор творів Тараса Шевченка Христина Алчев-
ська. Померла 27 жовтня 1931 року.
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105 років тому (1917) у Києві відкрилася конференція Укра-
їнської соціал-демократичної робітничої партії.

17 квітня
105 років тому (1917) Українська національна рада Петрог-

рада звернулася до Центральної Ради з пропозицією представ-
ляти інтереси населення України перед Тимчасовим урядом і з
рекомендацією залучити до підтримки автономії України пред-
ставників національних меншин.

105 років тому (1917) у Києві відкрився Всеукраїнський з’їзд
"Просвіти".

18 квітня
170 років тому (1852) у Санкт-Петербурзі помер державний

діяч Російської імперії Федір Вронченко. Народився 1780 року
в сім’ї священика українського походження.

105 років тому (1917) у Києві відбулися установчі збори Ук-
раїнської партії соціалістів-революціонерів.

85 років тому (1937) у Цінь Тао  (Китай) вийшло перше
число двотижневика «Українець на Далекому Сході».

45 років тому (1977) у м. Гейдельберг (Німеччина) помер ви-
датний український філософ, релігієзнавець і лінгвіст Дмитро Чи-
жевський. Народився 5 квітня 1894 року в Олександрії (нині —
Кіровоградська область).

18—19 квітня
105 років тому (1917) у Києві відбувся український педаго-

гічний з’їзд, в якому взяло участь 550 вчителів початкових, се-
редніх та вищих навчальних закладів України. З’їзд висловився
за українізацію освіти, утворив Головну українську шкільну
раду.

19 квітня
105 років тому (1917) у Києві розпочав роботу Всеукраїн-

ський національний конгрес, у якому взяло участь близько 950
делегатів.

105 років тому (1917) у Києві відбулося засідання організа-
ційного комітету Української селянської спілки.

5 років тому (2017) помер український сценарист, редактор,
режисер Анатолій Карась. Народився 3 січня 1940 року.

63



20 квітня
160 років тому (1862) народився український історик мис-

тецтва, академік АН УРСР Олексій Новицький. Досліджував
історію українського мистецтва і архітектури, вивчав художню
спадщину Тараса Шевченка. Помер 24 вересня 1934 року.

140 років тому (1882) народився український історик, гро-
мадський та державно-політичний діяч, публіцист Дмитро До-
рошенко. Автор понад тисячі наукових праць, серед яких —
двотомні "Нарис історії України" та "Історія України, 1917—
1923", тритомник "Слов’янський світ в його минулому й сучас-
ному", п’ятитомник споминів. Помер 19 березня 1951 року в
Мюнхені (ФРН).

105 років тому (1917) Всеукраїнський національний з’їзд за-
слухав доповідь Прокопа Понятенка щодо прав національних
меншин в Україні.

105 років тому (1917) збори солдатів-українців Новопетер-
гофського гарнізону ухвалили резолюцію на підтримку авто-
номії України.

100 років тому (1922) помер композитор Кирило Стеценко.
21 квітня

105 років тому (1917) Всеукраїнський національний конгрес
після доповіді М. Грушевського ухвалив склад Центральної
Ради в кількості 155 членів. Таємним голосуванням Головою
Центральної Ради був обраний М. Грушевський (588 делегатів
голосували "за", кілька утримались). Заступниками обрані Во-
лодимир Винниченко і Сергій Єфремов.

55 років тому (1967) помер відомий український історик-ме-
дієвіст Іван Крип’якевич. Народився 25 червня 1896 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Йєменською Республікою.

22 квітня
400 років тому (1622) у Києві помер український полково-

дець, дипломат і державний діяч, гетьман українського козац-
тва Петро Конашевич-Сагайдачний. Народився на Львівщині
близько 1570 року.

155 років тому (1867) народився український живописець і
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графік Василь Корнієнко, автор картин "Біля корчми", "Від’їзд
Богдана Хмельницького до Києва", ілюстрацій до "Енеїди".
Помер 1904 року в Одесі.

105 років тому (1917) Тимчасовий Уряд призначив Крайо-
вим комісаром окупованих частин Галичини й Буковини з осід-
ком у Чернівцях Дмитра Дорошенка.

105 років тому (1917) віче українців Петрограда підтримало
Центральну Раду в її боротьбі за національно-територіальну
автономію України.

105 років тому (1917) у Гельсингфорсі (Фінляндія) створено
Українську раду, яка звернулася до місцевої ради депутатів
флоту, армії та робітників із закликом підтримати автономію
України.

105 років тому (1917) у Києві відбувся з’їзд українських коо-
перативних спілок.

55 років тому (1967) за ініціативою голови Революційної
ОУН Ярослава Стецька в Тайвані створено Антикомуністичну
лігу (ВАКЛ), яка об’єднала міжнародні національні організації
91 країни. Тоді ж за його ініціативи з антикомуністичних орга-
нізацій та чільних європейських державних діячів створено
Європейську Раду Свободи. Відтепер українські націоналісти
розглядалися на Заході не як нацистські злочинці, а як борці
за національно-державне визволення рідного народу.

23 квітня
125 років тому (1897) в селі Міжгір’ї на Закарпатті народився

один з активних діячів Карпатської України Василь Гренджа-Дон-
ський. Помер 25 листопада 1974 року в Братиславі (Словаччина).

75 років тому (1947) у Львові за участю Лазара Кагановича і
Микити Хрущова відбулася нарада секретарів обкомів КП(б)У і
начальників управлінь МДБ УРСР західних областей щодо оста-
точної ліквідації оунівського підпілля і повної радянізації регіону.

24 квітня
105 років тому (1917) зібрання українців-робітників Путі-

ловського заводу в Петрограді ухвалило: "В інтересах розвитку
класової боротьби і продукційних сил на Україні добиватися
національно-територіальної автономії України з гарантією гро-
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мадських і національних прав инших народів, що живуть на
Українській землі".

25 квітня
160 років тому (1862) народився український етнограф

фольклорист Василь Кравченко. Помер 25 березня 1945 року.
160 років тому (1862) у Маріуполі народився український та

російський філософ неокантіанського напрямку, психолог, за-
сновник першого в Росії Інституту психології та його директор
Георгій Челпанов. Помер у Москві 13 лютого 1936 року.

115 років тому (1907) народився український письменник і
журналіст Микола Трублаїні (Завірюха). Помер 5 жовтня 1941
року після важкого поранення.

115 років тому (1907) помер український літературний кри-
тик, мистецтвознавець і журналіст Василь Горленко. Наро-
дився 13 березня 1853 року в с. Ярошівці Прилуцького повіту
Полтавської губ. (тепер — Чернігівська область).

95 років тому (1927) помер український письменник, гро-
мадський діяч Марко Черемшина (спр. — Іван Семанюк). На-
родився 13 червня 1874 року в с. Кобаках (нині — Івано- Фран-
ківщина).

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Зімбабве.

26 квітня
135 років тому (1887) на хуторі Ладанському Полтавської гу-

бернії (тепер — с. Новопетрівка Прилуцького р-ну Чернігів-
ської області) народився український скульптор, кінорежисер,
театральний діяч Іван Кавалерідзе, автор багатьох відомих
пам’ятників, зокрема, княгині Ользі в Києві (1911, відновлений
1996), першого в Україні пам'ятника Т. Шевченку в Ромнах
(1918), Полтаві (1925) і Сумах (1927), Григорію Сковороді в Лох-
виці (1922), Чорнухах (1922), Сковородинівці (1972), Києві
(1977), Богдану Хмельницькому в Чернігові (1964) тощо. Помер
З грудня 1978 року в Києві.

27 квітня
5 років тому (2017) помер народний депутат України Лев

Миримський. Народився 2 квітня 1960 року у Сімферополі.
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28 квітня
100 років тому (1922) у Празі відбулася перша професорська

рада як установчі збори Української господарської академії в
Подєбрадах, чим покладено початок існування цього вищого
навчального закладу на чужині.

75 років тому (1947) збройні сили комуністичної Польщі
розпочали акцію "Вісла" — примусового виселення україн-
ського населення з його етнічної території на німецькі землі,
які відійшли їй після Другої світової війни.

29 квітня
105 років тому (1917) у Гельсингфорсі за участю солдатів і

матросів місцевого гарнізону відбувся величавий український
похід на підтримку автономії України.

105 років тому (1917) у Києві відбулася Всеукраїнська сту-
дентська конференція.

30 квітня
130 років тому (1892) народився український терапевт, ака-

демік АН УРСР та АМН СРСР Вадим Іванов. Розвивав клініко-
фізіологічний напрямок у медицині, одним з перших в СРСР
розробляв проблеми гастрографії. Помер 15 січня 1962 року.

105 років тому (1917) у Владивостоці вийшло перше число
газети "Українець на Зеленому Клині".

5 років тому (2017) помер Борис Олійник, український  поет,
політик. Народився 22 жовтня 1935 року.

Квітень
105 років тому (1917) засновано приватне акціонерне това-

риство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт».
80 років тому (1942) відбулася II Конференція ОУН-Б, яка

розглянула питання подальшої тактики в боротьбі за незалеж-
ність України.

80 років тому (1942) на Волині організовано перші дві групи
самооборони з членів ОУН-Б на чолі з С. Качинським та І. Пе-
регійняком-Довбенком.
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"СОГлАСОВАТЬ ТЕКСТ АКТА С МОСКВОЙ"
(до 100-річчя проголошення більшовиками амністії

врангелівським і петлюрівським емігрантам) 
Після поразки Другого Зимового походу українська полі-

тична еміграція продовжувала вірити в те, що незабаром вона
зможе повернутися на Батьківщину. Тож незважаючи на вкрай
важке матеріальне становище, в якому вона перебувала в та-
борах інтернованих у Польщі, наше вояцтво готувалося до но-
вого здвигу. І якраз це найбільш лякало ставлеників російських
більшовиків в Україні, бо знали, що їм не буде пощади за зраду
рідного народу. 

Вихід ці колаборанти бачили в тому, аби розкласти зсере-
дини українську політичну еміграцію, виманивши додому ря-
дових вояків Армії УНР. Відтак ставали на коліна перед Моск-
вою, аби та дозволила здійснювати пропагандистські акції в та-
борах інтернованих українців у Польщі й на Балканах. У звер-
ненні до ЦК РКП (б) від 17 березня 1922 року, зокрема, наго-
лошувалося на необхідності "повторить от имени РСФСР и
УССР объявление амнистии рядовым врангелевцам и петлю-
ровцам, объявив врагами народа группы активистов, перечис-
лив их поименно во главе с Врангелем, Петлюрой и Савинко-
вым, и широко оповестить  об этом акте врангелевских и пет-
люровских солдат, интернированных на территории Польши
и Балкан".

У Москві дослухалися до просьби своїх наймитів в Україні
й через два тижні в Харкові знову повернулися до розгляду
цього питання, коли політбюро ЦК КП (б) У 7 квітня 1922 року
доручає окремій групі "в 24 часа составить проект торжествен-
ного акта амнистии от имени ВУЦИК", в якому наголосити на-
самперед про "незыблемую прочность советской власти".

До наступного засідання 10 квітня це завдання було вико-
нане і політбюро затвердило запропонований текст з деякими
змінами, зазначивши, що заступнику наркома закордонних
справ УСРР Яковлеву доручається "согласовать текст акта с
Москвой".
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ПРОТОКОЛ № 35
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 7 апреля 1922 г.

Присутствовали: члены Политбюро т. т. Петровский, Мануиль-
ский, Косиор, Затонский, Иванов.

-"- Ц. К. т. т.  Угаров, Кин, Клименко, Скрыпник.
канд. в  -"- Ц. К. тов. Владимиров.

СЛУШАЛИ: 
3. Об амнистии рядовым (останнє слово вписане Мануїль-

ським. — В. С.) петлюровцам и врангелевцам (прис. т. Яковлев).
ПОСТАНОВИЛИ: а) Поручить т. Ветошкину, Манцеву и

Яковлеву в 24 часа составить проект торжественного акта ам-
нистии от имени ВУЦИК;

б) Кроме этого, выпустить обращение к заграничным укра-
инцам (останні два слова вписані Мануїльським замість ви-
кресленого ним "петлюровцам". — В. С.) от имени Совнаркома;

в) Главные мотивы амнистии следующие: 
1) Незыблемая прочность Советской власти;
2) Забота Советской власти о рядовой эмигрантской массе,

оторванной от родины и жестоко эксплуатируемой и обманы-
ваемой кучкой авантюристов;

г) Принять все меры к самой широкой огласке амнистии, для
чего:

1) передать от имени ВУЦИК и НКИД по радио,
2) НКИД послать всем правительствам соответствующую

ноту,
3) поднять кампанию в советской печати, 
4) поручить НКИД принять меры к широкой огласке акта об

амнистии за границей, особеннно в Варшаве, Вене и Праге, ис-
пользуя аппараты РСФСР,

5) помещать в прессе отклики на амнистию кооперативных
и общественных организаций.

д) ответственность за проведение кампании за границей воз-
ложить на т. Яковлева.

е) поручить Агитпропу выработать план кампании в совет-
ской печати.

Секретарь ЦК КП (б) У Д. Мануильский.
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ПРОТОКОЛ № 36
заседания Политбюро ЦК КП (б) У от 10 апреля 1922 г.
Присутствовали: члены Политбюро т. т. Петровский, Мануиль-

ский, Фрунзе, Лебедь, Иванов А., Затонский.
-"- и канд. в -"- Ц. К. т. т.  Кузнецов, Кон, 
Скрыпник. Владимиров.

СЛУШАЛИ: Проект постановления ВУЦИК об амнистии 
эмигрантам (т. т. Яковлев, Ветошкин и Манцев).
ПОСТАНОВИЛИ: а) Принять проект, предложенный тов.

Яковлевым, за исключением 2-го пункта последней части (где
перечисляются категории лиц, коим воспрещается возвраще-
ние на Украину), поручить Комиссии точно сформулировать в
том смысле, что возвращение воспрещается только организа-
торам и инициаторам монархических и петлюровских органи-
заций, причем желательно, чтобы было перечислено  возможно
больше фамилий видных активистов.

В пункте 4 заменить Наркоминдел — Наркомюстом.
б) В виду отъезда т. Ветошкина в Комиссию вместо него

ввести т. Скрыпника;
в) Президиуму ВУЦИК поручить окончательную редакцию,

а также наблюдение за максимальным распространением акта
об амнистии среди эмигрантской массы;

г) Поручить т. Яковлеву согласовать текст акта с Москвой.

Секретарь ЦК КП (б) У Д. Мануильский.

"ЗІ ЗГОдИ МОСКВИ І БАЙдУжОСТІ ШТАТІВ…"
(до 75-річчя акції "Вісла") 

Навесні 1945-го багато українських сіл Засяння вперше в
своїй історії не орали й не засівали землю – залякані польським
терором і обнадіяні більшовицькою агітацією на щасливе май-
бутнє їхні мешканці готувалися виїздити до радянської Ук-
раїни. Багато з них і справді погодилися їхати у незвідане. 

Проте багато й залишилися. Бо не могли погодитися на те,
аби чужі чоботи топтали землю, яку тисячоліттями скроплю-
вали потом і кров’ю їхні предки. А ще ж не могли покинути тих
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вояків Української Повстанчої Армії, які продовжували в Бес-
кидах боротьбу за самостійну Українську державу. 

Відтак комуністична Польща за підтримки Москви й Чехос-
ловаччини, яка перекрила свої кордони, вдалася до нечуваного
злочину: громадян своєї держави в мирний час депортувала як
найбільших злочинців. Були і фільтраційні табори, і товарняки,
в яких перевозили худобу, і брутальне розселення по кілька
родин у різних кутках населеного пункту на німецьких землях,
що відійшли до Польщі.

А ще намагання польської влади не тільки стерти з історич-
ної пам’яті існування тут українства, а й добитися повного за-
пустіння його теренів, де буде буяти лише чортополох…

Ця велика трагедія через понад півстоліття озвалася поетич-
ним словом в серці київського лемка Василя Ковальчука, кот-
рому в ту пору вже виповнилося 10 років, які він зустрів у
придніпровському степу, куди доля закинула його депортовану
родину. Та біль за втраченою батьківщиною вилилася в рядки,
які печуть усіх українців.

СВЯТОТАТСТВО. 1947.

Такої біди ще не знали Карпати…
У пору, коли вже сади зацвіли,
Зі згоди Москви і байдужості Штатів
Мою Лемківщину на розстріл вели.

Завжди таких гордих й величних, як гори,
Ведуть моїх лемків, женуть в інший світ.
Лишається пустка, наповнена слізьми і горем,
Та ще Яворина, що гірко ридає їм вслід.

Це ж треба отак нацькувати вояків,
Ледь-ледь охололих од бомб і пальби,
Щоб назва ріки, древня гордість поляків, - 
І символом стала людської ганьби.
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ВИМАГАлИ ШИРОКОЇ ГлАСНОСТІ
(до 35-річчя створення перших молодіжних 

неформальних організацій у Києві)
Свіжий вітер змін, що насувалися з початком горбачовської

гласності, першими сприйняли й відчули себе самодостатніми
в новій атмосфері представники молоді, особливо студентство.
Цілком можливо, що імпульсом до активізації молодіжного
руху в Україні став виступ казахських студентів, які в грудні
1986 року на центральному майдані Алма-Ати заявили про
свою рішучість обстоювати право на розвиток рідної мови.

Молодь української столиці проявила тоді свій інтерес до збе-
реження історичної спадщини, про що свідчить доповідна Київ-
ського міськкому КП України та ЦК ЛКСМУ до ЦК КП України
2 квітня 1987 року.  Виникнення молодіжних груп, які виступа-
ють за збереження пам’ятків архітектури, наголошується в цьому
документі, пов’язано зі спробою переобладнати так званий Замок
Річарда на Андріївському узвозі під готель, хоч були плани ство-
рити на його базі Молодіжний центр, де могли виставляти свої
картини митці, що розпочинають свій творчий шлях.

І хоч влада вдалася до так званої роз’яснювальної роботи,
вона змушена була взяти до уваги протести молоді й розгля-
дати інші варіанти використання будівлі-пам’ятки. Таким
чином, це була чи не перша поступка режиму. А це додало
впевненості молоді в правильності власної самоорганізації, з
якою будуть рахуватися в майбутньому все більше.

Природно, такий розвиток подій занепокоїв не тільки ком-
партійний апарат на місцях. У червні 1987 року це питання роз-
глядалося на засіданні в ЦК КПРС, який доручив уважно
вивчити процес створення різних неформальних груп. Це, зро-
зуміло, ретельно було вивчено і в Україні. Тож  доповідаючи
Москві 22 липня 1987 року щодо діяльності неформальних
груп в Україні, другий секретар ЦК Компартії України Олексій
Титаренко визнавав швидкоплинність даного процесу: на цей
час у республіці вже діяло 20 тисяч різних об’єднань. Крім сто-
лиці, вони поширилися найбільше в Одеській, Львівській, Во-
рошиловградській, Рівненській областях. 

Щоправда,  влада бачила в їхній діяльності якусь "руку За-
ходу", бо вже намагалася локалізувати  "попытки создания
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групп пацифистской направленности, которые были намерены
передавать на Запад информацию о "притеснениях в СССР сто-
ронников мира", предъявлять требования о прекращении в
республике строительства объектов атомной энергетики".

Не могли в ЦК КПУ ніяк заспокоїтися щодо спроби провести
мітинг на захист Замка Річарда, відчуваючи власне безсилля
перед справедливими вимогами київської молоді. Водночас ком-
партійна влада відчувала, що треба пристосовуватися до нових
умов, шукати порозуміння з масами. Але не мала для цього ні
великого бажання, ні підготовлених кадрів. Високим функціо-
нерам здавалося, що випробувані прийоми тоталітарного ре-
жиму і на цей раз спрацюють, аби відгородити їх від народного
гніву, що вже почав закипати. Вони не розуміли, що то нагро-
маджується революційна енергія українських мас.

Секретно
ЦК Компартии Украины

Докладываем, что в г. Киеве возникли группы молодежи,
выступающие за сохранение памятников архитектуры. В их
составе представители учащейся и творческой молодежи, ко-
торые по имеющейся информации намереваются провести 3—
5 апреля т. г. на Андреевском спуске митинг против переобо-
рудования жилого дома (так называемого Замка Ричарда
"Львинное сердце") под гостиницу.

При этом экстремистски настроенные лица готовятся выйти
на митинг с транспарантами, мегафонами, аппаратурой для ки-
нофотосъемки, В числе основных ими выдвигаются требова-
ния широкой гласности при решении вопросов сохранения
архитектурных памятников, а названное здание, в частности,
после реставрации они настаивают на использовании как цен-
тра молодежи или выставочного зала молодых художников.

С целью предотвращения в городе негативных проявлений
представителями ЦК ЛКСМ Украины, горисполкома и правоох-
ранительных органов принят ряд мер упреждающего характера.
В течение 28—31 марта с. г. проведены встречи официальных лиц
и специалистов с так называемой инициативной группой, обра-
тившейся ранее в различные органы. По данному вопросу опуб-
ликованы и специальные материалы. Ведется разъяснительная
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работа среди студенческой и творческой молодежи. Взято под
контроль правоохранительных органов поведение экстремистски
настроенных лиц. Принимаются другие необходимые меры. Изу-
чаются другие варианты использования указанного здания.

Секретарь Киевского горкома Секретарь ЦК ЛКСМ 
Компартии Украины Украины
Ю. Ельченко В. Цыбух
1/97.
02.04.87 г.

Секретно
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

ИНФОРМАЦИЯ
О работе партийных организаций республики по выполне-

нию постановления ЦК КПСС от 18 июня 1987 года "О нега-
тивных проявлениях в деятельности некоторых неформальных
общественных объединений".

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 18 июня 1987
года отделами ЦК Компартии Украины совместно с Укрсовпро-
фом, ЦК ЛКСМУ, министерствами и ведомствами республики
в июне т. г. во всех областях и г. Киеве была проанализирована
деятельность самодеятельных объединений различной направ-
ленности, а также уровень руководства и контроля за их рабо-
той на местах.

Анализ показал, что в республике около 20 тысяч таких
групп зарегистрированы при клубах и дворцах культуры, ре-
дакциях газет и других учреждениях, общественных организа-
циях. Они помогают удовлетворять запросы населения на
содержательный досуг, участие в общественно полезных делах.

Вместе с тем в последнее время участились попытки проник-
новения в эти самодеятельные объединения экстремистских
элементов, политических демагогов, националистически, про-
сионистски настроенных людей, религиозных фанатиков, ко-
торые пытаются использовать деятельность этих объединений
в своекорыстных, а по ряду позиций — во враждебных целях.
Так, в Киеве "Инициативная группа", "Аметист" (численностью
10—15 человек каждая) под влиянием экстремистски настро-
енных людей выдают себя за единственных защитников куль-
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турных и исторических ценностей, борцов за сохранение ок-
ружающей среды, трезвый образ жизни.

В ряде областей республики отмечается деятельность полусек-
тантских групп последователей нетрадиционных религий, в час-
тности, так называемых кришнаитов. Для них характерно
стремление сформировать у верующих социальную пассивность,
неуважение к советским законам, подавить гражданские чувства.

В Одесской, Львовской, Ворошиловградской, Ровенской об-
ластях локализованы попытки создания групп пацифистской
направленности, которые были намерены передавать на Запад
информацию о "притеснениях в СССР сторонников мира",
предъявлять требования о прекращении в республике строи-
тельства объектов атомной энергетики.

В г. Киеве группа "хиппи-пацифистов" (около 30 чел.), име-
нующая себя "Системой", подстрекала отдельную часть моло-
дежи к проведению 4—5 апреля т. г. на Андреевском спуске
импровизированного митинга в защиту так называемого "дома
Ричарда" — памятника архитектуры республиканского значе-
ния, построенного на рубеже Х1Х—ХХ веков. Упредить эту
акцию помогло проведение встреч с представителями моло-
дежи заместителей председателя и руководителей управлений
горисполкома, архитекторов, секретарей горкома комсомола.

Лидирующее положение в "Системе" пытается занять судимый
в прошлом за антисоветскую деятельность Набока С. В. 1954 года
рождения, ранее окончил (заочно) ІІІ курс факультета журналис-
тики Киевского госуниверситета, в настоящее время работает
грузчиком Ленинского райгастрономторга г. Киева.

Что касается неформальных объединений типа "Памяти" и
ей подобных, то таковых в республике не выявлено. Однако
имеются настойчивые попытки создания филиалов этой орга-
низации со стороны приезжающих  на Украину эмиссаров "Па-
мяти", распространения текстов и звукозаписей выступлений
руководителей этого объединения. Отдельные лица в г. г.
Киеве, Львове, Виннице, Ялте обсуждают возможности выс-
туплений в поддержку "Памяти". Указанные лица известны, с
ними проводится соответствующая работа с тем, чтобы их на-
мерения не получили практической реализации.

В последнее время партийными, советскими органами, общес-
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твенными организациями активизирована работа участников са-
модеятельных объединений по приданию их деятельности четкой
идеологической и практической направленности. В Киеве, напри-
мер, начали проводиться воскресники по уходу за памятниками
истории и культуры, во Львове, Харькове, Донецке, Днепропет-
ровске, Кировограде комитетами комсомола организуются кон-
курсы и фестивали для возникших рок-групп, любителей брейк-
данса, действуют клубы любителей футбола, фантастики.

Вместе с тем многие партийные комитеты, советские, проф-
союзные и комсомольские органы недооценивают опасности бес-
контрольной деятельности отдельных самодеятельных групп,
попыток проникновения в них враждебных элементов, плохо
знают реальную обстановку в них. Не везде обеспечивается от-
крытое, своевременное разъяснение острых вопросов, которые
поднимает общественность. Слабо изучаются масштабы и учи-
тываются возможные последствия распространения в молодеж-
ной среде увлечений образцами буржуазной массовой культуры.

Отдельные члены партии, комсомольцы принимают участие в
работе самодеятельных клубов и групп, в которых допускаются
иногда сомнительные в идейном отношении суждения, но еще не
всегда дают должный отпор демагогическим и клеветническим
выпадам. Некоторые партийные и комсомольские  организации
примиренчески относятся к фактам подобной беспринципности. 

На необходимость серьезного улучшения руководства само-
деятельными объединениями, усиления контроля за их дея-
тельностью обращено внимание первых секретарей обкомов
партии на совещании 16 июля т. г. в ЦК Компартии Украины.

В июле т. г. результаты изучения деятельности в республике са-
модеятельных объединений будут рассмотрены в ЦК Компартии
Украины. Намечается утвердить мероприятия, направленные на
совершенствование   работы с этими объединениями, предотвра-
щение негативных  проявлений в их деятельности.

Секретарь ЦК Компартии Украины                  А.ТИТАРЕНКО.

"22"  июля 1987 года.
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ТРАВЕНЬ
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1 травня
105 років тому (1917) у Києві на Сирецькому майдані за іні-

ціативою Українського військового клубу імені Павла Полу-
ботка відбулося "Свято квіток", на якому стихійно розпочалося
формування українського полку імені Богдана Хмельницького.

105 років тому (1917) відбулися загальні збори Української
колонії Москви, на яких було створено Оргбюро, на яке покла-
дено завдання об’єднати діяльність українських організацій і
партій у Москві, впорядкувати справу з помешканням, засну-
вати книгарню, демократичний клуб тощо.

100 років тому (1922) за редакцією Дмитра Донцова у Львові
відновлено випуск "Літературно-наукового вістника".

100 років тому (1922) у Празі з’явилося перше число жур-
налу "Український студент".

45 років тому (1977) над селищем Східниця біля Трускавця
на Львівщині було вивішено синьо-жовтий прапор.

2 травня
145 років тому (1877) народився український геолог Воло-

димир Лучицький, який керував створенням першої мапи ко-
рисних копалин України (1923). Помер 25 жовтня 1949 року.

105 років тому (1917) у Благовіщенську вийшло перше число
газети "Українська Амурська справа".

5 років тому (2017) помер український фізик, академік На-
ціональної академії наук України Віктор Єременко. Народився
26 серпня 1932 року в Харкові.

3 травня
145 років тому (1877) у Петербурзі народився історик мис-

тецтва Федір Шміт, автор досліджень "Мистецтво старої Ук-
раїни-Руси", "Пам’ятки староруського мистецтва" тощо. Помер
10 листопада 1942 року в Ташкенті.

105 років тому (1917) українці Оранієнбаумського гарнізону
(поблизу Петрограда) обрали тимчасовий комітет для ведення
справ своєї громади.

4 травня
140 років тому (1882) у Миргороді на Полтавщині народився

відомий дослідник-медієвіст Борис Греков, який утвердив в істо-
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ричній науці термін "Київська Русь". Помер 9 вересня 1953 року.
105 років тому (1917) командуючий Південно-Західним

фронтом генерал Брусилов дав дозвіл на формування на до-
бровільній основі українського полку імені Богдана Хмель-
ницького, до якого записалося 4074 добровольці. 

5 травня
145 років тому (1877) на хут. Кривому (нині — селище Сє-

дово Донецької області) народився полярний дослідник та гід-
рограф Георгій Сєдов. Помер 5 березня 1914 року на шляху до
Північного Полюса.

140 років тому (1882) народився український літературоз-
навець, ректор Українського Високого педагогічного інституту
ім. М. Драгоманова в Празі (1923—1925), президент  Україн-
ської Вільної Академії наук (1948—1952) Леонід Білецький.
Помер 5 лютого 1955 року в Канаді.

115 років тому (1907) помер художник Василь Волков, відомий
картинами "Українець", "Гоголь слухає лірника", "Гоголь у Васи-
лівці", "Петро І відвідує в тюрмі наказного гетьмана Павла Полу-
ботка в 1724 р". Народився 2 квітня 1840 року у Петербурзі.

65 років тому (1957) у Мельбурні (Австралія) помер громад-
ський і політичний діяч Сергій Шемет. Народився 18 червня 1875
року в Олександрівці Лубенського повіту Полтавської губернії.

6 травня
105 років тому (1917) загальні збори українців Саратова й

місцевого гарнізону підтримали Центральну Раду й україніза-
цію російської армії.

75 років тому (1947) СРСР, Польща та ЧССР підписали до-
говір про спільну боротьбу проти УПА.

30 років тому (1992) Україна почала вивезення до Росії ядер-
ної зброї.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Таїланд.

7 травня
100 років тому (1922) в Києві померла колекціонер, заснов-

ниця Музею мистецтв Ханенків Варвара Ханенко (уроджена
Терещенко). Народилася 1852 року в Глухові.
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9 травня
105 років тому (1917) загальні збори іркутської громади

"Вільна Україна" підтримали Центральну Раду й зажадали від
Тимчасового уряду сприяння в створенні українського війська.

100 років тому (1922) у Вільці Сяніцького повіту в Надсянні
народився відомий майстер художнього різьблення по дереву
Андрій Орисик. Помер 16 березня 1998 року в Трускавці на
Львівщині.

50 років тому (1972) десятикласники однієї з шкіл Стебника,
що неподалік від Дрогобича, Роман Калапач, Любомир Старо-
сольський, Зиновій Дмитрів і Петро Ярунів зірвали у трьох гро-
мадських місцях міста більшовицькі прапори й установили
замість них національні синьо-жовті знамена. За цю протестну
акцію Роман Калапач і Любомир Старосольський були засуд-
жені до ув’язнення в сибірських таборах.

10 травня
200 років тому (1822) помер відомий перекладач Семен Га-

малія. Народився 31 липня 1743 року в сотенному містечку Ки-
тайгороді Полтавського полку (тепер — Дніпровський район
Дніпропетровської області).

105 років тому (1917) у Баку помер відомий український спі-
вак Іван Алчевський. Народився 27 грудня 1876 року в Харкові.

11 травня
125 років тому (1897) в Гришиному (нині — Покровського

району Донецької області) народився Кирило Москаленко, Го-
ловком Ракетних військ стратегічного призначення СРСР з
1960 до 1962 року. Помер 17 червня 1985 року в Москві.

105 років тому (1917) голова Української національної ради
Петрограда Олександр Лотоцький передав до Тимчасового
уряду пропозиції щодо організації автономії в українських гу-
берніях.

105 років тому (1917) мітинг солдатів-артилеристів Москов-
ського гарнізону підтримав Центральну Раду й організацію
полку імені Богдана Хмельницького.

85 років тому (1937) народився український кінорежисер і
кіносценарист Володимир Костенко. Помер 1990 року в Києві.
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5 років тому (2017)  Рада міністрів Європейського союзу ух-
валила рішення про скасування короткострокових віз для гро-
мадян України при відвідуванні 32-х країн ЄС і Шенгенської
зони. Воно набуло чинності 11 червня і стало ще одною пере-
могою України на шляху до євроінтеграції.

12 травня
5 років тому (2017) помер український юрист, політик та на-

уковець, член-кореспондент Національної академії правових
наук України, президент Української асоціації міжнародного
права Олександр Задорожній. Народився 26 червня 1960 року.

13 травня
255 років тому (1767) у Москві помер Тимофій Щербацький

(світське ім’я — Тихон), літератор, педагог, митрополит Київ-
ський. Народився 1698 в Трипіллі нинішньої Київської області.

14 травня
5 років тому (2017) помер політв’язень та один з керівників

повстання в Норильских таборах 1953 року Євген Грицяк. На-
родився 9 серпня 1926 року в с. Стецева на Івано-Франківщині.

15 травня
105 років тому (1917) в Хусті народився активний діяч Кар-

патської України Іван Сарвадій.
16 травня

205 років тому (1817) народився український письменник,
історик, етнограф, фольклорист, публіцист та громадський діяч
Микола Костомаров. Помер 19 квітня 1885 року.

100 років тому (1922) чехословацька влада затвердила статут
Української господарської академії в Подєбрадах, що дало мож-
ливість розпочинати навчання в своєрідній національній по-
літехніці на чужині.

17 травня
100 років тому (1922) у Миргороді народився український

письменник, журналіст, лауреат Державної премії УРСР ім. Т.
Г. Шевченка (1981) Анатолій Дімаров. Помер 29 червня 2014
року в Києві.

70 років тому (1952) помер український фізіолог Володимир
Правдич-Неминський, який уперше зареєстрував (1913, 1925)
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електричні потенціали мозку тварин і заклав основи сучасної
енцефалографії. Народився 26 липня 1879 року.

18 травня
45 років тому (1977) помер першоієрарх Української Греко-

Православної Церкви в Канаді митрополит Михаїл (Хороший).
30 років тому (1992) у Києві відбувся І Міжнародний кон-

грес українських економістів.
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Екваторіальна Гвінея.
19 травня

120 років тому (1902) у Катеринославі відкрили музей імені
Поля, директором якого став професор Дмитро Яворницький.

105 років тому (1917) Гельсингфорська українська рада звер-
нулася до моряків Чорноморського флоту, гарнізону і насе-
лення Севастополя із закликом підтримати автономію України.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Султанатом Омман.

20 травня
100 років тому (1922) у Дубовому на Закарпатті народився

український письменник, кіносценарист, перекладач Іван Чен-
дей. Помер 29 листопада 2005 року в Ужгороді.

21 травня
130 років тому (1892) у станиці Полтавській на Кубані наро-

дився активний учасник визвольних змагань 1917—1921 років
генерал-хорунжий Костянтин Смовський. Помер 8 лютого
1960 року в Міннеаполісі (США).

105 років тому (1917) юнкери Омської школи прапорщиків
підтримали Українську військову раду в Києві.

65 років тому (1957) у Ленінграді помер відомий артист ес-
тради Олександр Вертинський. Народився 21 березня 1889
року в Києві.

22 травня
105 років тому (1917) у Києві завершився Перший Всеукраїн-

ський військовий з’їзд, який доручив обраному ним Україн-
ському Генеральному військовому комітетові на чолі з Симоном
Петлюрою розпочати творення національних збройних сил.
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80 років тому (1942) гітлерівська служба безпеки повідомила
про розгортання масового підпільного оунівського руху на те-
ренах окупованої України.

75 років тому (1947) польська комуністична влада стратила
біля села Лішні на Підкарпатті 19 українських повстанців: Сте-
пана Бобка ("Ягода"), Михайла Боднара, Йосифа Васьківа
("Орел"), Івана Войцеховського, Михайла Дацька, Петра Дмит-
ришина ("Липа"), Теодора Германа ("Чорний"), Олександра
Гирча ("Кучера"), Семка Головатого ("Лісковий"), Дмитра Кі-
лочка ("Голуб"), Івана Кіша, Івана Космовського ("Корінь"), Ста-
ніслава Ліщівського ("Крутий"), Йосифа Любінського ("Ґонт"),
Івана Марчака, Розалію Мінько ("Малина"), Михайла Музику
("Сміх"), Степана Савку ("Джміль") і Михайла Соколика.

23 травня
30 років тому (1992) Україна перейшла на загальноприйняту

в світі систему обліку та статистики.
24 травня

280 років тому (1742) помер гетьман Пилип Орлик. 
80 років тому (1942) помер видатний український біохімік і

епідеміолог Іван Горбачевский, ініціатор створення національ-
ної хімічної термінології. Народився 15 травня 1854 році у За-
рубинцях (нині — Тернопільська область).

25 травня
110 років тому (1912) в Золотоноші на нинішній Черкащині

народився відомий спеціаліст в галузі військово-морського
приладобудування Ілля Слуцький.

105 років тому (1917) Українська Центральна Рада вислала
до Петрограда делегацію з пропозицією про організацію влади
її Україні. Вимоги української делегації фактично були відки-
нуті Тимчасовим урядом.

105 років тому (1917) в Острогозьку Воронезької губернії від-
бувся Перший український з’їзд повіту, який ухвалив постанову
про приєднання до України і визнав синьо-жовтий прапор.

70 років тому (1952) в Мюнхені відбулися перші організа-
ційні збори прихильників відновлення на чужині Спілки Ви-
зволення України як загальнонаціональної непартійної ідейно-
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моральної організації. Головою Тимчасового центрального ко-
мітету СВУ було обрано професора Василя Плюща, першим за-
ступником — о. Івана Гриньоха.

50 років тому (1972) Петра Шелеста увільнено з посади пер-
шого секретаря ЦК КП України, що знаменувало посилення
наступу зросійщувальних процесів.

5 років тому (2017) помер український мистецтвознавець,
дослідник народного іконопису Василь Откович. Народився 20
червня 1950 року.

27 травня
300 років тому (1722) у Петербурзі було видано царський указ

про ліквідацію гетьманства і утворення Малоросійської коле-
гії — органу управління Лівобережною Україною, яка складалася
з російських воєвод на чолі з Степаном Бельяминовим. Ліквідо-
вана у 1727 році в зв’язку з відновленням гетьманства.

105 років тому (1917) Туркестанська українська громада за-
явила про підтримку Центральної Ради.

105 років тому (1917) українці Камишинського гарнізону
підтримали Український Генеральний військовий комітет, за-
являючи, що "який би не був його клич, всі, як один, зберемося
під наші прапори".

28 травня
260 років тому (1762) в селі Білоцерківцях теперішнього Лу-

бенського району Полтавської області народився ректор Києво-
Могилянської академії в 1783—1784 роках Іван Фальковський,
в чернецтві — Іриней. Помер у Києві 29 квітня 1823 року.

105 років тому (1917) українці Макіївки на Донеччині при-
вітали Український Генеральний військовий комітет, якому по-
бажали "найкращого успіху в справі утворення національного
українського війська".

105 років тому (1917) Оренбурзька українська військова
рада підтримала Центральну Раду і Перший Всеукраїнський
військовий з’їзд.

29 травня
70 років тому (1952) у Парижі помер командуючий Армією

УНР у Першому Зимовому поході (6 грудня 1919— 5 травня
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1925), військовий міністр УНР в екзилі генерал-полковник Ми-
хайло Омелянович-Павленко. Народився 8 листопада 1878
року в Тифлісі.

50 років тому (1972) помер один з найвидатніших механіків
XX століття Степан Тимошенко. Народився 4 січня 1879 року
в с. Шпотівці Полтавської губернії (тепер — Сумська область).

30 травня
240 років тому (1782) в Полтаві народився відомий воєна-

чальник, фельдмаршал Іван Паскевич. Помер 12 лютого 1856
року у Варшаві.

135 років тому (1887) народився український скульптор, ви-
значний представник "українського авангарду" Олександр Ар-
хипенко. Помер 25 лютого 1964 року в Нью-Йорку.

105 років тому (1917) у Благовіщенську створено Амурську
обласну українську раду.

31 травня
5 років тому (2017) помер Любомир Гузар, Верховний Ар-

хієпископ Києво-Галицький, Архієпископ і Митрополит Київ-
ський, єпископ Кам’янецький (2005—2011 рр.), кардинал Като-
лицької Церкви; глава Української греко-католицької церкви
(2005—11 рр.). Народився 26 лютого 1933 року.

Травень
205 років тому (1817) засновано Рішельєвський ліцей в місті

Одесі. 
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НА БЕРЕГАх лАБИ І дУНАЮ
(до 100-річчя від дня заснування Української 

господарської академії на чужині)
Cтрашний період після Полтавської поразки не зміг вбити

наш творчий дух, хоч московський самодержець Петро І нама-
гався його знищити, просторікуючи: "украинский народ умен,
но мы можем быти от етого не в авантаже". І навіть опинив-
шись у вигнанні, українці-політемігранти думали над тим, як
відродити освітні традиції Петра Могили та Івана Мазепи. 

Письменник, літературний критик, фундатор і редактор жур-
налу "Українська хата», а понад усе — Українець єдиної мети, як
називали лідера українських есерів Микиту  Шаповала, чи не
найбільше доклав зусиль для відродження нашої національної
освіти на чужині, щоб не розірвався її одвічний ланцюжок, що
завжди супроводжував наше національне державотворення. Але
й після того, як саме завдяки йому, як близькому приятелеві Пре-
зидента Чехо-Словацької Республіки Томаша Масарика, вдалося
восени 1921 року прихистити в Празі переведений з Відня Укра-
їнський вільний університет, він продовжував виношувати нові
плани розвитку національної вищої школи на чужині. 

Розмірковував над тим, що одного УВУ недостатньо, аби під-
готувати для відродженої Української держави висококваліфі-
ковані кадри фахівців, особливо ж для народногосподарського
комплексу. Тому поряд з випускниками гуманітарного профілю
для самостійної України необхідно було вивчити й інженерів,
економістів, агрономів, лісівників…

Саме зумовило Микиту Шаповала з початком 1922 року
впритул зайнятися організацією своєрідної української полі-
техніки на чужині.  І знову ж таки, завдяки його зв’язкам, вда-
ється добитися від чехо-словацького уряду підтримки у
відкритті Української господарської академії на чужині в неда-
леких від Праги Подєбрадах. 

І от, "якщо дух Подєбрадської академії зродився з духа
Києво-Могилянської, — наголошувалося в поясненнях до юві-
лейних марок УГА — УТГІ в травні 1947 року, то душу цій ака-
демії вдихнув її перший ректор і один з основоположників,
проф., інж. Іван Шовгенів. Незабутній Іван Шовгенів, що для
багатьох назавше залишається учителем, являє собою своє-
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рідне поєднання теоретика-вченого і практика інженера.  Ви-
соке положення у науковім світі й керування величезними гід-
ротехнічними проектами б. Російської імперії не охолодили
його гарячого серця українського патріота, яке щиро билося
для цієї Української політехніки до останнього подиху". 

А крім нього, в УГА викладали колишній прем’єр Уряду УНР
Борис Мартос, майбутній радник президента США Рузвельта
в роки Другої світової Володимир Тимошенко, засновник ро-
сійської статистики Федір Щербина, український дипломат і
правник Оттон Ейхельман.

Це вони сприяли становленню таких відомих згодом діячів ук-
раїнської еміграції, як Юрій Артюшенко, Лев Биковський, Ми-
хайло Єреміїв, Леонід Мосендз, Михайло Теліга, Євген Маланюк... 

Більше десяти років УГА вдавалося витримати всі зовнішні
політичні шторми, які могли вплинути на її існування через
брак матеріальних засобів. І коли з початком 1930-х ситуація
змінилася, то відсутність фінансових засобів ЧСР компенсу-
вала українська еміграція, яка через Товариство сприяння УГА
субсидувала як працю викладачів, так і її студентів. Хоч після
1935 року академію довелося перетворити в Український тех-
нічно-господарський інститут із заочною формою навчання.
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"Буревій Другої світової війни, — йшлося далі в цитованому
вище документі, — пориває і заносить Політехніку української
еміграції над береги Дунаю, де стоїть старославний Регенсбург,
колишня погранична Ратісбона римської імперської цивіліза-
ції. Місто величної готичної катедри, найстарших в Европі цер-
ков, найживіших пам’яток европейського середньовіччя —
стало другим по Подєбрадах етапом еміграційної мандрівки
Школи. На бруках цього старовинного міста українці з’явля-
ються тут як нащадки тих русичів, що ще в ХІІ столітті чов-
нами припливали по Дунаю до Ратісбони, мали з нею постійні
зв’язки, спомагали своїми засобами будову храму св. Якова й
навіть мали тут свою власну факторію…".

І тут, на берегах Дунаю, ще кілька років українці, котрі зму-
шені були покинути рідну землю в результаті подій Другої сві-
тової війни, мали можливість опановувати інженерні науки.
Чим продовжували тяглість легендарної УГА з берегів Лаби.

ЯК КАГАНОВИЧ БРАВ ШЕФСТВО НАд ГАлИЧАНАМИ 
(до 95-річчя спроби більшовиків поставити під свій 

контроль окремі українські газети поза межами УСРР)
Відряджений Сталіним для контролю за українізацією в

УСРР Лазар Каганович відмінно справлявся з дорученням
вождя — про людське око змушував навіть апарат ЦК КП (б)
У вивчати мову корінної нації. А як ганяв одеську еліту, дома-
гаючись від неї перейти на українську. 

Водночас саме за його партійного керівництва в республіці
розпочинається процес поступового згортання українізації,
місцеве ДПУ вже розробляє інструкції боротьби з українським
буржуазним націоналізмом й фіксує всі розмови патріотів, які
потім будуть пришиватися до заздалегідь запланованих справ
різних спілок та центрів.

Одним з важливих завдань, які стояли перед Кагановичем,
було поширення більшовицького впливу Москви і на терени
українського розселення, які опинилися під Польщею. Саме в
цей час величезні суми з партійної каси виділяються на поши-
рення комуністичної ідеології на теренах Галичини, Волині, Бе-
рестейщини, Лемківщини, Надсяння, Холмщини й Підляшшя. 
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Особливо уважно розроблялися підходи до преси, яка вихо-
дила в Галичині. Як видно з пропонованого нижче документа,
Каганович безпосередньо цікавився цим питанням, узявши
участь у таємній нараді секретаріату ЦК КП (б) У 30 травня
1927 року. Зрозуміло, що це шефство передбачало повний кон-
троль над змістом названих газет, які в Харкові називали га-
лицькими.

Строго секретно
ПРОТОКОЛ № 86 /17

закрытой части заседания Секретариата ЦК КП (б)У
30.V. 27 года

Присутствовали: 
Секретари Ц. К.       —  т. т. Каганович, Клименко
Члены Ц. К.              —  тов. Марьясин
От ЦКК —   -"- Зайцев
Зав. Отделами ЦК  —  т. т. Сазонов, Хвыля.
СЛУШАЛИ: 9. Вопросы Уполнаркоминдела.
а) О шефстве украинских центральных газет над галицийс-

кими газетами "Наше життя", "Воля народа" и "Світло".  
ПОСТАНОВИЛИ: а) Сообщить т. Коцюбинскому, что при

получении от указанных галицийских газет просьбы о приня-
тии украинскими центральными газетами шефства над ними
– не возражать против этого, поручив Отделу печати ЦК раз-
работать вопрос о характера этого шефства.

Внести на утверждение ПБ.

Секретарь ЦК КП (б) У Л. Каганович.

НА ПОБІГЕНЬКАх У лЕНІНА
(до 50-річчя від дня смерті Миколи Алєксєєва)

У радянську добу щастило тим громадянам, хто бачив Ле-
ніна — вони постійно були гостями школярів, де розповідали
роками одне й те саме. Але  особливо прихильною доля була до
тих, хто не тільки бачив вождя світового пролетаріату чи спіл-
кувався з ним, а й співпрацював, особливо ж якщо ще й допо-
магав.
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Одним з таких щасливчиків був
уродженець Шостки сучасної Сум-
ської області Микола Алексєєв (4
(16) листопада 1873—15 травня
1972). Він і справді, не вивчившись
на нікого, зміг стати  тим, хто був
ніким, а став усім. Бо, покинувши
Санкт-Петербурзький університет,
не втримався у військово-медичній
академії — відправили в заслання,
звідки втік за кордон.

А там почав співпрацювати в газеті "Искра", познайомився
з Леніним,  за завданням якого з 1902 року листувався з рево-
люціонерами в Росії. Очевидно, це доручення виконував сум-
лінно, бо ж  був затверджений секретарем 3-го з’їзду РСДРП
(б), який 1905 року відбувся в Лондоні.

Цього було достатньо, щоб із захоплення влади російськими
більшовиками Миколі Алєксєєву належало тільки чекати чер-
гових своїх ювілеїв, коли про нього згадували, відзначаючи
черговою медаллю або ж орденом. Без вищої освіти чомусь
саме йому не відкрилася кар’єра високопоставленого чинов-
ника. Хоч деякі апаратники, що взагалі не мали освіти, виби-
валися на міністерські пости.  

По-справжньому нашого земляка оцінили лише тоді, коли
йому виповнилося 90 років. За те, що дожив до цієї дати, 16
листопада 1963 року йому було присвоєно звання Героя Соціа-
лістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі
«Серп і Молот».

З цими найвищими нагородами СРСР Микола Алєксєєв
прожив ще 8 років, знаючи, що його послуги Леніну будуть
відзначені і місцем на елітному Новодівочому цвинтарі в
Москві.
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1—2 червня
370 років тому (1652) біля гори Батіг на Брацлавщині (тепер —

Вінницька область) козацьким військом було розгромлено по-
ляків на чолі з гетьманом Мартином Калиновським.

2 червня
215 років тому (1807) народився український живописець

Іван Сошенко, який відіграв суттєву роль у викупі з кріпацтва
Тараса Шевченка. У його творчому доробку "Портрет бабусі М.
Чалого", "Продаж сіна на Дніпрі", "Хлопчики рибалки" та ін.
Помер 18 липня 1876 року.

80 років тому (1942) в Омську народився художник-муль-
типлікатор Едуард Кірич, творець фільмів "Як козаки у футбол
грали", "Як козаки олімпійцями стали", "Пригоди козака Енея",
"Як козаки наречених визволяли" тощо.

80 років тому (1942) у Сімферополі новостворений україн-
ський музично-драматичний театр під керівництвом Петренка
показав першу виставу "Запорожець за Дунаєм".

3 червня
105 років тому (1917) у Хабаровську вийшло перше число

газети "Хвилі України".
95 років тому (1927) помер український фольклорист, ком-

позитор, хоровий диригент Порфирій Демуцький, котрий зіб-
рав понад 750 народних пісень. Народився 22 березня 1860
року.

35 років тому (1987) у США помер активний учасник укра-
їнських визвольних змагань 1917—1921 років Василь Филоно-
вич. Народився 1897 року.

4 червня
420 років тому (1602) У поході на Лівонію загинув козаць-

кий гетьман Самійло Кішка.
150 років тому (1877) народився живописець Михайло

Паній, який працював у галузі історичного жанру. Помер 24
грудня 1963 року.

90 років тому (1932) народився український фізіолог, акаде-
мік НАНУ Володимир Скок.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Судан.
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5 червня
330 років тому (1692) Петро Іваненко (Петрик) підписав ук-

раїнсько-кримську угоду, що повністю заперечувала "Березневі
статті" 1654 року і перекреслювала переяславську традицію
щодо протекторату московського царя.

165 років тому (1857) в Максимівці (тепер — Прилуцького
району Чернігівської області) народився патолог і мікробіолог
Володимир Підвисоцький, засновник школи українських пато-
логів та бактеріологів. Помер 1913 року в Санкт-Петербурзі.

105 років тому (1917) українці Царицинського гарнізону під-
тримали Український Генеральний військовий комітет. 

105 років тому (1917) члени Сучавського українського вій-
ськового гуртка заявили про підтримку Центральної Ради.

95 років тому (1927) народився український громадський і по-
літичний діяч, Президент УНР в екзилі (1989—1992) Микола
Плав’юк. Помер 10 березня 2012 р. в Гамільтоні (Онтаріо, Канада).

6 червня
175 років тому (1847) народився український громадсько-

політичний діяч, педагог, історик Олександр Барвінський.
Помер 25 грудня 1927 року. 

85 років тому (1937) помер поет Богдан-Ігор Антонич.
7 червня

345 років тому (1677) народився ректор Києво-Могилян-
ської академії в 1711—1716 роках Феофан Прокопович. Помер
8 вересня 1736 року у Санкт-Петербурзі.

180 років тому (1842) у Сквирському повіті на Київщині на-
родився доктор медицини Іван Сікорський, який перший у сві-
товій науці застосував експериментальний метод при вивченні
дитячої психології. Власну унікальну бібліотеку подарував Ки-
ївському університету. Помер 14 лютого 1919 року.

105 років тому (1917) делегати фронтових частин Кубансьго
війська привітали створення Українського Генерального вій-
ськового комітету.

80 років тому (1942) помер український громадський, дер-
жавний і політичний діяч, історик Вячеслав Прокопович. На-
родився 10 червня 1881 року.
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8 червня
185 років тому (1837) у Харкові помер творець перших бойо-

вих ракет генерал-лейтенант Олександр Засядько. Народився
1779 року в Лютеньці нинішнього Миргородського району По-
лтавської області.

185 років тому (1837) в Острогозьку Воронезької губернії
народився видатний художник Іван Крамськой, у творчому до-
робку якого — портрет Тараса Шевченка, "Русалки", "Місячна
ніч" тощо. Помер 1887 року в Петербурзі.

140 років тому (1882) у селі Сріблянці біля Бахмута Катери-
нославської губернії народився відомий український політик,
міністр пошт і телеграфу, земельних справ УНР, організатор Ук-
раїнського громадського комітету в Чехословаччині Микита
Шаповал. Помер у Ржевницях біля Праги 25 лютого 1932 року.

105 років тому (1917) в Києві помер відомий громадський
діяч, колекціонер західноєвропейського та східного мистецтва,
засновник Музею мистецтв (нині — Музей Варвари та Богдана
Ханенків) Богдан Ханенко. Народився 4 лютого 1849 року на
Чернігівщині.

9 червня
330 років тому (1792) перші відділи запорозьких козаків ви-

садилися на Тамані. Того ж року вони заснували 25 поселень-
куренів, за якими зберегли січові назви. З того часу збереглася
народна пісня: Гей, виступали на Кубань річку//На вічнеє
врем’я, гей!//Бувай здоров, Дніпро, ріка мутная!//Підем на Ку-
бань чистої напитися. //Бувайте здорові, всі куріні наші!

10 червня
105 років тому (1917) у Києві відкрився І Всеукраїнський се-

лянський з’їзд, який підтримав політику Центральної Ради,
спрямовану на здобуття автономії України.

105 років тому (1917) українці Томського гарнізону підтри-
мали Український Генеральний військовий комітет і заявили
про готовність виконувати його накази.

105 років тому (1917) Кубанський обласний виконавчий ко-
мітет привітав Український Генеральний військовий комітет.

105 років тому (1917) загальні збори Української військової
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громади Казані підтримали автономію України і зажадали ук-
раїнізації місцевого гарнізону.

90 років тому (1932) польський суд у Львові засудив сту-
дента Михайла Колодзінського на рік тюрми за доповідь в Ака-
демічному домі "Націоналісти і військове виховання".

11 червня
140 років тому (1882) у Києві народилася відомий археолог

скіфської доби в історії України Ірина Фабриціус. Померла 6
січня 1966 року.

105 років тому (1917) за ініціативою Далекосхідньої україн-
ської учительської спілки у Нікольську-Уссурійському від-
крився Перший Всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства
Далекого Сходу. На з’їзді були представлені більше 25 україн-
ських громадських та військових організацій Далекого і Сходу,
представник української військової громади Іркутська. Крім
53 делегатів, були присутні близько 300 гостей, у тому числі 8
галичан з числа військовополонених, що утримувалися в Ні-
кольську-Уссурійському. Для керівництва поточною діяль-
ністю українських організацій на період до скликання нового
з’їзду було обрано тимчасовий Далекосхідний Український ви-
конавчий комітет на чолі з Онисимом Ступаком.

105 років тому (1917) В’яземська українська військова рада
ухвалила сформувати окремий український полк.

105 років тому (1917) рада Українського військового клубу
імені гетьмана Петра Дорошенка в Сімферополі ухвалила рі-
шення про формування українського полку.

75 років тому (1947) під час переходу сотні "Громенка" на
Захід застрілився поранений у ногу курінний лікар УПА Євген
Лужецький ("Шувар"), аби не бути тягарем для товаришів.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Індонезією.

12 червня
105 років тому (1917) українці Азовського полку підтримали

Центральну Раду та українізацію російської армії.
145 років тому (1877) народився військовий діяч Семен

Овод, який в Українському військово-морському флоті з весни
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1918 року очолював Головний Морський штаб і водночас був
товаришем міністра Морських справ.

13 червня
210 років тому (1812) народився філолог-славіст, історик,

професор Харківського університету Ізмаїл Срезневський.
Помер 21 січня 1880 року.

105 років тому (1917) помер український геолог, член-кор.
Петербурзької АН Олександр Клоссовський, який створив ук-
раїнську школу метеорологів. Народився у 1846 році.

14 червня
155 років тому (1867) народився історик, етнограф та фоль-

клорист і джерелознавець Митрофан Довнар-Запольський.
Помер 30 вересня 1934 року.

40 років тому (1982) мистецький керівник і диригент Україн-
ського оперного товариства в Канаді Володимир Колесник запро-
понував до 1000-ліття Хрещення Руси-України видати платів-
ками 40 концертів духовної музики Дмитра Бортнянського.

35 років тому (1987) за участю представників України в Таш-
кенті відбулася II Всесоюзна нарада представників ініціативних
груп, яка ухвалила рішення про утворення Центральної ініціа-
тивної групи.

15 червня
80 років тому (1942) Провідник Українського Центрального

Комітету Володимир Кубійович покликав до життя в окупова-
ному гітлерівцями Львові Об’єднання праці українських сту-
дентів (ОПУС), затвердив його правильник та іменував го-
ловою доктора Богдана Лончину.

16 червня
155 років тому (1867) у Києві народився відомий генетик,

академік АН СРСР Георгій Надсон. Помер 5 грудня 1940 року.
150 років тому (1872) в станиці Павлівській у родині козака-

чорноморця народився відомий український кубанський поет
Олександр Півень. Помер 7 квітня 1960 року в Німеччині.

120 років тому (1902) у родовому хуторі поблизу Гельм’язова
на Полтавщині народилася поетеса, художниця, перекладачка На-
таля Лівицька-Холодна. Померла 26 березня 2005 року у Міссісазі
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поблизу Торонто. Похована на цвинтарі Бавнд-Бруку (США).
120 років тому (1902) у Полтаві народився відомий україн-

ський геральдист і родознавець Вячеслав Сенютович-Береж-
ний. Помер 3 лютого 1992 року в Санті-Барбарі, США.

105 років тому (1917) у Києві закінчився Всеукраїнський се-
лянський з’їзд, який висловився за автономію України.

17 червня
105 років тому (1917) полонені українці з Барнаула зверну-

лися до Центральної Ради з проханням подбати про переве-
дення всіх їх, розкинених по просторах Росії, в Україну.

75 років тому (1947) повстанська сотня Громенка, пере-
йшовши кордон Чехословаччини, продовжила рейд до Західної
Європи.

18 червня
105 років тому (1917), незважаючи на заборону військового

міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав ро-
боту 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд, у роботі якого взяло
участь близько 2550 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій,
а також запасних частин. З’їзд ухвалив важливі постанови про
детальний план українізації війська. Головою Українського Ге-
нерального Військового комітету переобрано Симона Петлюру.

19 червня
75 років тому (1947) сотня "Бродича" під час прориву на Сло-

ваччину на горі Великий Буковець звела бій з відділами Війська
Польського і чехословацької армії. У висліді збройної  сутички
вбито 30 поляків і 25 чехів. Власні втрати становили 2 по-
встанці. В іншому прориві того ж дня чота "Оріха" знищила
понад 55 поляків.

20 червня
135 років тому (1887) народився Борис Гомзин, ветеран

Армії УНР, поет української еміграції. Помер 15 листопада 1965
року в Німеччині.

105 років тому (1917) в Устинівці нинішньої Кіровоградської
області народився генерал-майор авіації Олексій Мазуренко,
який за бойові подвиги удостоєний звання почесного грома-
дянина Санкт-Петербурга. Помер 11 березня 2004 року.
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30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Бахрейном.

20 років тому (2002) у Нью-Йорку помер американський біо-
хімік Ервін Чаргафф. Народився 11 серпня 1905 року в Чернівцях.

21 червня
205 років тому (1817) в родинному помісті на Полтавщині

помер член Державного адміралтейського департаменту Пла-
тон Гамалія. Народився в Пирятині Полтавської області 18 лис-
топада 1766 року.

140 років тому (1882) народився український художник-фу-
турист, поет Давид Бурлюк. Помер 15 січня 1967 року в Нью-
Йорку, де засновано музей Д. Бурлюка.

125 років тому (1897) в Полтаві народився український ін-
женер-винахідник, один із основоположників ракетної техніки
й теорії космічних польотів Юрій Кондратюк (Олександр Шар-
гей). Загинув в ополченні під Москвою на початку 1942 року.

105 років тому (1917) українці Ардаганського полку підтри-
мали Центральну Раду і Український Генеральний військовий
комітет.

105 років тому (1917) у Харбіні вийшло перше число газети
"Вісті Українського Клюбу".

75 років тому (1947) з метою зламати опір "куркулів" та од-
ноосібників у західних та Ізмаїльській областях Рада міністрів
УРСР ухвалила рішення "Про оподаткування сільськогоспо-
дарським податком куркульських господарств".

22 червня
330 років тому (1692) Петро Іваненко (Петрик), вирушаючи

з ханським військом на Лівобережжя, видав універсал до ук-
раїнського народу із закликом підніматися за визволення рід-
ної землі з-під влади московського царя.

165 років тому (1857) народився український архітектор
Федір Неструх (Неструха). Помер 1 травня 1936 року в Одесі.

145 років тому (1877) у Харкові народився композитор і гро-
мадський діяч, доктор мистецтвознавства (1941) Болеслав
Яворський. Помер 26 листопада 1942 року в Саратові.

140 років тому (1882) народився ботанік, фізіолог рослин і
мікробіолог Микола Холодний. Помер 4 травня 1953 року.
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105 років тому (1917) відбулися збори представників укра-
їнських політичних і культурно-просвітних організацій Мос-
кви, на яких одноголосно вирішено закласти Українську раду
Центральної Росії, доручивши організацію справи Тимчасо-
вому комітетові, до складу якого увійшли: голова О. Саліков-
ський (московська група автономістів-федералістів), товариші
голови А. Приходько (укр. с.-р.), Авдієв (московський укр. вій-
ськовий клуб), скарбник О. Хруцький (автономіст-федераліст)
та секретар представник Холмщини Павлюк. 

105 років тому (1917) у Монсині (США) народився україн-
ський живописець Василь Мадзелян.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Королівством Марокко.

23 червня
140 років тому (1882) у селі Поручині Бережанського повіту

в Галичині народився відомий український вчений і громад-
ський діяч Зенон Кузеля. У 1945 році очолив відновлену Комі-
сію допомоги українському студентству, а з 1949 став Головою
НТШ. Помер 24 травня 1952 року в Парижі.

105 років тому (1917) у Києві проголошено Перший Універсал
Центральної Ради, яким було стверджено автономію України.

100 років тому (1922) у Подєбрадах (Чехословаччина) засно-
вано Комітет допомоги студентам Української господарської
академії.

30 років тому (1992) У Дагомисі між Україною і Росією під-
писано угоду про розвиток міждержавних відносин.

24 червня
190 років тому (1832) помер відомий математик і філософ-ма-

теріаліст Тимофій Осиповський. Народився 2 лютого 1765 року.
105 років тому (1917) на Софійському майдані Києва про-

голошено Перший Універсал Центральної Ради щодо автономії
України, після чого відбувся парад українського війська.

105 років тому (1917) Харківська губернська рада визнала
Центральну Раду за тимчасовий український уряд.

105 років тому (1917) українці Овдіївки на Донеччині за-
явили про підтримку Центральної Ради.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Туніс.
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25 червня
140 років тому (1882) в Калуші на Прикарпатті народився

педагог і громадський діяч Гнат Мартинець. Він був першим
українським мирянином, якого Папа Іван XXIII відзначив ти-
тулом Лицаря-Командора Ордену св. Сильвестра-Папи. Помер
9 грудня 1968 року.

105 років тому (1917) на честь проголошення автономії Ук-
раїни у Петрограді відбулася багатотисячна маніфестація, в
якій узяли участь солдати-українці, матроси гвардійського екі-
пажу, представники генерального штабу, всіх головних управ-
лінь військового міністерства і робітники-українці Путилівсь-
кого заводу. Під синьо-жовтим прапором і з портретом Тараса
Шевченка маніфестанти пройшли по Невському проспекту на
Марсове поле до братських могил і до Таврійського палацу.

40 років тому (1982) за антирадянську діяльність Михайла
Гориня засуджено до 10 років позбавлення волі у виправно-
трудовій колонії особливого режиму.

26 червня
30 років тому (1992) відбувся об’єднавчий собор україн-

ських православних конфесій, на якому створено УПЦ Київ-
ського патріархату.

27 червня
100 років тому (1922) в таборі інтернованих українських

вояків у польському місті Каліш відбувся перший випуск штаб-
них старшин, організований за ініціативою тодішнього началь-
ника Генерального Штабу Армії УНР генерал-хорунжого Все-
волода Петріва і матеріально підтриманий головою Україн-
ського громадського комітету в Празі Микитою Шаповалом.

95 років тому (1927) президія Воронезького губвиконкому
ухвалила рішення й затвердила практичні заходи щодо украї-
нізації низового радянського апарату в окремих волостях. 

70 років тому (1952) помер український терапевт та патофі-
зіолог Микола Стражеско, який заснував у Києві одну з провід-
них терапевтичних шкіл у світі. Народився 29 грудня 1876 року.

28 червня
день Конституції України.
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105 років тому (1917) Центральна Рада обрала Генеральний
Секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком.

70 років тому (1952) ухвалено "Резолюцію Президії ЦК КПС
до ситуації в Пряшівському краї", в якій визначено напрямні
боротьби проти "українського буржуазного націоналізму в
Словаччині".

29 червня
130 років тому (1892) у Львові відбулися установчі збори То-

вариства взаємних забезпечень "Дністер", першої української
щадниці в Галичині.

30 червня
Акт відновлення Української держави (львів, 1941).

115 років тому (1907) народився Головний командир Укра-
їнської Повстанської Армії, генерал-хорунжий Роман Шухевич
(Тарас Чупринка). Загинув 5 березня 1950 року.

105 років тому (1917) у місті Новохоперську на Слобожан-
щині відбулася українська маніфестація на підтримку автоно-
мії рідного народу.

105 років тому (1917) у Синельниковому на Дніпропетров-
щині народився видатний конструктор авіадвигунів Сергій
Ізотов. Помер у Москві 6 травня 1985 року.

100 років тому (1922) У Філадельфії (США) засновано Об’єд-
нання українських організацій в Америці.

80 років тому (1942) Провід ОУН-Б випустив спеціальне
звернення до українського народу в зв’язку з першою річницею
проголошення Акта про відновлення Української держави.

50 років тому (1972) померла український живописець, гра-
фік Софія Альбіновська-Мінкевич. Народилася 18 листопада
1886 року в Австрії.

50 років тому (1972) у Ленінграді помер відомий математик
Юрій Линник. Народився 3 лютого 1915 року в Білій Церкві те-
перішньої Київської області.

Червень
125 років тому (1897) до порту Буенос-Айреса прибула

перша група українських емігрантів до Аргентини.
55 років тому (1967) у Києві вийшов друком перший том "Іс-

торії міст і сіл Української РСР".

101



НЕ ТІлЬКИ ЗІБРАВ УСЕ, щО СКАЗАлИ ПРО УКРАЇНУ
(до 60-річчя від дня смерті Володимира Січинського)

При згадці його імені на пам’ять
одразу ж приходить назва книги
"Чужинці про Україну". Це справді
те видання, з яким має ознайоми-
тися кожен українець, бо там про
нас скільки сказано відомими людь-
ми з різних країн, що ми самі про це
і не здогадуємося. А не знаючи того,
не шануємо свого, що маємо.

Та заслуга уродженця Кам’янця-
Подільського Володимира Сі-
чинського не тільки в цьому.
Скажімо, скільки йому дове-

лося докласти зусиль, аби видрукувати свою розвідку про
тризуб. Ця праця була спочатку підготовлена 1930 року
до ІІІ тому Української загальної енциклопедії, де її ви-
користали частково. Більший огляд цієї проблеми під на-
звою "Український національний знак і прапор" автор
зміг висвітлити в підручнику "Вступ до українського кра-
єзнавства", що вийшов у Празі в 1937 році. 

Цей матеріал був передрукований в календарі "Червоної Ка-
лини" на 1938 рік, відтак викликав зацікавлення в читачів і на-
уковців, тому автор продовжив своє дослідження, яке завер-
шилося рукописом, що мав вийти в лютому  1941 року в Кракові
окремою книгою. Але вона була заборонена німецькою цензурою.
Виготовлена ж для наукового збірника Українського вільного уні-
верситету в Празі розвідка загинула під час війни в Ляйпцігу. І
лише в повоєнний час Володимиру Січинському вдалося видати
свою таку багатостраждальну працю у Вінніпезі (Канада).

Так уже склалося в його житті, що більшу частину його до-
велося перебувати поза межами рідної землі. Після того, як у
1905—1912 роках навчався у Кам’янецькому технічному серед-
ньому училищі (закінчив із золотою медаллю) та одночасно
відвідував курси місцевої художньо-промислової школи, де от-
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римав знання з ма-
лювання та мис-
тецтвознавства, а
також разом з бать-
ком, відомим до-
слідником церков-
ної старовини, влаш-
товував експедиції
до різних куточків
Поділля, подався
вчитися до Інсти-
туту цивільних ін-
женерів у Петер-
бурзі (1912—1917),
який теж  закінчив
із золотою медал-
лю. 

На хвилі того-
часних революцій-
них подій в Україні
переїхав до Києва і
влаштувався асис-
тентом Архітектур-
ного інституту. Біль-
шовицький наступ
змусив Володи-

мира Січинського повернутися до Кам’янця-Подільського, де
він займається викладацькою справою у новоствореній
кам’янецькій Українській гімназії,  очолює Шкільний будівель-
ний відділ Подільської губернської Управи. Крім того, у
Кам’янець-Подільському державному українському університеті
слухає лекції з історії України, історії світового та українського
мистецтва. Восени 1918 засновує і стає редактором тижневика
"Життя Поділля", а з березня 1919 року передає ці повноваження
М. Грушевському. 

За кордоном продовжує співпрацювати з Київським архітек-
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турним інститутом, займається наповненням його архітектур-
ної бібліотеки.

Публіцистична діяльність Володимира Січинського почина-
ється статтею проблематики сільського громадського будів-
ництва, історичними нарисами про Кам’янець-Подільський
("Життя Поділля", 1919 р.), рецензією на виставу театру М. Са-
довського (Кам’янець-Подільський).

З 1919 року за призначенням МЗС УНР стає кур’єром Укра-
їнської республіканської капели, що подорожує містами Чехос-
ловаччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Англії, Бельгії, Голландії
та Німеччині. З припиненням існування УНР Володимир Січин-
ський перебирається до Львова, звідки була його дружина. 

А з 1923 по 1945 — лектор і доцент Українського Високого
педагогічного інституту в Празі, водночас з 1940 — професор
Українського вільного університету. Після війни перебирається
за океан, де й завершилося його многотрудне життя 25 червня
1962 року в місті Патерсон (штат Нью-Джерсі, США). Похова-
ний на українському православному цвинтарі Святого Андрія
у Саут-Баунд-Брук.

Для нащадків залишилися не тільки його книги, в тому числі
й оформлені художньо ним. Відомий Володимир Січинський і
як архітектор, котрий шукав органічного зв'язку між новими за-
собами 6удівництва й українськими стилями минулого, особ-
ливо княжої доби і бароко. Як подають довідники, за його
проектами побудовані церкви: мурована в Михайлівцях (1933—
1934; наближена до старих чернігівських храмів), дерев’яна в с.
Комарниках (1937) — обидві на Пряшівщині, у Виппені біля
Нью-Йорку (1949), в Порто-Уніон у Бразилії (1951), православ-
ний собор у Монреалі (Канада, кінець 1950-х рр.) та ін. 

Окремо зазначається, що Січинський — творець низки ори-
гінальних надгробків, у яких використовував народні форми
багатораменних хрестів. Як книжковий графік оформив понад
70 власних і чужих видань. Систематично вивчав і опрацьову-
вав різні ділянки українського мистецтва та художнього про-
мислу. Все це дає підставу віднести його постать до тих творців,
які завжди працювали для рідного народу.
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НАУКОВИЙ ЗдВИГ НА ЧУжИНІ
(до 40-річчя започаткування міжнародних українознавчих

конференцій в Іллінойському університеті)
Українські наукові інституції, котрі витворилися після Дру-

гої світової війни в таборах біженців від комуністичного раю,
негайно розпочали свою активну діяльність. Скажімо, засно-
вана в листопаді 1945 року в Авгсбурзі Українська Вільна Ака-
демія Наук уже наприкінці січня 1946 року організувала в
таборі «Сомме Касерне» першу наукову конференцію. 

Потім було відродження на чужині Наукового Товариства
імені Шевченка, яке більшовики закрили у Львові в 1939 році,
перенесення цих структур за океан, куди в більшості переїхали
українські вчені. І там, і в Європі видавалися ними наукові
збірники, відзначалися урочистими академіями визначні дати
чи постаті нашої історії.

Однак не вистачало системного підходу до постійного ана-
лізу досягнень української науки на чужині й на Батьківщині.
Саме це й примусило професора Іллінойського університету
(США) Дмитра Штогрина виступити з ініціативою організу-
вати регулярні міжнародні українознавчі конференції. Ідея
знайшла підтримку й з 1982 року в Урбані, де розміщений зга-
даний вищий навчальний заклад, почали збиратися ті на-
уковці, хто досліджував проблеми українства.

Першу доповідь на першій конференції 24 червня 1982 року

105

Учасники ювілейної, 25-ї міжнародної українознавчої кон-
ференції в Іллінойському університеті. Урбана-Шампейн,
24 червня 2006 року.



виголосив професор Лясальського університету Леонід Руд-
ницький: "Поема Івана Франка: "Іван Вишенський: інтерпрета-
ція". А затим чотири дні українознавці з різних університетів
обговорювали проблеми літератури свого народу.

Спочатку були доповідачі тільки з Північної Америки, потім
стали долучатися українські вчені з Європи, Південної Америки,
Австралії. У 1988 році тут уперше виступив історик зі Львова
Ярослав Ісаєвич, а 1990 року запросили вже цілу групу науковців
з радянської України. І так продовжувалося чверть століття —
аж до 2006 року, коли відбулася ювілейна, 25-а конференція.

За чверть століття сотні й сотні доповідей з десятків країн
світу прозвучали в головному корпусі Іллінойського універси-
тету. Були представлені також тут усі регіони України. На по-
дібне не спромігся жоден університет України — 25 років
підряд проводити міжнародні конференції з українознавчої те-
матики. Уродженець Тернопілля Дмитро Штогрин спромігся
на цей організаторський і науковий подвиг, за що його вічно
пам’ятатиме Україна.

"СЕГОдНЯ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК НАСТОЯТЕлЬНО
НУждАЕТСЯ В КОНСТИТУцИОННОЙ ЗАщИТЕ"

(до 35-річчя звернення Олеся Гончара до Михайла Горба-
чова щодо захисту національної духовності)

У грудні 1986 року у столиці Казахстану вийшли на цен-
тральний майдан з протестами щодо утисків рідної мови, що
стало особливо проявлятися з призначенням першим секрета-
рем ЦК КП Казахстану росіянина-чужака. Казахи, особливо
студенти, цього не стерпіли. А Москва відзначилася звично для
себе — наказала розігнати силою мирний виступ господарів
цього краю. Розпочалися арешти, організовані виступи пере-
вертнів, яких видатний письменник сучасності киргиз Чингіз
Айтматов назвав манкуртами, що схвалювали каральні дії
влади.

Наш видатний письменник Олесь Гончар 11 лютого 1987
року  записує в своєму щоденнику: "А "Правда", втративши
сором, публікує огляд газет Казахстану, докоряє, що вони за-
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кликають берегти рідну мову…Якийсь місцевий манкурт глу-
миться навіть над почуттями дітей-казашат, що посміли в са-
дочку розмовляти рідною мовою, по-казахськи… Скільки було
любові в малюнках Шевченка, коли він зображував нещасних,
знедолених казашат, і скільки цинізму й жорстокості в цьому
виступові "Правди". Шовіністи розперезались. А ті, хто вважає
себе інтернаціоналістами, просторікують про "рівність" з три-
бун, глумляться тепер над цілим народом".

До Олеся Гончара як до українського громадсько-політич-
ного діяча звертаються в ті дні пригнічені казахи. Так, 7 квітня
1987 року, перебуваючи  в Москві, він одержав листа від казах-
ського літератора Олжаса Сулейменова, що адресувався йому
як одному з членів бюро секретаріату Спілки письменників
СРСР: "Пише про атмосферу цькування, яку відчуває в респуб-
ліці повсякдень…Мати, проводжаючи його на парткомісію да-
вати пояснення, сказала: "50 років тому ось так викликали
твого батька; я тримала тебе на руках, проводжаючи його… Він
не повернувся. Хоч повернись ти".

"Тяжко бачити зацьковану людину — мужню, талановиту, —
пише Гончар далі. — Гадаю, секретаріат Спілки щось зробить,
щоб захистити товариша від сваволі й беззаконня. Адже вірно
він каже в цьому листі: "Захищаючи людину — захищаю себе".

Є ще в щоденнику Гончара запис від 13 травня 1987 року про
Михайла Шолохова, який серед ночі приїхав до готелю "якийсь
розгублений, напіврозчавлений і все скаржився, як нівечать у
"Правде" його нові глави, ріжуть по-живому, і питався в мене
поради… Яким треба бути самотнім, щоб у величезній нічній
Москві шукати підтримки й поради в приїжджого українського
письменника… І я їх давав, підтримував, як умів його дух: "Ви
ж Шолохов! Не йдіть ні на які поступки, вони не посміють" і т.
д., а потім глави з'являлись у газеті такі знівечені, глави, на які
він може покладав останню надію".

Ось цей брутальний похід проти літератури, очевидно, й зва-
лив з ніг нашого Гончара й поклав до лікарні. Але й там не міг за-
бути проблем, які постійно напосідали. Отож запис у щоден-
нику від 22 квітня 1987 року в лікарні: "Ходжу й думаю, що треба
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писати Мих. Сергійовичу про становище культури на Україні.
Мало того, що в минулі десятиріччя — хвиля за хвилею — було
винищено цілі покоління української інтелігенції, але і в часи те-
перішні  стаємо свідками процесів, які об'єктивно призводять до
руйнування національної культури. І хто це робить? Прийшлі?
Ні, частіше доморощені, знавіснілі чиновники, які заради кар'єри
готові розтоптати не те що рідне слово, а й рідну матір!".

І великий Гончар береться за перо, щоб вилити душу Гене-
ральному секретареві ЦК КПРС, котрий проголосив курс на
перебудову радянського суспільства. Через два місяці, 23 чер-
вня 1987 року, передав листа Горбачову про захист рідної мови. 

Дорогой Михаил Сергеевич!
Прошу принять эту книгу в знак моего глубокого к Вам ува-

жения и признательности. Ведь "Собор" после двадцати лет
травли и замалчивания лишь сегодня приходит к всесоюзному
читателю, приходит благодаря нынешней атмосфере гласности
и демократизации, — автор полностью это осознает  и всегда
будет об этом помнить.

Позвольте в связи с этим высказать несколько соображений
о делах на Украине, в частности о том, в каком положении на-
ходится сегодня наш национальный язык, школы республики
да и вся сфера нашей классической и современной культуры.
Состояние многолетнего застоя, невнимание к духовным за-
просам народа, искусственное сокращение количества украин-
ских школ —  все это вызвано самыми грубыми отступлениями
от ленинской национальной политики. 

В течение последних 15—20 лет, особенно в годы 70-е, идет
последовательный процесс дискриминации украинского язы-
ка, не прекращается этот процесс и сегодня, что весьма сказы-
вается  на развитии культуры, на работе  творческой
интеллигенции, вызывает духовную подавленность многих и
многих людей. 

"Правда" чуть ли не в каждом номере сообщает, сколь рас-
пространились на Украине  коррупция, нарушение законности,
карьеризм, взяточничество и  другие негативные явления.
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И характерно: чем больше усиливались в республике эти от-
вратительные аморальные явления, чем больше было чинов-
ничьего произвола, тем ревностнее номенклатурные доморо-
щенные "обладатели кресел" обрушивались на духовные на-
циональные ценности народа, особенно на украинский язык,
пытаясь именно унижением его продемонстрировать свою
"благонамеренность", служебную ортодоксальность.

Стараниями тех, кому гласность и сегодня явно не по душе,
язык украинского народа изгоняется из школы последова-
тельно, ему больше не находится места в учреждениях, в дет-
ских садах, в средних и высших учебных заведениях, где еще
после войны преподавание велось  в основном по-украински. 

Сегодня пользоваться языком народа считается "непрестиж-
ным", наоборот, всячески его игнорировать, вытеснять из жиз-
ни считается среди наших ответственных чуть ли не модой,
чуть ли не признаком "интернационализма".

Да, мы интернационалисты, русский язык для нас дорог, он
нам необходим, поддерживать его авторитет в республике мы
считаем для себя братским долгом, но ведь и язык Шевченко,
Леси Украинки, язык, который многомиллионная нация при-
знает своим родным и который является основой всей создан-
ной народом и создаваемой ныне культуры, он, богатейший
язык этот заслуживает сегодня куда лучшей участи!

В республике на важных постах — высших и низших — не-
мало невежд, людей меркантильных, бездуховных, давно рас-
терявших идеалы (если они у них были), поэтому чиновник
такого склада доволен своим примитивным "суржиком", ему,
кабинетному деятелю, чтобы учинять разносы, достаточно
сотни убогих канцелярских штампов, полноценный красочный
национальный язык ему кажется чем-то излишним, волную-
щим якобы только интеллигенцию.

Когда люди заводят речь о равноправии языков, ссылаются
на Ленина, ответственный чинуша на это лишь цинично ухмы-
ляется, ведь в душе он считает, что Ленин давно устарел и что
заветы его по национальному вопросу сегодня уже не отвечают
духу времени.
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А ведь Владимир Ильич в 1919 году, будто предчувствуя на-
шествие браконьеров, в подготовленной резолюции ЦК РКП(б)
о Советской власти на Украине предлагал вменить в обязанность
всем членам партии всячески противодействовать попыткам ис-
кусственно оттеснить украинский язык на второй план…

Нынешние же наши чиновники, будто в насмешку над Ле-
ниным, спекулируя над том,  что в анкетах они  сами значатся
украинцами, развернули безудержную массовую ликвидацию
украинских школ в городах республики. В Чернигове, напри-
мер, еще не так давно в  десятках школ велось обучение  на ук-
раинском языке, сегодня же будто в издевку оставлено полторы
украинских школы, а население Ворошиловграда, Запорожья,
Донецка, Николаева, Харькова, Днепропетровска за годы за-
стоя и совсем лишилось украинских школ, хотя раньше их здесь
было сотни, ведь — согласно переписи— национальный состав
населения и в названных городах преобладает украинский.

Порой можно слышать от дающего указания чиновника:
они, мол, сами не хотят записывать детей в украинские
школы... Какая бесстыжая ложь, какое лицемерие и ханжество!
Куда же, например, в том Запорожье или Харькове украинская
семья может определить своего ребенка, если во всем огром-
ном городе нет не единой украинской школы? 

Схема дискриминации национального языка на Украине
весьма простая: сначала искусственно сужаем сферу практи-
ческого применения этого языка, изгоняем его из почты, госу-
дарственных учреждений (что противоречит Конституции),
отменяем экзамены по этому языку при вступлении в вузы, с
презрительной миной вытесняем этот язык из официальных
собраний, пленумов (оставляя право выступить на родном
языке лишь двум участникам: поэту и доярке), министерским
циркуляром разрешаем в школе любому шалопаю отказаться
от посещения уроков родного языка, а потом самодовольно ух-
мыляемся: "видите, сами не хотят…". Глумлением над нацио-
нальной культурой, над языком народа — только так это
можно назвать. 

В республике действует порядок, согласно которому от изу-
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чения украинского языка в школе можно отказаться. Изучать
или не изучать на уроке язык своего народа — в какой циви-
лизованной стране вопрос может встать подобным образом?
Ребенка легко сбить с толку, сегодня он откажется от родной
речи своего народа, завтра отречется от матери, а дальше,
может, и от Родины? Безнравственность, лицемерие, псевдоде-
мократичность этой практики очевидны.

Язык народа — это его национальное достояние, значение
родного слова в повседневной нашей жизни огромно, однако
сегодня украинский язык настоятельно нуждается в конститу-
ционной защите. Это предусмотрено в конституциях респуб-
лик Кавказа, крайне это необходимо и на Украине, чтобы
защитить язык народа от чиновничьего произвола. 

Письма трудящихся  в редакции газет, многочисленные жа-
лобы к депутатам пронизаны горечью и болью за состояние
родного языка, люди настаивают, чтобы ленинские   заветы вы-
полнялись неукоснительно и чтобы национальный язык Ук-
раины был на всех уровнях восстановлен в своих естествен-
ных, освященных революцией, правах.

На многочисленных собраниях творческой интеллигенции
республики, на недавнем съезде учителей Украины,   на сессии
институтов украинской Академии Наук и на только что состо-
явшемся расширенном Пленуме Союза писателей Украины
везде слышим единодушные голоса:  два братских языка — ук-
раинский и русский в школах республики должны изучаться в
обязательном порядке! 

Это будет действительно разумное, справедливое, интерна-
циональное решение вопроса. Нормализация этой ситуации
несомненно пойдет на пользу перестройке, даст живой им-
пульс развитию украинского театра, кино, всей нашей куль-
туры. Оздоровится атмосфера в школьных коллективах, где
отступление от ленинских норм сказывается болезненно, сеет
среди детей и учителей отчуждение, которого раньше никогда
не было, противопоставление языков никак не способствует
интернациональному и патриотическому воспитанию.

Положение может и должно быть исправлено, Украина в
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этой ситуации очень надеется на помощь ЦК и нашего общеп-
ризнанного лидера — Генерального секретаря, столь чуткого к
интересам народов страны! К тому же проблемы, возникшие
на Украине, видимо, в той или иной степени, имеют место и в
других республиках.

Простите, дорогой Михаил Сергеевич, за это пространное с
примесью горечи письмо, но не мог иначе — нарушение ленин-
ских норм обходится нам слишком дорого, душа на Украине
болит во многих, и автор этих строк не является исключением.

Семья советских народов, творческое содружество более ста
наций и народностей — явление, как Вы сказали, действи-
тельно уникальное. Перед нами реально возникает модель гря-
дущего человечества, всеобщая многоязыковая семья народов,
живущих в условиях мира. Опыт нашего многонационального
содружества — пример для всех народов планети, это братское
содружество привлекает внимание миллионов людей Востока
и Запада, поэтому верится, что и тут наша Родина явит картину
высшей справедливости, не будет в нашей семье обиженных
народов, верится, что и тут действенно скажется Ваша отзыв-
чивость, дорогой Михаил Сергеевич, Ваша благородная сози-
дательная энергия и смелая гуманистическая мысль, укрепля-
ющая в каждом из нас дух человечности и надежды.

Ваш Олесь Гончар. 
Киев,
20 июня 1987 года.
На листі є резолюція М. Горбачова: "т. т. Яковлеву А. Н.,

Щербицкому В. В. К письму т. Гончара я питаю большое дове-
рие. Но он кроет реальних типов.

Обдумайте — что надо сделать. Нужен совет с обществен-
ностью….". 
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1 липня
105 років тому (1917) під час бойових дій в районі Конюхів

на нинішній Тернопільщині відбулося масове братання солда-
тів-українців російської армії з українськими січовими стріль-
цями, що воювали в складі австро-угорської.

95 років тому (1927) у Севастополі помер піаніст, композитор
і педагог Григорій Ходоровський (справж. Мороз-Ходоровський).
Народився 2 грудня 1853 року в Кахнівці Пирятинського повіту
Полтавської губернії, тепер — Свічківка Черкаської області.

2 липня
240 років тому (1782) помер композитор і співак Федір Ла-

донька. Народився 15 грудня 1730 року в Чернігові.
105 років тому (1917) Українське товариство імені Тараса

Шевченка в містечку Глибокім Віленської губернії ухвалило по-
станову про підтримку Центральної Ради і послало двох деле-
гатів до Києва.

75 років тому (1947) у таборі переміщених осіб в Авгсбурзі
(Німеччина) відкрився перший з’їзд українських наукових пра-
цівників на еміграції.

30 років тому (1992) у Мюнхені помер активний учасник на-
ціонально-визвольного руху в 1917—1921 роках генерал-хо-
рунжий Василь Татарський. Народився 28 листопада 1898 року.

3 липня
105 років тому (1917) Українська військова рада в Симбірську

визнала Центральну Раду за тимчасовий український уряд.
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Великим Герцогством Люксембург.
4 липня

105 років тому (1917) у Владивостоці розпочалася україні-
зація місцевого гарнізону.

80 років тому (1942) завершилась оборона Севастополя, яка
тривала 255 діб.

6 липня
105 років тому (1917) загальні українські збори військових

частин та інших інституцій Ставки Верховного Головнокоман-
дуючого, вислухавши стоячи Перший Універсал Центральної
Ради, визнали її та Український Генеральний військовий комі-
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тет за вищі органи влади України й зобов’язалися виконувати
їхні постанови.

105 років тому (1917) полкова рада Кишинівського полку
ухвалила розпочати українізацію.

85 років тому (1937) у Львові помер видатний український
письменник Богдан-Ігор Антонич. Народився 5 жовтня 1909
року в Новиці Горлицького повіту на Лемківщині.

7 липня
170 років тому (1852) народився український громадсько-по-

літичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературоз-
навець Володимир Науменко. Розстріляний 8 липня 1919 року.

95 років тому (1927) народився український графік Григорій
Гавриленко. Помер 23 лютого 1984 року у Києві.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Об’єднаною Республікою Танзанія та Ямайкою.

8 липня
115 років тому (1907) в Житомирі народився український

поет, критик, публіцист, археолог, громадсько-політичний діяч
Олег Ольжич (спр. — Кандиба). У травні 1944 року заарешто-
ваний гестапо у Львові як чільний діяч ОУН, знищений гітле-
рівцями в концтаборі Заксенгаузен.

105 років тому (1917) Українська рада Естляндського полку
підтримала Центральну Раду і Український Генеральний вій-
ськовий комітет.

90 років тому (1932) польською поліцією заарештовано за
висипання могил Українським героям у Городиловичах у Гали-
чині оунівців Щирбу і Процика.

9 липня
140 років тому (1882) народився український історик Ми-

хайло Слабченко. Помер 27 листопада 1952 року.
105 років тому (1917) Володимир Винниченко на засіданні

Центральної Ради оголосив Декларацію Генерального Секре-
таріату як уряду автономної України.

105 років тому (1917) у Владивостоці відбулося організа-
ційне зібрання місцевої філії Української соціал-демократичної
робітничої партії.
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45 років тому (1977) у Владивостоці помер Григорій Куций,
один з організаторів історичної науки та системи вищої освіти
на Зеленому Клині. Перебуваючи на посаді завідуючого При-
морським крайовим відділом народної освіти (1941—53) вис-
тупив з проектом введення викладання української мови як
другої в школах районів з компактним проживанням україн-
ського населення. Народився 3 травня 1911 р. в Гавришівці ни-
нішнього Вінницького району Вінницької області.

10 липня
115 років тому (1907) помер український режисер, антреп-

ренер, основоположник українського професійного театру в
Галичині Омелян Бачинський. Народився у 1833 році.

11 липня
135 років тому (1887) в Никанорівці нинішньої Кіровоград-

ської області народився відомий співак Павло Журавленко.
Помер 28 червня 1948 року в Ленінграді.

75 років тому (1947) секретарі ЦК КП(б)У Лазар Каганович,
Микола Патолічев і Дем’ян Коротченко ухвалили протокольне
рішення про виконання й перевиконання УРСР планів хлібоза-
готівель з урожаю 1947 року, чим призвели до катастрофічного
становища із забезпеченням населення України продовольством.

12 липня
95 років тому (1927) в Чехословаччині відбулися установчі

збори Союзу організацій українських націоналістів, які поста-
новили скликати спеціальну конференцію або конгрес з метою
об’єднання всіх українських націоналістичних сил.

13 липня
105 років тому (1917) Український з’їзд Чорноморщини ви-

словився за приєднання до України.
85 років тому (1937) померла український графік Софія Нале-

пінська-Бойчук. Народилася 30 липня 1884 року в Лодзі (Польща).
14 липня

300 років тому (1722) помер Іван Скоропадський, гетьман
Лівобережної України (1708—1722). Народився у 1646 році.

155 років тому (1867) в Оленівці на Чернігівщині народився
організатор Української Чорноморської громади в Севастополі,
з травня 1920 року — командувач Чорноморським флотом контр-
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адмірал Володимир Савченко-Більський. Помер 21 вересня
1955 року у французькому місті Абодант.

150 років тому (1872) народився український політичний
державний діяч Лев Бачинський, який був автор закону про
об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки з УНР.
Помер в Австрії 11 квітня 1930 року.

125 років тому (1897) у с. П’ядики нинішньої Івано-Фран-
ківської області народився український письменник, перекла-
дач Мирослав Ірчан (спр. Андрій Баб’юк). В 1929 році виїхав
до УРСР, де був репресований. Загинув 1937 року на Соловках.

105 років тому (1917) військовий міністр дозволив Москов-
ській військовій окрузі формувати українські частини. Зок-
рема, в Москві розпочато формування Запорізького полку,
командиром якого призначено штабс-капітана Захарчука. З ар-
тилеристів першої запасної артилерійської бригади було намі-
чено сформувати артилерійський дивізіон з підполковником
Миклашевським на чолі.

75 років тому (1947) у м. Дзауджикау (тепер — Владикавказ)
народився український літературознавець, критик, громад-
ський діяч, президент Національного університету "Києво-Мо-
гилянська академія" Вячеслав Брюховецький. Один з ініціато-
рів створення Народного Руху України.

15 липня
105 років тому (1917) через згоду трьох міністрів (Керен-

ського, Церетелі й Терещенка) під час переговорів у Києві з ке-
рівниками Центральної Ради надати Україні автономію у складі
Тимчасового Російського уряду виник політичний конфлікт.
На знак протесту проти позиції вказаних міністрів кадети за-
явили про вихід з уряду.

16 липня
105 років тому (1917) було ухвалено II Універсал Централь-

ної Ради.
105 років тому (1917) було створено Манчжурську окружну

українську раду.
85 років тому (1937) в Глухові Сумської області народилася

відома актриса Ада Роговцева.
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17 липня
90 років тому (1932) в Едмонтоні (Канада) створено Україн-

ське національне об’єднання (УНО).
85 років тому (1937) у селі Кліцко нинішнього Городоцького

району Львівської області народився Іван Гель, відомий укра-
їнський правозахисник, багатолітній політв’язень.

18 липня
105 років тому (1917) гурток українців Нижегородського

полку створив Українську раду.
105 років тому (1917) відбулися збори українців-робітників

Москви в зв’язку з вибором делегатів на Український робітни-
чий з’їзд у Києві.

35 років тому (1987) у Ленінграді помер відомий геоботанік
Євген Лаврінко. Народився 23 лютого 1900 року в Чугуєві Хар-
ківської губернії.

19 липня
130 років тому (1892) народився український історик і гро-

мадський діяч єврейського походження Ілько Борщак. Пере-
буваючи в еміграції у Франції, став ініціатором викладання
української мови і літератури, а також запровадження курсу
українознавства в національній школі живих східних мов у Па-
рижі. Помер 11 жовтня 1959 року у Франції.

115 років тому (1907) у Вінніпезі народився Костянтин Ан-
друсишин, заслужений професор Саскачеванського універси-
тету. Помер 13 травня 1983 року.

90 років тому (1932) підписано додаткову угоду про спів-
працю наркоматів освіти УСРР і КАРСР в справі українізації
населення Північного Казахстану.

55 років тому (1967) у Кишиневі помер український скуль-
птор, різьбяр по дереву Андрій Коверко, у творчому доробку
якого — вівтар на іконостасі для церкви Св. Духа у Львові, іко-
ностас для церкви у Сокалі, портрети І. Франка, І. Свенциць-
кого, М. Вороного. Народився 28 серпня 1893 року.

20 липня
165 років тому (1857) народився генерал-хорунжий україн-

ського війська періоду визвольних змагань 1917—1921 років
Ілля Жуків.
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21 липня
90 років тому (1932) постановою Раднаркому СРСР нереаль-

ний для УСРР план заготівель хліба в кількості 5.831,3 тисячі
тонн збільшено ще на 55 тисяч тонн, що вкрай загострило про-
довольче становище сільського населення.

85 років тому (1937) у французькому місті Обскурі помер
активний учасник національно-визвольного руху в 1917—1921
роках генерал-хорунжий Микола Удовиченко. Народився в
Харкові 27 травня 1885 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Грузія.

22 липня
140 років тому (1882) у с. Шкло (тепер — Львівська область)

народився український історик, літературознавець, філолог,
письменник Ярослав Гординський. Помер 5 липня 1939 року у
Львові.

80 років тому (1942) гітлерівці остаточно окупували терито-
рію УРСР.

75 років тому (1947) біля села Наконечного Першого на Яво-
рівщині, підірвавши себе гранатою, героїчно загинула зв’язкова
УПА Львівщини Анеля Мокляк ("Іскра"). Народилася 18 чер-
вня 1918 року.

5 років тому (2017) помер український політик, ботанік, фі-
зіолог рослин, дійсний член АН УРСР Костянтин Ситник. На-
родився 3 червня 1926 року в Луганську.

23 липня
130 років тому (1892) народився історик, археограф Осип

Гермайзе. Помер на засланні 22 вересня 1958 року.
110 років тому (1912) в селі Великих Лучках нинішнього Му-

качівського району Закарпатської області народився активний
діяч Карпатської України Петро Янута. Розстріляний за виро-
ком Військового трибуналу 21 січня 1945 року.

75 років тому (1947) українська громада в Сан-Пауло (Бразилія)
рішучим протестом до місцевого римо-католицького архиєпис-
копа добилася заснування української греко-католицької парафії.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Казахстан.
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24 липня
25 років тому (1997) в Санкт-Петербурзі помер видатний фізик-

експерементатор, академік Володимир Тучкевич. Народився 11
січня 1905 року в Іванівці нинішньої Чернівецької області.

25 липня
335 років тому (1687) Козацькою радою на р. Коломак геть-

маном України було обрано Івана Мазепу.
120 років тому (1902) у Харкові народився видатний україн-

ський вчений і організатор науки, перший Президент УВАН у
США Михайло Ветухів. Помер 11 червня 1959 року в Нью-Йорку.

105 років тому (1917) відбулося перше засідання Малої Ради
за участю національних меншин.

80 років тому (1942) у Києві агент гестапо вбив крайового
провідника революційної ОУН на східноукраїнських землях
Дмитра Мирона ("Андрія").

26 липня
120 років тому (1902) в селі Поточищі нинішнього Городен-

ківського району Івано-Франківської області народився актив-
ний діяч Карпатської України, полковник Михайло Колодзінсь-
кий (Гузар). Загинув 25 березня 1939 року в бою від рук угор-
ських агресорів.

29 липня
135 років тому (1887) народився український військовий

діяч Михайло Садовський. Помер 1967 року у Торонто.
105 років тому (1917) Мала Рада ухвалила "Статут вищого

Управління України".
105 років тому (1917) селянський з’їзд Саратовської губернії

підтримав Центральну Раду й звернувся до неї з проханням
стати в обороні українського населення Поволжя.

30 липня
100 років тому (1922) Голова Директорії Симон Петлюри

привітав євреїв України з прийняттям англійським урядом
мандату над Палестиною, що означало відродження там єврей-
ської державності.

80 років тому (1942) гітлерівський рейхскомісар України
Еріх Кох видав розпорядження "Про охорону сільськогоспо-
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дарської продукції", яким передбачалася смертна кара навіть
за подання недостовірної інформації про наявність худоби і
продовольства.

40 років тому (1982) помер засновник нового перспектив-
ного напрямку в зварювальній техніці — зварювання тертям
Вадим Віль. Народився 3 березня 1914 року в Одесі.

31 липня
95 років тому (1927 р.) у Києві народився дослідник давньо-

руських міст і поселень Середнього Подніпров’я Роман Юра.
Очолював експедиції з дослідження давніх Переяслава, Воїня,
Колодяжина та інших давніх міст. Помер 1977 року.

75 років тому (1947) міністр національної оборони комуніс-
тичної Польщі Міхал Роля-Жимерський доповів про закін-
чення виселенської акції "Вісла" щодо українського населення.

80 років тому (1942) в гітлерівському концтаборі Освєнцім
польські капо закатували двох братів Степана Бандери — Ва-
силя та Олексу.

25 років тому (1997) Центр досліджень історії України ім.
Петра Яцика (Канада) видав перший том англомовної "Історії
України-Руси" Михайла Грушевського.

липень
105 років тому (1917) солдати українізованої роти, що охо-

роняла Московський Кремль, вивісили на одному із його шпи-
лів синьо-жовтий прапор, який майорів над містом до більшо-
вицького перевороту в листопаді.
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БІлЬШОВИцЬКИЙ ШТУРМ РІдНИМ СлОВОМ
(до 90-річчя виходу трьох україномовних районних газет

у Казахстані) 
Коренізація, яку розпочали російські більшовики з весни

1923 року, була для них вимушеним кроком, оскільки захоплені
ними національні окраїни колишньої царської імперії проти-
вилися так званим соціалістичним перетворенням. Тож з
метою приспання пильності корінних народів через нібито
турботу про розвиток їхньої духовності, Москва розгорнула
широку пропагандистську кампанію. 

Відтак багато українців поза межами УСРР були приємно
здивовані, коли для їхніх дітей відкривалися спочатку класи, а
потім не тільки школи, а й педагогічні технікуми, де готували
вчительські кадри для цих навчальних закладів. Ще більшою
була їхня радість, коли про свіжі новини вони могли довідатися
рідною мовою в місцевих районних газетах. 

У Казахстані першими змогли прочитати рідною мовою ос-
танні місцеві новини українці Федорівського району тодішньої
Актюбинської області, до яких почала надходити районна га-
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зета "Більшовицький штурм".  А наших земляків там нарахо-
вувалося за переписом 1926 року 25 тисяч із загальної кількості
28 тисяч усього населення району. Їм тепер рідною мовою роз-
тлумачувалася політика комуністичної партії, доводилися зав-
дання з хлібозаготівель тощо. 

Невдовзі районні газети українською мовою з’являються в
Акбулакському та Атбасарському районах. Там, до речі, були
відкриті українські педагогічні технікуми, щоб готувати вчи-
телів для шкіл, де навчалися б діти переселенців з берегів
Дніпра.

ЗА НІБИТО НЕВМІННЯ ГОВОРИТИ РОСІЙСЬКОЮ
(до 90-річчя масової депортації голодних 

українських дітей з Московщини)
Невдоволення Сталіна щодо тисяч українців, які, мовляв,

своїми скигленнями про продовольчі труднощі розкладають
колгоспи Росії, було одразу ж узято до неухильного виконання
каральними органами. Голодних українських селян намагалися
вже з літа 1932 року витісняти з російських регіонів. Під цю
кампанію потрапили й ті голодні українські діти, які, залишив-
шись без батьків, у пошуках шматка хліба добиралися аж до
Москви, примощуючись якимось чином у поїздах.

Відтепер їх по всіх вокзалах почала виловлювати міліція й
відразу ж відправляти на батьківщину. Наприклад, 17 липня
1932 року московська міліція відправила до Києва 178 безпри-
тульних дітей, яких затримали на залізничних вокзалах. 

Але подібні облави влаштовувалися по всіх містах Росії. Так,
22 липня 12 дітей було прислано з Калуги до Конотопа під тим
приводом, що вони не розмовляють російською мовою, хоч це
не відповідало дійсності…

Калужская Губкомиссия несовершенолет. Копия
16/VІІ – 1932 года          гор. Конотоп, Конотопский ГорОНО
№ 3. 11 Отдел охраны детства

Калужский Городской Отдел Народного Образования, сог-
ласно распоряжения МОНО — Сектора по охране детства от
8-го июля с. г., направляет в Ваше распоряжение для определе-
ния в соответствующие детские учреждения 10 чел. подрос-
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тков-украинцев котрых отсутствие мест и неумению их гово-
рить на русском языке. 

Направляются подростки:
1. Коломиец Николай.
2. Романенко Петр.
3. Гакланов Сергей.
4. Письмянный Михаил.
5. Икавцов Михаил.
6. Толстой Виктор.
7. Сидоренко Иосиф.
8. Млинский Михаил.
9. Орлов Петр.
10. Снитков Владимир.
11. Крижановский Корнил.
12. Шлипак Василий.

Перечисленные подростки являются воспитанниками дет-
ского дома приемника, направленные в последний ГорОНО по
задержании на улице и станции как беспризорные.

Инспектор охраны детства (Ватина).
Делопроизводитель (подпись).
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"… І В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ СТАВ ГУПАТИ 
МИлИцЯМИ ПО ПІдлОЗІ"  

(до 75-річчя від дня народження Вячеслава Брюховецького)
Горбачовська перебудова про-

будила активність багатьох свідо-
мих самодостатніх людей, зміцни-
ла в них почуття власної гідності,
спонукала задуматися над ба-
гатьма суспільними процесами. І
багато з них оглядалися навколо,
де б поділитися роздумами про
наболіле, хто б порадив, як вчи-
нити в нових умов.

Погляди найбільш революційно
настроєних тоді були звернуті до
Прибалтики, де вже починали організаційно зміцнюватися на-
ціонально-визвольні рухи. За їхнім прикладом розпо чинається
процес створення Народного фронту України. Так, 16 листо-
пада 1988 року на засіданні клубу "Істина" у Вінниці проголо-
шено організацію Народного фронту, відділення якого
виникають також у Тульчині, Жмеринському та Могилів- По-
дільському районах. Після цього активісти Вінницької та
Хмельницької областей розробляють проект «Статуту  Народ-
ного фронту Поділля», до якого закликають приєднатися й
інші області, перетворюючи цю організацію у всеукраїнську. 

Цей процес перекидається до столиці, де Київська організа-
ція Спілки письменників України розіслали всім своїм членам
запрошення на збори по створенню українського народного
фронту сприяння перебудові. Незабаром в Спілці письменни-
ків України та Інституті літератури АН УРСР з’явилися  ініціа-
тивні групи. В дискусіях викристалізовувалася остаточна назва
нової сили, що має, як наголошувалося тоді, "в собі іншу внут-
рішню енергію, аніж Фронт, має інший філософський і мораль-
ний сенс. У ньому швидше може примоститись і органічно в
ньому перебувати і Сковорода, і Ганді, і Мартін Лютер Кінг.
Може, Фронт — занадто войовничо і декоративно водночас…
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Слово Рух ближче і до дійсності і до Вічності. Рух можливий і
з опонентами. Фронт викликав одразу спротив. Рух викликає
надію. Рух це саме життя, таке прекрасне і суперечливе, таке
прокляте, що нікуди від нього не дінешся, хіба Рухом його обій-
меш, проникнеш до нього.  Рух — це щойно народжена актив-
ність кожної людини". 

У цій дискусії, за участю секретаря партбюро Інституту лі-
тератури АН УРСР Вячеслава Брюховецького, брали участь
письменники Олександр Божко, Віктор Терен, Олександр Лук’я-
ненко, Григорій Клочек, Станіслав Тельнюк, Сергій Гречанюк,
Юрій Цеков, Віталій Дончик, Ігор Малишевський.  Почалася
розмова про те, що он прибалти підіймаються, створюють на-
родні фронти, а ми, українці, сидимо мовчки по своїх кутках… 

Якось нас таки зачепило за живе, згадує Вячеслав Брюхо-
вецький,  оце українське публічне мовчання. Фронт! Хай буде
Фронт! Піднявся Сашко Лук’яненко, і так по діагоналі прой-
шовся кімнатою, роздумуючи вголос: "Ну, нащо фронт? Це
кров, це війна... Давайте краще рух. Це об’єднує". 

Потім зібрали письменницькі збори і створили ініціативну
групу. Проте негайно партком Спілки письменників, дезавую-
вавши це рішення, створив свою — "організовану" — групу, яка
мала би розробляти проект Програми майбутнього руху у спів-
праці з такою ж групою з Інституту літератури. Брюховецький,
як секретар партійного бюро, очолив останню. 

Збираючись найчастіше у Віктора Терена, створили досить
сирий і розбухлий за обсягом (бо кожен хотів виписати все, що
наболіло) проект якогось документа. Далі взялися втрьох — Ві-
талій Дончик, Петро Осадчук і Вячеслав Брюховецький — за-
вершити його, звести все до купи і змістовно, і стилістично.
Кілька днів десятками годин просиділи, і таки завершили про-
екти Програми і Статуту такими, що можна було подавати на
обговорення громаді. 

Як же був здивований Б. Олійник, коли Брюховецький при-
ніс йому для обговорення на парткомі проекти Програми і Ста-
туту. Він кілька днів під різними причинами відмовлявся
скликати засідання парткому. Тим часом в Інституті літератури
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на Ініціативній групі затвердили проекти для спільного обго-
ворення з письменниками. Насамперед потрібен був великий
зал. Попередньо Драч та Павличко домовилися в Будинку кіно,
що зал там нададуть. Але потрібен офіційний запит від пар-
ткому Спілки, тобто від Б. Олійника. 

Кілька разів останній посилав одного із своїх виконавців
зв’язуватися зі Спілкою кінематографістів, щоб з’ясувати, чи
можливо провести збори на намічену дату 31 січня. Той щоразу
приходив із відповіддю, що зв’язатися не вдається. "Нарешті я
не витримав, — пише Брюховецький, — і в прямому розумінні
почав гупати милицями по підлозі: "Якщо це саботаж, то так
прямо й скажіть. І ми, в Інституті, будемо діяти по-своєму". 

Хоч як це не дивно, гупання милицями подіяло. Відразу М.
Шевченко зв’язався з Будинком кіно і за кілька хвилин про-
блему було знято. Щоправда, незважаючи на несміливі спроби
декого з членів парткому, все-таки проголосувати документи,
Борис Ілліч зі своїми усмішечками, присмаченими офолькло-
реними фразами, ухилився від цієї дії. 

Але 31 січня 1989 року на загальних зборах київських пись-
менників ухвалено проект програми РУХу, який зустрічається
в багнети не тільки компартійною верхівкою. І серед творчої
інтелігенції знайшлися ті, хто відчув його небезпеку для існую-
чого режиму. Одним з тих, хто її побачив, був комуніст і пись-
менник Данило Бакуменко, який на початку лютого 1989 року
звернувся до першого секретаря ЦК КП України Щербицького
з пропозицією: "Хоч нині й рік змії, таку змію треба нищити
негайно, доки вона не виповзла  з яйця".

Тим часом наростала  нова хвиля ідеологічного протисто-
яння з релігійними організаціями, що відроджувалися з почат-
ком перебудовних процесів. Особливо небезпечним для КПУ
був вихід з підпілля Української греко-католицької церкви, що
незаконно була ліквідована 1946 року. Тим паче, що станом на
1 січня 1989 року уніати вже заявили про себе  в 164 населених
пунктах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та За-
карпатської областей. 

А тут ще наспіло створення Товариства української мови…

127



Така  лавина  всенародного здвигу і витворила новий проект,
який закумулював революційну енергію справді широких мас: в
лютому 1989 року на Установчому з’їзді Товариства української
мови під час виступу Івана Драча зал почав скандувати: "Народ-
ний Рух! Народний Рух!". Обраний головою товариства Дмитро
Павличко тоді досить своєрідно підказав делегатам, що має бути
далі: "Знаю, вам хочеться все і відразу — українську мову, тоді
давай прапор, державу давай, але все зразу не вийде…". 

Справді, все зразу не можна було відновити, але Установчий
з’їзд ТУМу не тільки зажадав внести в Конституцію республіки
статтю про державний статус української мови, що мало озна-
чати перехід партійного й державного апарату в діловодстві й
практичній діяльності на неї, а й ухвалив резолюцію про під-
тримку ідеї створення Народного Руху України за перебудову. 

Після того групу літераторів, зокрема, Ю. Мушкетика, І.
Драча, Д. Павличка, Б. Олійника, запросили до ЦК КПУ, де їх
пробували відмовити від створення Руху. Однак ніякі вмов-
ляння не допомогли. Більше того, письменники вимагали на-
друкувати підготовлений ініціативною групою проект про-
грами. Вони обурювалися, згадував В. Брюховецький, збирали-
ся ледь не щодня у Спілці, вимагали у самих себе, навіть ство-
рили групу, яка мала поїхати до Москви, пробитися до Горба-
чова і розповісти йому про антиперебудовні настрої та дії в
Україні. Тож за таких обставин для апарату ЦК "возникла по-
литическая необходимость с целью открытого разоблачения
инициаторов создания НДУ опубликовать проект программы
движения в органе СПУ "Літературна Україна". 

Ось чому для одного з авторів програми Вячеслава Брюхо-
вецького було несподіванкою, коли 14 лютого 1989 року вранці
його запросили на негайну розмову в кабінет Л. Кравчука. Ре-
зультат зустрічі — проект можна друкувати! 

... Наступного дня поїхали в друкарню читати коректуру
Дмитро Павличко, Віталій Дончик,  Юрій Мушкетик, Іван
Драч, Вячеслав Брюховецький і Борис Олійник. Появою остан-
нього в цій спецбригаді коректорів дуже стішився Іван Драч,
наголошуючи Брюховецькому: "Бачиш, Славко, а ти не віриш,
що Борис Олійник з нами". 
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Проте Брюховецький залишився при своїй думці, в якій ще
більш утвердився,  бо "під час того знаменитого редагування в
єдиного Б. Олійника листок із версткою залишився практично
незайманим. Секретар парткому Спілки просто сидів серед
нас, інколи вставляв в’їдливе зауваження, але на відміну від
інших не переймався бажанням поліпшити текст, як і не лишав
своїх слідів на газетній шпальті. Очевидно, завдання було
іншим". 

Коли верстку прочитали, Брюховецький і Дончик вирішили
залишитися аж до виходу газети друком. Мало що могло ста-
тися. За графіком "Літературна Україна" мала вийти з машини
вже о шостій вечора. Але тільки десь годині об одинадцятій
вона була підписана цензором і головним редактором. 

... Нарешті по дванадцятій газета пішла транспортером. Рап-
том  зупинилися машини в цеху, і робітники кинулися до
нашої, жадібно хапаючи "Літературку". Це треба було бачити...
Щасливі, з оберемками свіжопахучих газет, притиснутих до
грудей, ми виходимо в морозяну засніжену ніч…

Після цього у Вячеслава Брюховецького буде ще багато про-
блем із організацією Народного руху України. Зокрема, і ви-
клик до Комісії партійного контролю ЦК КПУ, де намагалися
відмовити його від участі в створенні Руху, і перешкоди у
власне організації Установчого з’їзду, і багато чого іншого. Але
все відбулося.

І ці факти назавжди закарбують роль  Вячеслава Брюховець-
кого в новітній історії України. Як і покладені ним зусилля для
відродження Києво-Могилянської академії в Києві…

ВЕлИКА ПЕРЕМОГА УСІх УКРАЇНцІВ
(до 35-річчя заснування Канадського харитативного

комітету для допомоги родині Івана дем’янюка) 
Усвідомлюючи провідну роль української еміграції у відрод-

женні національно-визвольного руху нашого народу, Москва
постійно вдавалася до його знеславлювання з метою компро-
метації. Однією з таких форм стало звинувачення українців у
співпраці з нацистами, яке розгорнув Центр дослідження Го-
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локосту під керівництвом Симона Візенталя у 80-і роки ХХ сто-
ліття, коли правоохоронні органи багатьох капіталістичних
країн Заходу, в першу чергу США і Канади, стали одержувати
документи з Москви, що мали б засвідчити про нібито злочини
проти людства багатьох українців, насамперед тих, що стали
проявляти активно себе в громадському житті, стаючи на за-
хист свого бездержавного народу. 

У США жертвою такого походу проти українського націо-
нально-визвольного руху став такий собі звичайний громадя-
нин Іван Дем’янюк, якого звинуватили в знищенні сотень
тисяч євреїв у роки війни, коли він начебто був охоронцем у
таборі смерті Треблінка на терені Польщі. На основі нібито по-
служних карток цього концтабору, що опинилися в руках КГБ,
радянські чекісти зажадали видачі Івана Дем’янюка для вине-
сення йому вироку в СРСР. Таку вимогу поставили й ізраїль-
ські правоохоронні органи. Відтак над ним нависли дві хмари,
як писала тоді торонтська газета "Гомін України": або депорта-
ція до радянського Союзу, або вивезення до Ізраїлю. 

Проблема з переслідуванням українців як нібито військових
злочинців зустріла глибоке обурення нашої еміграції. Тож коли
спеціально створена українцями США організація "Амери-
канці в обороні людських прав в Україні" зініціювала ряд зус-
трічей нашого громадянства в прилеглих до Канади штатах, то
чимало українців останньої поїхали туди, аби з уст самих аме-
риканців дізнатися про суть цієї справи.

У тодішніх українських часописах Північної Америки збе-
реглися детальні розповіді про ці зустрічі. Зокрема, велика
увага приділялася виступам доктора Едварда О’Коннора, який
був автором закону, що давав тисячам втікачам від комуністич-
ного "раю" поселитися після війни в США. Він, до речі, на зга-
даних зустрічах завжди наголошував, про ту українофобію, яка
існувала наприкінці сорокових років серед деяких урядовців
Америки, зазначаючи: то, мовляв, були початки того, що нині
завершується. Едвард О’Коннор інформував присутніх також
про свої переживання, коли він був "комішенером" для справ
біженців у Європі за каденції президентів Трумена й Ейзенха-
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уера. Зокрема, як його інформації не були своєчасно сприйняті
про "совєтську інфільтрацію в УНРРА, що довело до ліквідації
цієї міжнародньої допомогової організації". Розповідав, як "со-
вєти робили натиск на альянтів, вимагаючи від них репатріяції
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своїх колишніх громадян". Особливо наголошував він, що тоді
"американці в своїй наївності не розуміли підступу совєтів, і
мабуть, не розуміють по сьогоднішній день". 

За таких обставин  дійшло до створення Канадського харата-
тивного комітету для допомоги родині Івана Дем’янюка, коорди-
натором якого виступав  торонтський адвокат Володимир-Юрій
Данилів.  Разом зі своїми колегами він добивався справедли-
вого суду в Ізраїлі, для чого було необхідно зібрати значні
кошти для оплати адвокатів і підтримки родини вже засудже-
ного на смерть Дем’янюка.

На одному із засідань комітету Данилів узяв на себе місію
звернутися до церковних владик з проханням підтримати збір-
ку коштів. Написане 7 липня 1987 року необхідне звернення до
Митрополита Максима було відправлене, в якому зазначалося,
аби дозволив після недільної служби перевести додаткову
збірку, на що той погодився.

Ось так долар за доларом збиралися кошти, аби роками про-
водити велику роботу по розслідуванню цієї справи й поши-
ренні правди про неї в світі. До речі, завдяки широкому роз-
голосу її, 1990 року американський журналіст і недавній кан-
дидат на пост Президента США Патрик Бюкенен зауважив:
"Дем’янюкове посвідчення, видане 1942-го року, скріплене пе-
чаткою бригаденфюрера СС Оділо Глобочника. Але Гіммлер
особисто звільнив Глобочника з посади у березні 1942 року —
тоді, коли Дем’янюк ще був у Червоній армії". 

Зрештою, через 5 років і трьох місяців чекання Верховний
суд Ізраїлю змушений був анулювати вирок кари смерті Івану
Дем’янюку. Це була, за словами В.-Ю. Даниліва, велика пере-
мога українства, і воно тоді було задоволене, що довгі роки на-
пруженної праці принесли очікуваний результат.
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1 серпня
290 років тому (1732) в Нижній Сироватці, тепер Сумського

району Сумської області, народився просвітник, учений, духів-
ник царської родини Андрій Самборський. Помер 1814 року в
Санкт-Петербурзі.

2 серпня
105 років тому (1917) у Хоружівці Сумської області наро-

дився відомий український письменник Олекса Ющенко. По-
мер 27 грудня 2008 року.

30 років тому (1992) у Києві утворено об’єднання націо-
нально-демократичних сил, до якого увійшло 16 партій та гро-
мадських організацій.

3 серпня
150 років тому (1872) у Ромнах (нині — Сумської області)

народився геолог і палеонтолог, засновник Палеонтологічного
музею РАН, академік АН СРСР Олексій Борисяк. Помер 25 лю-
того 1944 року.

75 років тому (1947) загинув майор Остап Безпалко ("Задо-
рожний"), перший організатор відділів УПА в Холодноярщині
й Уманщині, виконуючий обов’язки командира Військової ок-
руги "Лисоня" УПА-Захід.

4 серпня
265 років тому (1757) народився один з найвизначніших

майстрів портретного живопису Володимир Боровиковський.
Помер 18 квітня 1825 року.

100 років тому (1922) у Петрограді помер видатний інженер-
механік, автор проектів багатьох залізничних мостів Микола
Белелюбський. Народився 13 березня 1845 року в Харкові.

30 років тому (1992) Республіка Намібія визнала незалеж-
ність України.

5 серпня
210 років тому (1812) помер вчений-енциклопедист, один із

засновників акушерства і педіатрії Нестор Амбодик-Максимо-
вич. Народився 7 листопада 1744 року у Веприку на Полтавщині.

85 років тому (1937) у Києві народився письменник, журна-
ліст, історик, літературознавець Юрій Хорунжий.
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60 років тому (1962) у Парижі помер філософ-неокантіа-
нець, історик філософії Василь Зеньковський (Зіньківській).
Народився у Проскурові 4 липня 1881 року.

6 серпня
365 років тому (1657) помер провідник Української націо-

нальної революції середини XVII століття і творець відродже-
ної української держави — Гетьманщини Богдан Хмельниць-
кий. Народився 1595 року.

215 років тому (1807) у Петербурзі було підписано правни-
чий указ про відкриття друкарень при губернських правліннях
(у Києві, Житомирі, Кам’янець-Подільському, Харкові, По-
лтаві, Чернігові, Катеринославі, Херсоні, Сімферополі).

130 років тому (1892) народився український військовий
діяч Михайло Крат. Помер у Дітройті в серпні 1979 року.

110 років тому (1912) помер відомий живописець і графік
Лев Жемчужников, у творчому доробку якого були твори на
українські теми: "Кобзар на шляху", "Козак їде на Січ"; графічні
роботи — "Жниця", "Козак у степу"; альбом офортів "Живо-
писна Україна". Народився 14 листопада 1828 року.

7 серпня
180 років тому (1842) у селі Бернадосівці нинішнього Воз-

несенського району Миколаївської області народився видат-
ний винахідник у галузі електрозварювання, сільськогосподар-
ської техніки, стрілецької зброї Микола Бернадос. Помер 21 ве-
ресня 1905 року у Фастові на Київщині.

45 років тому (1977) у Мюнхені помер активний учасник ви-
звольних змагань 1917—1921 років генерал-хорунжий Микола
Стечишин. Народився 19 грудня 1890 року в Новосіяцькому на
Херсонщині.

8 серпня
155 років тому (1867) в місті Яворові на нинішній Львівщині

народився дійсний член НТШ, викладач Українського таємного
університету у Львові Остап Макарушка.

105 років тому (1917) на станції Пост-Волинський на Богда-
нівський полк, який виїжджав на фронт, напали московські кі-
расири і донці.
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9 серпня
95 років тому (1927 р.) в Дем’яневі (тепер — Івано-Франків-

ська область) народився відомий український дослідник історії
та археології давніх слов’ян Володимир Баран. Лауреат Держав-
ної премії, член-кореспондент НАН України (1998). Автор
близько 255 наукових праць.

90 років тому (1932) президія Далекосхідного крайвикон-
кому ухвалила рішення щодо обслуговування українського на-
селення в частково українізованих Шмаківському, Іванівсь-
кому та Яковлевському районах.

70 років тому (1952) у Ленінграді померла відомий живопи-
сець і педагог Ольга Делла-Вос-Кардовська. Народилася 14 ве-
ресня 1875 року в Чернігові.

10 серпня
205 років тому (1817) у Феодосії народився відомий живо-

писець-мариніст Іван Айвазовський. Водночас, подорожуючи
Україною, створив картини "Чумацька валка" (1855), "Млин на
березі річки. Україна" (1895), "Чумаки в степу вночі", "Весілля
на Україні" (1891). Помер 15 травня 1900 року.

11 серпня
90 років тому (1932) помер український письменник, педагог

Степан Панасенко (Степан Васильченко). Народився 8 січня
1879 року.

12 серпня
145 років тому (1877) народився відомий дослідник історії

України, літературознавець, етнограф Олександр Грушевський.
Помер на засланні 1942 (або 1943 за ін. даними) року. Реабілі-
тований у вересні 1989 року.

80 років тому (1942) помер український живописець-пейза-
жист, один із засновників Української академії мистецтв Ми-
кола Бурачек. Народився 16 березня 1876 року.

13 серпня
155 років тому (1867) народився військовий діяч, генерал-

майор Олександр Остафіїв, який з 1918 року перейшов до укра-
їнської армії, де очолював Головну шкільну управу Військового
міністерства. Входив до складу Вищої Військової Ради УНР.

136



115 років тому (1907) народилася український мікробіолог,
член-кореспондент НАН України Віра Тульчинська. Померла
25 травня 1994 року.

14 серпня
160 років тому (1862) народився командуючий Українським

Чорноморським флотом, міністр морських справ Української
Держави віце-адмірал Андрій Покровський. Помер у 1944 році
в Каїрі.

15 серпня
150 років тому (1872) у Прилуках на Чернігівщині народився

український державний діяч, основоположник українського
книгознавства, бібліотекознавства, бібліограф, педагог Степан
Сірополко. Помер на еміграції 25 лютого 1959 року.

105 років тому (1917) у Москві створено український Запо-
розький полк, прапор якого було освячено через три дні.

90 років тому (1932) народився гідрофізик, фахівець у галузі
фізики моря, академік НАН України Борис Нєлєпо, який роз-
робив прилади для вимірювання радіоактивності океану та
його дистанційного зондування. Помер 4 липня 2007 року.

17 серпня
140 років тому (1882) в Єнках на Полтавщині народився ак-

тивний учасник національно-визвольного руху в 1917—1921
роках, у травні—липні 1919 — начальник штабу, виконуючий
обов’язки командуючого Дієвою Армією УНР генерал-хорун-
жий Василь Тютюнник. Помер у рівненському шпиталі 19
грудня 1919 року від тифу. 

105 років тому (1917) видано "Тимчасову інструкцію для Ге-
нерального Секретаріату Тимчасового уряду в Україні". Нею ви-
знавалася юрисдикція української влади тільки на 5 губерній:
Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську і Подільську.

85 років тому (1937) вийшло перше число газети «Шанхайська
громада», неперіодичного органу Української громади цього ки-
тайського міста.

75 років тому (1947) ЦК КП(б)У ухвалив чергову постанову
про посилення боротьби з українським націоналістичним під-
піллям у західних областях УРСР.
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18 серпня
105 років тому (1917) у Владивостоці створено окружну ук-

раїнську раду.
105 років тому (1917) народився український скульптор Ва-

силь Бородай. Помер 19 квітня 2010 року в Києві.
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Колумбія.
19 серпня

90 років тому (1932) народився український кінорежисер,
заслужений діяч мистецтв України Лев Удовенко.

20 серпня
140 років тому (1882) у Києві народився відомий фізик-екс-

периментатор, один із засновників радіофізики та радіотехніки
Дмитро Рожанський. Помер 27 вересня 1936 року в Ленінграді.

110 років тому (1912) народився український скульптор Во-
лодимир Сколоздра, у творчому доробку якого — пам’ятники
В. Стефаникові у Львові та Едмонтоні. Помер у Львові 7 серпня
1980 року.

105 років тому (1917) після гострої критики Центральною
Радою Винниченко подає у відставку з посади голови Генераль-
ного секретаріату.

25 років тому (1997) у Лідсі (Великобританія) помер відомий
поет української діаспори, хорунжий дивізії "Галичина" Богдан
Шкандрій (Богдан Бора). Народився 11 квітня 1920 року в селі
Павлівці на Прикарпатті.

55 років тому (1967) у США помер відомий український науко-
вий і громадський діяч Богдан Загайкевич. Народився 1887 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Алжирською Народно-Демократичною Республікою.

21 серпня
155 років тому (1867) у с. Кичинці (нині — Черкаська об-

ласть) народився український історик, краєзнавець, педагог,
громадський діяч Леонід Добровольський, відомий своїми пра-
цями про топографію Старого Києва і Київщини. Помер 7 ве-
ресня 1929 року в Києві.

105 років тому (1917) загальні збори українців Севастополя
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висловили рішучий протест щодо спроби Тимчасового уряду
обмежити автономію України й зажадали від нього задово-
лення всіх вимог Центральної Ради.

21—24 серпня
30 років тому (1992) у Києві відбувся Перший Всесвітній

форум українців. 
22 серпня

105 років тому (1917) Царськосільська і Красносільська ук-
раїнські військові ради підтримали на спільному засіданні Цен-
тральну Раду і зажадали від Винниченка не залишати посади
голови Генерального секретаріату.

75 років тому (1947) біля села Верещин відбувся останній
бій українських повстанців проти польської комуністичної
влади на Холмщині.

30 років тому (1992) Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк,
Голова Уряду Іван Самійленко та Голова Української Національ-
ної Ради Михайло Воскобійник передали владі України у Києві
свої повноваження і мандат Державного Центру УНР в екзилі.

23 серпня
175 років тому (1847) народився український громадський і

політичний діяч, адвокат Ілля Шраг. Помер 11 квітня 1919 року.
155 років тому (1867) у Яворові, тепер Львівська область, на-

родився український письменник, критик, історик літератури,
публіцист, перекладач, журналіст, громадський діяч Осип Ма-
ковей. Помер 21 серпня 1925 року в Заліщиках (тепер — Тер-
нопільська область).

150 років тому (1872) народився генерал-хорунжий Борис
Стелецький, який у 1918 році був начальником штабу армії
Гетьманської держави.

145 років тому (1877) у Вільнюсі померла дитяча письмен-
ниця Ганна Дараган (Балуг’янська). Народилася у Санкт-Пе-
тербурзі 4 березня 1806 року.

115 років тому (1907) померла видатна письменниця Марко
Вовчок. Народилася 3 січня 1834 в маєтку Єкатериненське
Єлецького повіту Орловської губернії.

24 серпня
день незалежності України.

139



30 років тому (1992) у Львові відкрито пам'ятник Тарасу
Шевченку (автори — В. і А. Сухорські). 

30 років тому (1992) у Києві відбулося урочисте відкриття
університету "Києво-Могилянська академія".

5 років тому (2017) під час параду у Києві з нагоди 26-ї річ-
ниці проголошення незалежності України Хрещатиком разом
з українськими військовими пройшли військовослужбовці
армій країн-партнерів України: Канади, Естонії, Грузії, Великої
Британії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та США.

25 серпня
180 років тому (1842) помер український історик, автор 3-

томної "Історії запорозьких козаків", рукопис якої втрачено,
Олексій Мартос. Народився у 1790 році.

90 років тому (1932) у Коктебелі (Крим) померла відома спі-
вачка і педагог Марія Дейша-Сіоницька. Народилася 3 листо-
пада 1859 в Чернігові.

26 серпня
135 років тому (1887) народився український архітектор

Дмитро Данченко, один із засновників українського модерного
архітектурного стилю. У 1930 році репресований, загинув у та-
борі 21 травня 1942 року.

105 років тому (1917) Мала Рада приймає відставку кабінету
Винниченка і доручає сформувати новий Генеральний секре-
таріат Дмитру Дорошенку.

105 років тому (1917) в Острогозьку Воронезької губернії
відбувся український національний з’їзд Острогозького і Ва-
луйківського повітів, який ухвалив резолюцію про приєднання
Східної Слобожанщини до України.

105 років тому (1917) Кубанську область проголошено рес-
публікою.

95 років тому (1927) Наркомат освіти РСФРР затвердив ін-
струкцію про принципи і методи переведення шкіл, що обслу-
говують українське населення Росії, на рідну мову.

40 років тому (1982) в Оттаві помер відомий громадський і
політичний діяч, видавець і редактор Іван Тиктор. Народився
у Красному Золочівського повіту в Галичині у 1896 році.

5 років тому (2017) помер український інженер, підприє-
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мець, меценат, політик, військовик Володимир Стаюра. Наро-
дився 19 червня 1966 року в  с. Буцнів на Тернопільщині.

29 серпня
300 років тому (1722) у Ромнах (нині — Сумська область) на-

родився професор Кільської медичної академії, головний лікар
Петербурзького генерального госпіталю Іван Полетика. Один
з організаторів ліквідації епідемії чуми в Києві та Василькові
(1775—71). Помер у 1783 року.

30 серпня
150 років тому (1872) на Харківщині народився український

політичний та державний діяч, з 22 січня 1918 — Державний
писар УНР Іван Мірний. У 1919—25 роках — член делегації УНР
на Паризькій Мирній конференції. У 1925 — представник екзиль-
ного уряду УНР у Берліні. З 1924 р. проживав у Празі, був дирек-
тором канцелярії Українського Високого педагогічного інституту
імені М. Драгоманова. Помер у Празі 17 березня 1937 року.

100 років тому (1922) у Новоскелюватці, тепер Миколаїв-
ської області, народився український поет-сатирик, дитячий
письменник Павло Глазовий. Помер 31 жовтня 2004 року.

95 років тому (1927) у Дніпропетровську народився відомий
спеціаліст у галузі акустичного і електромагнітного захисту
суден Геннадій Хорошев.

31 серпня
120 років тому (1902) народився відомий фізик Андрій Лас-

товецький. Загинув 11 вересня 1943 року.
85 років тому (1937) у Луцьку закінчився процес проти 42

українських студентів, яких польська влада обвинувачувала в
приналежності до ОУН. Згідно з вироком Іван Климів був по-
караний десятьма роками ув’язнення, Павло Мигаль — вісь-
мома, інші підсудні одержали покарання терміном від семи до
одного року ув’язнення.

80 років тому (1942) крайовий провідник ОУН на східноук-
раїнських землях видав наказ про розгортання боротьби за не-
залежність, спираючись на власні сили.

35 років тому (1987) у Києві з організацією Українського культу-
рологічного клубу почала формуватися опозиція до офіційної влади.

5 років тому (2017) офіційно набула чинності угода про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом.
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ОСНОВОПОлОжНИК УКРАЇНСЬКОГО 
БІБлІОТЕКОЗНАВСТВА 

(до 150-річчя від дня народження Степана Сірополка)
Серед видатних уродженців іс-

торичної Полтавщини, до якої від-
носилося і село Обичів нинішньо-
го Прилуцького району Чернігів-
ської області, Степану Сірополку
належить особливе місце в роз-
витку нашої національної духов-
ності. Хоча після закінчення прав-
ничого факультету Московського
університету він чимало прислу-
жився і загальноросійським інтере-
сам, коли працював завідувачем
відділу народної освіти Тульської,

а потім Московської губернських земських управ. У ті ж роки,
до речі, він редагував педагогічні журнали "Народное образо-
вание", "Педагогический листок", працював у Московському
товаристві грамотності. 

Але вже тоді, далеко від Батьківщини, в нього прокидається
потяг до рідної пісні, що проявилося в організації ним на од-
ному з тульських  заводів хору української пісні. Зрозуміло, що
його виступи негайно були заборонені, а Сірополка звинува-
чено в підривній діяльності основ царського самодержавства
й у січні 1906 року заарештовано й ув’язнено на три місяці.

З 1908 року Сірополко живе у Москві, де повертається до
журналістської діяльності в редакціях журналів "Народний
учитель", "Для народного учителя", "Украинская жизнь". У цей
час його погляди концентруються на вироблення основопо-
ложних засад народних бібліотек в Російській імперії, вони,
зокрема, відобразилися в праці "Народные библиотеки. Поря-
док открытия библиотек и их организация" (М., 1910). Ця
праця мала багато позитивних рецензій у пресі і була схвально
оцінена бібліотекарями.

Як зазначає дослідник його творчості Т. Ковшар, "суттєвим
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є внесок Степана Онисимовича у теоретичну розробку одного
із демократичних принципів бібліотечної діяльності — загаль-
нодоступності бібліотек, в основі якого, на його думку, повинна
бути безоплатність їхнім користуванням та планомірна орга-
нізація бібліотечної мережі. Він вважав, що  мережа народних
бібліотек повинна бути розгалуженою і вони повинні бути від-
критими для загального користування. Розширенню загально-
доступності бібліотек сприяла організація читальних залів при
нижчих навчальних закладах".

Усі ці напрацювання Степан Сірополко використав для по-
ширення бібліотечної справи в Україні, коли він у листопаді
1917 року переїздить з Москви до Києва. Саме за його активної
участі невдовзі були відкриті безкоштовні бібліотеки-читальні
з дитячими відділами в різних районах столиці щойно прого-
лошеної Української Народної Республіки.  У період від прого-
лошення ІІІ до  ІV Універсалів Центральної Ради він приділяє
велику увагу розвитку народної освіти. Її проблеми розгляда-
ються на підготовленому й скликаному Комісією під голову-
ванням Сірополка 15—20 грудня 1917 року спеціальному з’їзді.

Директиви цього з’їзду залишалися актуальними і в період
Гетьманщини, коли було відкрито багато початкових, середніх
шкіл, українських університетів, Академію наук. Сам Сіро-
полко брав активну участь у реалізації тих настанов, коли в
Кам’янець-Подільську в Українському  університеті читав лек-
ції з педагогіки, шкільництва та завідував університетською
бібліотекою. Її, між іншим, вважали однією з кращих книгоз-
бірень періоду української революції. При ній також діяло очо-
люване Сірополком бібліотечне товариство. Тоді ж Степан
Сірополко видає перший практичний порадник для бібліоте-
карів України.

Коли ж Уряд УНР змушений був залишити рідну землю, до-
велося йти на чужину і Степану Сірополку. Там деякий час спо-
чатку виконував обов’язки товариша міністра народної освіти,
а з 27 липня 1923 року був затверджений керуючим міністром
внутрішніх справ, шляхів, пошти і телеграфу. Хоча основна
увага його приділялася вихованню і навчанню дітей україн-
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ської еміграції. Національне виховання залишалося для нього
першорядної  проблемою, оскільки добре розумів, що держава
і нація без високого рівня освіти не мають майбутнього. І ук-
раїнська нація живе доти, поки функціонує її мова.

Поряд з цим в еміграції, особливо після переїзду до Праги з
1925 року, де Степан Сірополко викладав у Російському педа-
гогічному інституті, а потім — в Українському Високому педа-
гогічному інституті імені М. Драгоманова, він продовжує
опрацювання проблем бібліотечної справи, результатом цих
дослідів стає видана в 1942 році ґрунтовна праця "Короткий
курс бібліотекознавства. Історія. Теорія та практика бібліотеч-
ної справи", що стала першим українським підручником з цієї
навчальної дисципліни. 

А ще ж там було підготовлено кілька курсів лекцій з шкіль-
ництва та позашкільної освіти, велику кількість статей на цю
тему було опубліковано в різних часописах , календарях. Вод-
ночас аналізувалися видання в радянській Україні, зокрема
щодо книжкового руху та бібліології. Головна ж увага вченого
була зосереджена на остаточній редакції своєї фундаменталь-
ної праці "Історія освіти на Україні". Її не вдалося видати, хоч
текст зберігся і 1948 року вивезений енкаведистами з Праги й
у даний час зберігається в Особистому фонді Степана Сіро-
полка (№ 4433) у Центральному державному архіві вищих ор-
ганів  влади й управління України в Київі.

А прах Степана Сірополка, який помер 21 лютого 1959 року
в Празі, лежить на Ольшанському цвинтарі в столиці Чехії.

ПОЗБАВлЕНИЙ НАцІОНАлЬНОЇ СВІдОМОСТІ
(до 120-річчя від дня народження Пантелеймона Пономаренка)
В умовах російського більшовицького поневолення українці

Кубані зі своїм національним вибором остаточно визначилися
під час Всесоюзного перепису 1926 року. Тоді про приналеж-
ність до нащадків запорозьких козаків заявили не тільки ті, хто
залишався в хуторах і станицях, а й багато тих, хто вже при-
стосувався до нових умов існування і за межами своєї малої
батьківщини. До таких належав і уродженець хутора Шовков-
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ський неподалік тоді ще Катери-
нодара Пантелеймон Пономарен-
ко, який завжди записував себе
українцем, тим паче що його бать-
ко походив з Харківщини.

З таким записом він був тоді,
коли пов’язав своє життя з комсо-
молом, потім із залізничним тран-
спортом і коли його висунули на
відповідальну посаду в оргвідділ
ЦК ВКП (б), а потім за наказом
Сталіна обрали в 1938 році пер-
шим секретарем ЦК КП Білорусії.

Однак записатися українцем у ті часи це було одне, а от мати
українську національну свідомість — це вже було принципово
інше. У Пономаренка це особливо проявилося тоді, коли Ста-
лін виторгував у Гітлера землі довоєнної Польщі по Віслу згідно
з пактом Молотова—Ріббентропа від 23 серпня 1939 року. Тоді
ж вождь запропонував керівникам БРСР і УРСР прибути до
нього з пропозиціями щодо розділу новопридбаних територій
між двома радянськими республіками.

Микита Хрущов, зібравши всі наукові аргументи й етногра-
фічні карти, посилався, зокрема, на історичне розселення ук-
раїнців на Берестейщині, яку вважав за необхідне передати до
УРСР, тим паче, що саме населення цього бажало, про що ма-
сово писало до Києва й Москви.

Пономаренко, який хотів бути "собирателем белорусских зе-
мель", також на Берестейщину поклав своє око. Однак не
маючи історичних підстав, вдався до сумнівних аргументів на
кшталт: "Що ж це за об’єднання, коли Україні — все, а Білорусії —
мізер". Сталіну це сподобалося, відтак населення  Берестей-
щини втратило можливість об’єднатися з Матір’ю-Україною. 

Як українець за національністю Пономаренко одночасно ке-
рував у роки війни Центральним штабом партизанського руху,
з 1948 був обраний секретарем ЦК ВКП (б), міг би стати на-
ступником Сталіна на посту Голови Ради міністрів СРСР. Проте
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вождь не встиг це провести в життя. Після його смерті Поно-
маренко перебував у дипломатичному засланні в різних краї-
нах світу. 

Його "здібності" на цій ниві особливо проявилися на посаді
Посла СРСР в Голландії, коли він увірвався на чолі десятка ра-
дянських дипломатів до поліцейського відділку в аеропорту
Амстердама й силою вивів звідти до офісу "Аерофлоту" грома-
дянку Радянського Союзу, котра виявила бажання залишитися
на Заході. Участь Посла СРСР у цьому штурмі коштувала По-
номаренку не тільки удару голландського поліцейського в об-
личчя, а й оголошення його "персоною нон грата". 

Щоправда, дипломатична кар’єра Пономаренка на той час не
закінчилася, бо ще якийсь час представляв СРСР у Міжнарод-
ній організації з використання атомної енергії, потім викладав
в Академії суспільних наук при ЦК КПРС. Помер і похований
у Москві.
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2 вересня
120 років тому (1902) в Гарбузові на нинішній Тернопіль-

щині народився український філософ Григорій Маланчук.
Помер у Данії 25 серпня 1978 року.

3 вересня
130 років тому (1892) на Чернігівщині народився україн-

ський політичний і державний діяч Микола Ковалевський. З
листопада 1917 до квітня 1918 року — генеральний секретар і
міністр продовольчих справ УНР, депутат Трудового конгресу
України (1919), міністр земельних справ — 1919—1925 роках.
Помер 18 серпня 1957 року в Інсбруку (Австрія).

105 років тому (1917) з огляду на неприхильне ставлення
Центральної Ради до декларації свого кабінету Дмитро Доро-
шенко відмовляється від прем’єрства і пропонує знову запро-
сити Винниченка на голову Генерального секретаріату.

4 вересня
150 років тому (1872) в Усичах Торчинського повіту Волин-

ської губернії (тепер — Луцький район Волинської області) на-
родився академік архітектури Мар’ян Перетяткович. Помер 4
червня 1916 року в Києві.

80 років тому (1942) у Таганрозі помер український історик,
архівіст, краєзнавець та музеєзнавець Василь Базилевич, один
із фундаторів Київського археологічного інституту. Народився
12 січня 1893 року в Києві.

5 вересня
250 років тому (1772) в Києво-Межигірському Спасо-

Преображенському монастирі (тепер — Вишгородський район
Київської області) помер видатний учений, перекладач, ректор
Московської слов’яно-греко-латинської академії Гедеон (Гри-
горій Слонимський, Сломинський). Народився 1715 року в
Жовкві нинішньої Львівської області.

90 років тому (1932) у Рівному розпочався процес проти 42
українців, обвинувачених у приналежності до ОУН, так звана
справа Семенка і товаришів.

70 років тому (1952) у Ленінграді помер відомий мовозна-
вець Олексій Баранников (Баранник). Народився 21 березні
1890 року в Золотоноші на нинішній Черкащині.
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5 років тому (2017) Верховна Рада України ухвалила
Закон України "Про освіту", яким визначено, що мовою
освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

6 вересня
365 років тому (1657) на старшинській раді в Чигирині

Івана Виговського обрано гетьманом України.
125 років тому (1897) у Рівному (тепер — Кіровоград-

ська область) народився відомий український письмен-
ник Іван Микитенко. Розстріляний 18 жовтня 1937 року
в Києві.

105 років тому (1917) збори солдатів-українців росій-
ського гарнізону в турецькому місті Мамахатуні ство-
рили "Український військовий курінь".

7 вересня
80 років тому (1942) гітлерівці розстріляли у Львові

маніфестацію українських націоналістів, у результаті
чого було вбито 25 осіб, а в Рівному заарештовано й роз-
стріляно 40 підпільників ОУН.

60 років тому (1962) помер видатний український
письменник Тодось Осьмачка.

8 вересня
105 років тому (1917) у Києві відкрився ініційований

Центральною Радою З’їзд народів Росії.
9 вересня

105 років тому (1917) у Зальцбурзі (Австрія) помер
довголітній голова Української громади в Сараєво (Бос-
нія) Володимир Струтинський. Народився 1855 року в
Ляховичах Зарічних біля Журавного на Львівщині.

40 років тому (1982) у Львові створено ініціативну
групу захисту прав віруючих церкви в Україні, до складу
якої увійшли Йосип Тереля, Григорій Будзинський, Сте-
фанія Петраш-Січко, Антон Поточняк, Олекса Гнидиш.

11 вересня
135 років тому (1887) народився один із засновників

вітчизняної геронтології, член-кореспондент АН УРСР
Олександр Нагорний. Створив теорію згасаючого само-
оновлення протоплазми, що розкривала важливі законо-
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мірності та фактори вікового розвитку організму. Помер 11
травня 1953 року.

105 років тому (1917) у Києві відбувся Всехолмський з’їзд,
який ухвалив постанову про приєднання цього регіону до Ук-
раїни.

12 вересня
100 років тому (1922) в Харкові помер видатний український

фольклорист, етнограф і літературознавець Микола Сумцов
(Сумець). Народився 1 травня 1854 року в Санкт-Петербурзі.

80 років тому (1942) гітлерівський рейхскомісар України
Еріх Кох видав розпорядження про застосування смертної
кари за порушення трудової повинності.

75 років тому (1947) помер відомий економіст, статистик,
географ, віце-президент АН УСРР (1928—30) Костянтин Воб-
лий. Народився 27 травня 1876 року.

13 вересня
390 років тому (1632) помер ректор Київського братського

колегіуму Тарасій Левка. Народився ймовірно 1592 року в Га-
личині.

75 років тому (1947) у Києві помер відомий художник-ет-
нограф Юрій Павлович. Народився 1872 року в Києві.

60 років тому (1962) у Нью-Йорку помер видатний україн-
ський вчений Микола Єфремов, який відкрив і описав 16 нових
мінералів, один з яких названо "єфремовит". Народився 7 лю-
того 1904 року на Кубані.

14 вересня
145 років тому (1877) народився український художник те-

атру, графік Іван Бурячок. Помер 24 жовтня 1936 року.
140 років тому (1882) у Сквирі на Київщині народився гене-

рал-хорунжий Армії УНР Володимир Савченко. Помер 18 лис-
топада 1957 року в США.

85 років тому (1937) був розстріляний більшовиками Воло-
димир Любименко, український ботанік і фізіолог рослин, ака-
демік АН УРСР, член-кореспондент АН СРСР. Реабілітований
посмертно. Народився 16 січня 1873 року.

40 років тому (1982) у Балтиморі (США) помер активний
учасник визвольних змагань 1917—1921 років генерал-хорун-
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жий Петро Самутин. Народився 1 серпня 1889 року на Полтав-
щині.

15 вересня
85 років тому (1937) у Дніпропетровську розстріляний біль-

шовиками відомий український геолог Микола Світальський,
директор Інституту геології АН УРСР (1934—37), академік
(1930), віце-президент АН України (1935—37). Народився 12
грудня 1884 року на хуторі Рогізному на Сумщині.

16 вересня
140 років тому (1877) в Кам’янці Городнянського повіту Чер-

нігівської губернії народився музикознавець й один з органі-
заторів українського життя на Зеленому Клині Федір Стешко.
Помер 31 грудня 1944 року в Празі.

17 вересня
140 років тому (1872) народився український політичний та

державний діяч Іван Макух. З 9 листопада 1918 року очолював
Державний секретаріат громадських робіт ЗУНР, з 4 січня 1919 —
державний секретар внутрішніх справ ЗУНР, з 1925 — товариш
міністра внутрішніх справ УНР. У 1928—1940 рр. — член По-
льського сенату. У 1946 році помер у Зальцбургу (Австрія).

105 років тому (1917) у Петрограді помер всесвітньо відо-
мий співак Володимир Майборода. Народився 1854 року у Во-
линській губернії.

90 років тому (1932) польський суд у Львові засудив Павла
Пастушенка на півроку тюремного ув’язнення за патріотичну
промову на стрілецьких могилах.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Лаоською Народно-Демократичною Республікою.

20 років тому (2002) у Києві помер відомий шевченкозна-
вець, один з активних діячів Української громади в Ленінграді
Петро Жур. Народився 26 жовтня 1914 року в Гарбузині тепе-
рішнього Черкаського району Черкаської області.

18 вересня
95 років тому (1927) у Троїцьку (Уральська область) відкрито

першу українську школу, яку назвали іменем Тараса Шев-
ченка.
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19 вересня
45 років тому (1977) помер український державний діяч, пе-

дагог, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка
Борис Мартос. Народився 1 червня 1879 року.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Киргизстан.

20 вересня
120 років тому (1902) в селі Дюлафагві в теперішній Румунії

народилася відомий український скульптор Олена Мандич.
Померла 12 березня 1975 року в Кошіце, Словаччина.

105 років тому (1917) Українська рада Алашкертського
полку підтримала Центральну Раду й Генеральний секретаріат.

75 років тому (1947) загинув провідник ОУН Закерзон-
ського краю Ярослав Старух ("Стяг").

21 вересня
70 років тому (1952) у більшовицькому концтаборі поблизу

села Новочунки Чунського району Іркутської області помер
один з активних діячів Карпатської України Володимир Бірчак.
Народився 12 березня 1881 року в селі Любинці нинішнього
Стрийського району Львівської області.

22 вересня
105 років тому (1917) Мала Рада ухвалила постанову про

скликання Українських Установчих Зборів.
90 років тому (1932) польська поліція заарештувала в Ака-

демічному домі у Львові 210 українських студентів під приво-
дом підготовки останніми повстання проти влади.

23 вересня
150 років тому (1872) народилася Соломія Крушельницька.

Померла 16 листопада 1952 року у Львові.
85 років тому (1937) у Сумах народився відомий організатор

виробництва, генеральний директор Федерального підприєм-
ства "Государственный Обуховский завод" у Санкт-Петербурзі
Анатолій Ващенко. Помер 5 серпня 2019 року.

24 вересня
115 років тому (1907) помер український зоолог Микола

Бобрецький. Автор першого російськомовного підручника
"Основи зоології". Народився 1 червня 1843 року.
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90 років тому (1932) у с. Краснопілля Сумської області на-
родився відомий спеціаліст у галузі суднових електродвигунів
і генераторів прямого перетворення енергії Віталій Целеме-
нецький.

25 вересня
90 років тому (1932) у Донецьку народився видатний укра-

їнський співак Анатолій Солов’яненко. Помер у 1999 році.
26 вересня

160 років тому (1862) помер останній з корінних запорож-
ців, отаман Чорноморського козацького війська Яків Куха-
ренко. Свої літературні твори написав українською мовою:
"Пластуни", "Вороний кінь", "Вівці і чабани на Чорномор’ї" та
інші. Народився 1799 року.

27 вересня
150 років тому (1872) народився український живописець

Григорій Світлицький. Помер 28 липня 1948 року.
130 років тому (1892) у Студенці (тепер — Миропілля Сум-

ської області) народився український письменник, член Цен-
тральної Ради Гнат Михайличенко. Розстріляний 21 листопада
1919 року.

130 років тому (1892) у Човниці теперішнього Луцького
району Волинської області народився видатний український
математик Михайло Кравчук. Загинув на Колимі 9 березня
1942 року.

105 років тому (1917) у Петрограді розпочалася Державна
Демократична Нарада, на якій негативно сприйнято націо-
нальні домагання українців.

28 вересня
45 років тому (1977) у Торонто помер український історик і

публіцист Юліан Тарнович. Народився 2 січня 1903 року в Роз-
стайному Ясельського повіту на Лемківщині.

29 вересня
205 років тому (1817) в Андріївці (тепер — Чернігівської об-

ласть) народився український археограф, письменник, меценат
Микола Рігельман. Провів значну роботу з виявлення джерел
з історії України в архівах Москви. Редагував та підготував до
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друку "Летопись событий в Юго-Западной России в ХVІІ веке,
составленную в 1725 году бывшим канцеляристом малорос-
сийской генеральной канцелярии Самойлом Величком" (К.,
1848. — Т. 1; К.,1951. — Т. 2). Помер 21 травня 1888 року в Києві.

150 років тому (1872) в селі Доброводах Збаразького повіту
в Галичині народився визначний філолог-германіст і фолькло-
рист, дійсний член НТШ і АН УРСР Осип Роздольський. Помер
27 лютого 1945 року у Львові.

95 років тому (1927) в Ужгороді народився дослідник історії
та археології середньовічного населення Карпат і Закарпаття
Степан Пеняк. З 1956 до 1973 року очолював Закарпатський
краєзнавчий музей.

30 вересня
105 років тому (1917) Гельсингфорська українська рада за-

жадала від російської влади негайного звільнення заарештова-
них у Києві полуботківців, висловилася за українізацію війсь-
кових підрозділів у Фінляндії і підпорядкування їх Централь-
ній Раді.

30 років тому (1992) Ісламська Республіка Мавританія визнала
незалежність України. Встановлено дипломатичні відносини.

Вересень
60 років тому (1962) у Ньюарку (США) вийшло перше число

журналу "Наш спорт", органу Українського спортивного това-
риства "Чорноморська Січ".

60 років тому (1962) відкрито літературно-меморіальний
музей Лесі Українки у Києві.

Вересень—жовтень
80 років тому (1942) в районі Сарнів на Рівненщині органі-

зовано перше військове формування ОУН-Б на чолі з Сергієм
Качинським ("Остап"). Разом з іншими збройними загонами
українських націоналістів, що утворилися в цей час, воно при-
йняло назву Українська Повстанська Армія (УПА).
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З РОСІЙСЬКОГО ГЕКТАРА БРАлИ ВТРИЧІ МЕНШЕ
(до 90-річчя сталінських хлібозаготівель 

під час Голодомору-геноциду)
Етнічно українська Слобожанщина мала приблизно одна-

кові природно-кліматичні умови, і родило скрізь добре. Тим
паче, коли йшлося про сусідні регіони. Але коли дійшло до
більшовицьких хлібозаготівель з початку 1930-х років, то си-
туація різко змінилася. Скажімо, російський Шебекинський
район здавав з гектара в 1931 році 2 центнери зерна, в 1932 —
1,1 центнера, а український Вовчанський — відповідно 7 і 5,1
центнера.

Навесні 1932 року в колгоспах Шебекинського району, зок-
рема, в селі Муромському, мололи жито для коней, там для гро-
мадського харчування  варили пшеничні галушки і видавали
колгоспникам по 1 кілограму хліба, а в сусідньому україн-
ському, Старицькому, видавали в день тільки по 400 грамів
хліба.

Ось це й спричинилося до того, що українські селяни пішли
масово до сусідів за хлібом, розповідаючи їм про здирницьку
політику своєї влади. Секретар Шебекинського райкому ВКП
(б) Коростильов тоді заявив у листі до першого секретаря Цен-
трально-Чорноземного обкому партії, що "весной  тысячи па-
ломников-колхозников с Украины попрошайничали по наше-
му району, чем разлагали колхозы".

Зрештою, повідомлялося далі, Вовчанський ринок продає
хліб переважно з Шебекинського, Корочанського, Великотро-
їцького районів ЦЧО. Одноосібник звідти продає на Вовчан-
ському ринку пуд житнього борошна за 80 карбованців.
Завербовані з ЦЧО приходять заробити мануфактуру і одразу
ж повертаються, заявляючи, «мы, мол, у вас голодать не хотим,
а пришли к вам на работу со своим хлебом и салом, заработали
мануфактуру и довольно".

Подібне питання виникає і в зв’язку з пільгами для черво-
ноармійських родин, які рекрутувалися, як правило, з неукра-
їнців. Так, у Городоцьому районі тодішньої Вінницької області
жителям тих сіл, куди доприселили 160 родин червоноармійців
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у порядку зміцнення прикордонної смуги, також надавалися
пільги з хлібозаготівель. Заслухавши 24 жовтня 1932 року пи-
тання "про стан колгоспів, до яких переселено родини черво-
ноармійців", бюро райкому партії ухвалило: "Ураховуючи
політичну вагу про організаційно-господарче зміцнення кол-
госпів, особливо тих, до яких допереселено червоноармійців та
матеріальне їх забезпечення, закріплення останніх на колгос-
пному виробництві, уникнення балачок  з боку колгоспників
про зменшення натуральної частини в зв’язку з прибуттям чер-
воноармійців, бюро вважає за необхідне збільшити натуральну
частину  до розподілу на трудодні в цих колгоспах за рахунок
зменшення пляну  хлібоздачі по району 5.022, що складає до
районового пляну на 4,3 %, зменшити плян хлібозаготівель по
таких колгоспах:

1. Райкомуна "Червоний козак" на 50 % або на 276 цен.
2. Москалівка на 50 % 1130
3. Нове Поріччя 50 767
4. Скотиняни 25 124
5. Павликівці 15 204
6.Тростянець 50 306
7. Немиренці 25 309
8. Немиченці 50 595
9. Остапківці 50 735
10. Варівці 25 251
11. В. Гелетинці 25 226

Завдяки цьому, скажімо, в Райківцях натуральна оплата
збільшилася з 0,8 кілограма зерна на трудодень до 4,2, в Мос-
калівці дані показники становили відповідно 0,7 і 3,3, Новому
Поріччі — 1,1 і 2,4, Скотинянах  — 4 і 5, Варівцях — 2,1 і 3,4,
Тростянці — 2, 3 і 4,2, Остапківцях — 1,3 і 4,2, Немиренцях —
2 і 3,5. А в інших колгоспах цього району, куди не вселяли ро-
сійськомовних демобілізованих, такого "дарунку" від влади не
одержали. 
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ЗАМІСТЬ хлІБА — РЕПРЕСІЇ
(до 75-річчя Голодомору 1946—1947 років)

Страшні голодомори в Україні, які були організовані біль-
шовицькою владою в 1920—1930-х роках, виявилися не остан-
нім випробуванням на виживання нашого народу. Оскільки
світ і надалі залишався глухим до цієї катастрофи, то більшо-
вицька Москва і втретє вдалася до вже випробуваного інстру-
менту злочину для упокорення нескореного українства, вже
після Другої світової війни — в 1946—1947 роках. І закономір-
ність цього злочину полягала в тому, як справедливо зазначив
Г. Габріелян, що "поки нація, від імені якої здійснювався гено-
цид, не покаялася чи не понесла покарання, вона здатна повто-
рити подібні злочини проти людства".

Справді, 1946 рік був неврожайним у порівнянні з поперед-
німи, давалася взнаки і повоєнна розруха. І різні чинники
впливали на повоєнний урожай, у тому числі й погодні умови,
які різнилися, наприклад, у Львівській та Ізмаїльській облас-
тях. А в сусідніх, скажімо, в Кам’янець-Подільській та Терно-
пільській, вони були однаковими. Але якщо колгоспи першої
в 1946  змогли дотягнутися до довоєнного рівня тільки на 63,7
відсотка, то тернопільський одноосібник, фермер за сьогодніш-
ньою термінологією, перекрив поставки 1940 року на 48,6 від-
сотка. Одноосібне господарство західноукраїнського селяни-
на виявилося мобільнішим і ефективнішим у час післявоєнної
стагнації, очевидно, й тому, що земля за Збручем ще мала
справжнього власника, який про неї піклувався від зорі до зорі.

Зрештою, того хліба, що вродило на українських полях, вис-
тачало, аби не допустити нового Голодомору. Однак під тиском
Москви з України вимітали все, бо в Кремлі хотіли забезпечити
українським хлібом,  відриваючи його насамперед від рота го-
лодного селянина, Східну Європу, країни так званої народної
демократії, що з приходом туди Червоної армії в 1944—1945
роках потрапили під вплив СРСР, а також навіть Францію, де
проявилися прокомуністичні настрої в значної частини насе-
лення, добиваючись при цьому вигідних для себе політичних
розкладок. 
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Проте необхідної для Москви кількості українського хліба
не було. Тому спочатку керівник УРСР Микита Хрущов, по-
боюючись розгнівити Сталіна відмовою виконувати нереальні
завдання,  намагався переконати його в нібито бурхливій ді-
яльності, яка мала б дати бажані результати. Зокрема, в своїй
доповідній від 15 жовтня 1946 року керівник УРСР всіляко пе-
реконував вождя, що в УРСР усе робиться для виконання до-
ведених планів, зазначаючи, що "для посилення хлібозаготівель
нами неодноразово посилалися в області члени ЦК КП (б) У та
інші керівні працівники. Вони й зараз перебувають в областях
і вживають заходи щодо посилення здачі хліба державі.

Кожні п’ять днів ми розглядаємо питання про хлібозаготівлі
по областях, ухвалюємо необхідні рішення й стежимо, аби ці
рішення на місцях виконувалися. 

За період хлібозаготівель у районах УРСР виявлено багато
фактів осідання намолоченого хліба  в колгоспах, утаювання
від держави окремими колгоспами  намолоченого зерна у від-
ходах, крадіжки хліба з токів колгоспів, засипки насіння не з
насіннєвих ділянок.

На ці антидержавні дії під час хлібозаготівель, які спостері-
гаються в ряді районів і тепер, було своєчасно вказано місце-
вим органам і вживаються належні заходи боротьби з ними.

Ми й зараз не допускаємо послаблення на місцях уваги до
хлібозаготівель.

З огляду на те, що обмолот хліба по колгоспах УРСР в основ-
ному завершений, а збирання кукурудзи закінчується, ми
маємо можливість перевірити в кожному колгоспі й радгоспі
весь одержаний хліб, який необхідно здати державі.

Щодо обмолоту хлібів, який здійснено засобами МТС, ми
маємо дані про кількість намолоченого зерна по кожному кол-
госпу.

Але частину хлібів колгоспи обмолочували самі, й стосовно
цього маємо факти зменшення деякими колгоспами розміру
намолоту.

У зв’язку з цим у колгоспах відбувається перевірка намолоту,
виявлення прихованого й осілого хліба, очищення відходів, пе-
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ревіряється правильність засипки насіння, вжито заходів до
прискорення обмолоту ще необмолоченого хліба, до завер-
шення збирання кукурудзи і здачі цього зерна державі за пла-
ном хлібозаготівель. 

Ці заходи перебувають під нашим щоденним контролем і всі
наші зусилля спрямовані на те, аби забезпечити здачу державі
максимально можливої кількості хліба".

Аби виконати непосильний для УРСР план хлібозаготівель
Микита Хрущов справді вдавався до найрізноманітніших за-
ходів впливу на низовий партійний, радянський, господар-
ський і заготівельний апарат. Тільки постанов ЦК КП (б) У з
цього приводу було ухвалено 49 після заслуховування керів-
ників 24 областей. Як наслідок — з роботи увільнено 743 поса-
довці, під суд пішли 1.645 чоловік, що перебували на різних
посадах. 

Проте це не давало бажаних результатів. Центральні, пів-
денні та східні області УРСР у 1946 році змогли здати державі
тільки 194.861 тисячу пудів у порівнянні до 511.647 тисяч у
1940. 

Не допомогла і нова директива Сталіна від 1 грудня 1946
року, якою доручалося директорам підсобних господарств усіх
міністерств і відомств здати державі з урожаю 1946 року "про-
довольче зерно (жито і пшеницю) за відрахуванням насіннєвих
фондів за діючими нормами посіву наступного року і фондів
харчування  працюючих в даному господарстві за діючими
нормами постачання в сільській місцевості в межах контин-
гентів, встановлених державним планом", а також "фуражне
зерно за відрахуванням насіннєвих фондів і потреби в зерно-
фуражі для худоби даного господарства за нормами, передба-
ченими постановою Ради народних Комісарів СРСР від 15
грудня 1943 року".

Відтак реакція Сталіна на спроби Хрущова зменшити обсяги
хлібозаготівель виявилася досить жорсткою — останній на-
весні 1947 року був усунутий з посади першого секретаря ЦК
КП(б)У, а на його місце прислали з Москви вже відомого своїм
негативним ставленням до українців Лазаря Кагановича. Цей
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не тільки взявся виконати спущений з Москви план, але й
разом з секретарями ЦК КП (б) У Миколою Патолічевим та
Дем’яном Коротченком пообіцяв Сталіну перевиконати зав-
дання на 22.300 тисяч пудів. 

Застосувавши справді драконівські методи в хлібозаготів-
лях, влада УРСР під керівництвом Кагановича  вже 10 жовтня
1947 року рапортувала  про дострокове виконання доведених
планів на 101, 3 відсотка (431.286 тисяч пудів). І збіжжя з кол-
госпних комор продовжували викачувати. 

Підписуючи хвалебні рапорти до Москви, керівники УРСР,
звичайно, не згадували про втрати від нового Голодомору. Ці
дані, як і в 1932—1933 роках ретельно приховувалися, факти
смертності від голодування фіксувалися лише під грифом "ціл-
ком таємно". В ті часи подібну арифметику відкрито могли по-
ширювати хіба що українські повстанці, про що можна
довідатися з інформаційних повідомлень підпільної ОУН.

Скажімо, як свідчить витяг із оунівського звіту від жовтня
1947 року про голод у надзбручанських районах Кам’янець-По-
дільської області, на підставі розповідей голодуючих, що при-
їжджали за хлібом, "голод 1946/47 рр. лишив по собі жахливі
наслідки. Лихо, заподіяне ним, відбилося в усіх ділянках люд-
ського життя: у фізичному розвиткові народу, моралі, шкіль-
ництві і т. д.

Найбільшим показником голоду являється смертність та
опухлість населення. Рідко трапляються такі села, де б не було
померлих з голоду, а опухлі були в усіх селах призбручанських
районів". 

Далі в цьому документі наводиться 18 прикладів смертності
населення в окремих селах:

1. В с. Жердя  Оринінського р-ну  вмерло  біля   200  осіб
2. В с. Жабинці        -"-           -"-         -"-      -"-    100   -"-
3. В с. Ріпинці          -"-           -"-         -"-      -"-       21  -"-
4. В с. Фридрівці     -"-           -"-         -"-      -"-       50  -"-
5. В с. Привороття  -"-           -"-         -"-      -"-      18  -"-
6. В с. Мар’янівці    -"-           -"-         -"-      -"-      22  -"-
7. В с. Степанівка Смотрицького р-ну -"-  -"-    25  -"-
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8.  В с. Залучча         -"-           -"-         -"-       -"-    80 -"-
9. В с.  Біла                -"-           -"-         -"-       -"-   56 -"- (в 1933 р. 

померло в цьому селі 264 чол.).
10. В с. Карачківці Смотрицького р-ну -"-  -"-  27 -"- (опухлих

60)
11. В с. Кадиївці Кам’янець-Под.  -"-    -"-   -"- 80 -"-
12. В с. Лясківці     -"-           -"-         -"-       -"-    25 -"-
13. В с. Івахнівцях Чемеровецького -"-  -"- -"- 15 -"- (опухлих

50).  
14. В с. Вівся          -"-           -"-           -"-         -"-        77 -"- (60 чоло-

вік і 17 жінок. Опухлих 50 %).
15. В с. Летава    -"-           -"-         -"-      понад  150 -"-
16. В с. Драганівка  -"-     -"-         -"-           -"-    30  -"-
17. В с. Майдан Олександрівський Віньковецького району

11 осіб ( опухлих
33 %).

18. В с. Глібів Миньковецького р-ну вмерло  14 (опухлих 50 %)".
Люди вмирали не тільки вдома, а й по дорогах, на полі при

праці, попід тинами, про що регулярно повідомлялося в летюч-
ках українського націоналістичного підпілля. Скажімо, в Глі-
бовому Миньковецького району тодішньої Кам’янець- Поділь-
ської області померла під тином жінка з дитиною, жебраючи
хліба (сама була з Новоушицького району). В цьому ж селі
помер на праці їздовий Зозуля Михайло, років 32, інвалід Віт-
чизняної війни. В  Мар’янівці Оринінського району померла
під тином 50-річна колгоспниця Варяниця Христя. В с. Вівся
Чемеровецького району померла 65-річна бабуся — колгос-
пниця Бевз Палагна Платонівна на плантації буряків. Її тіло ви-
найдено щойно після трьох діб. В с. Біла Смотрицького району
помер з голоду і холоду сторож колгоспних скирт 70-річний
Дудка Андрій…

На опухлих годі було дивитися. Такій жертві зразу пухли
ноги, пізніше живіт, а дальше й ціле тіло. Звичайно, така лю-
дина після довших мук умирала. загально по селах було більше
й менше опухлих від 5 до 60 %".

Невідомі досі документи вражають також висновками, які
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свідчать про деградацію людської моралі: "В час голоду зросла
серед населення страшна ненависть до всього. Сварня серед
людей, навіть серед родини, була постійним явищем. Вми-
раючи, людина ненавиділа того, хто ще міг ходити. Опухлий
ненавидів неопухлого. Мама сварилася з своїми дітьми, знена-
виджувала їх, бо їй докучали проханням їсти. Чоловік покидав
жінку з дітьми та йшов до такої, що ще мала що їсти. Розводи
стали буденним явищем".

Очевидно, крім померлих від голоду, віднести до його жертв
необхідно було і тих, хто через недоїдання втрачав людську по-
добу: у вже згаданій Білій Смотрицького району тієї ж області
Данилишин Марія Климівна з’їла свою маму Кресків Оксану.

Унаслідок голоду багато людей збожеволіло. В Скотинянах
Городоцького району, наприклад, цієї біди зазнали три жінки-
колгоспниці та учень 6-го класу Мелимуха Микола. Були й такі,
що від безвиході вдавалися до  самогубства.

У період голоду зросли грабунки. Від поодиноких крадіжок
дійшло до гуртових. Крали все, від цибулі на городі починаючи,
на коровах кінчаючи.

Збільшилось до нечуваних розмірів жебрацтво. Через одну
хату переходило денно 20—60 жебраків. Ходили просити старі
дідусі та бабусі, чоловіки й жінки середніх літ, а навіть діти від
чотирьох років почавши.

Населення, яке пережило голод, страшно зубожіло, випро-
дало все, щоб тільки врятувати життя. Залишалося тільки в
тому, що мало на собі. Випродувало корови, або різало їх, внас-
лідок чого від 25—50 % колгоспників залишилося без корів.

Велика частина дітей колгоспників перестала ходити до школи,
бо не мала в чому ходити та що їсти. Замість йти до школи учні
йшли жебрати або збирати бур’яни на прохарчування. 

З метою порятунку від голодної смерті тисячі голодних селян
зі східних областей УРСР кинулись за Збруч, де могли розрахо-
вувати на підтримку тамтешніх хліборобів, котрі ще могли роз-
поряджатися лишками врожаю з власного поля. Вже в квітні
1947 року на ім’я секретаря ЦК КП (б) У Д. Коротченка надхо-
дить спецповідомлення міністра державної безпеки УРСР Сав-
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ченка "Про масовий приїзд населення із східних областей  СРСР
за хлібом на територію Тернопільської області", яку переадресу-
вали першому секретарю обкому партії І. Компанцю.   

Подібного змісту факти зафіксовані і в доповідній першого
секретаря Львівського обкому партії І. Грушецького від 11 червня
1946 року. Він повідомляє вже згаданому Коротченку, зокрема,
про те, що "за останній час значно збільшився наплив колгоспни-
ків у райони Львівської обл. з Харківської, Дніпропетровської,
Херсонської, Полтавської, Вінницької, Тамбовської, Орловської,
Курської, Брянської, Калінінської та інш. областей по закупівлі в
селян хліба й інших сільськогосподарських продуктів".

Прибулі, продовжує Грушецький, "купляють за гроші чи об-
мінюють на носильні речі хліб, крупу, картоплю та інші про-
дукти і, пробувши по 2—3 місяці, повертаються назад за місцем
проживання…

Серед прибулих колгоспників є й така категорія людей, які
тимчасово наймаються на роботу чи залишаються на постійне
проживання".

Особливо великий наплив приїжджих мав місце в районах,
що лежали поряд із залізницею. Наприклад, до Краснянського
щодня прибувало по 300—400 осіб, головним чином жінок, до
Жовківського — по 80—100, до Глинянського — 100—150, Го-
родоцького — 40—50. Велика кількість східняків зупинялася в
населення Івано-Франківського, Бродівського, Пониковець-
кого, Львівського сільського та інших районів області.

У доповідній Грушецького акцентується увага й на тому, що
приїжджі поширюють серед місцевих селян "провокаційні чутки,
спрямовані проти колгоспного ладу, про нібито наявний голод у
вказаних областях і що в колгоспах на трудодні нічого не дали".

Природньо, що місцева влада намагалася припиняти  подібні
висловлювання. Скажімо, з боку Львівського обкому було
"дано вказівки районним комітетам КП (б) У посилити масово-
політичну роботу серед селян, спрямовуючи її на те, аби нездо-
рові висловлювання окремих приїжджих осіб негативно не
впливали на морально-політичний стан колгоспників і селян.

По лінії МВС, МДБ було дано вказівку про те, аби осіб, які по-
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ширюють антирадянські й наклепницькі розмови, спрямовані
проти колгоспного ладу, арештовувати й притягувати до суду".

Репресивні акції проти голодуючого населення східних об-
ластей, які добиралися в Галичину, на Волинь і Буковину за
продуктами, починаються вже з літа 1946 року. Так, у червні
органами транспортної міліції УРСР тільки з товарних поїздів
було знято 62.400 осіб, а за останні дві декади липня — 97.633.

Крім того, для боротьби з незаконним, як вважала більшо-
вицька влада, перевезенням  хліба селянами поїздами було ор-
ганізовано на великих залізничних станціях "спеціальні
оперативні застави з працівників транспортної міліції, які ве-
дуть боротьбу з незаконним продажем зерна  і борошна на
ринку".

Тодішній завідувач сільгоспвідділом ЦК КП (б) У Варшав-
ський стверджував 21 серпня 1946 року, що тільки "повсюдне
проведення збирання врожаю і його здача державі дає можли-
вість колгоспам видавати колгоспникам аванс хліба на тру-
додні", а це, мовляв, "значно скоротило б наплив селян у західні
області за хлібом".

Для оцінки повоєнного становища в Україні цікавими мають
бути і висновки українського націоналістичного підпілля, яке
зробило порівняльний аналіз голодоморів 1932—1933 і  1946—
1947 років. І ось до яких висновків дійшли аналітики ОУН, хоч
в окремих позиціях вони помилялися через брак точних відо-
мостей про перебіг Голодомору-геноциду 1932—1933 років: 

"Коли проаналізувати голод в 1932/33 рр. та голод в 1946/47
рр., — писали вони, — то побачимо, що між ними є деякі від-
мінності. 

В чому голод в 1932/33 рр. подібний до голоду в 1946/47 рр.? 
Він подібний в:
1. Голод в 1932/33 рр. і голод в 1946/47 рр. відбувся в най-

більш хлібородних областях України.
2. Жертвами голоду в 1932/33 рр. і в 1946/47 рр. були в ос-

новному селяни-колгоспники.
3. Як і  в 1932/33 рр., так і в 1946/47 рр. голод викликаний

штучно — через грабунок хліба державою.
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Відмінний:
1. Голод в 1932/33 рр. розпочався весною 1933 р., а смертність

у травні,  тоді як голод в 1946/47 рр. розпочався осінню 1946 р.,
а смертність з березня 1947 р.

2. Смертність в голод  1932/33 рр. була більша, ніж в роках
1946/47.

3. В 1932/33 рр. було ще багато селян-одноосібників, в яких
можна було купити або позичити збіжжя чи картопель, тоді коли
в роках 1946/47 всі селяни знаходились в колгоспі, а купити
можна було тільки в селян-одноосібників в Західній Україні.

4. В 1946/47 рр. урожай охоронявся багатьма сторожами та
стрибками (Жердя Оринінського р-ну, врожай охороняло
понад 50 стрибків), чого в 1932/33 так масово не було.

5. 1946/47 характерні жорстокими карами за крадіж зерна (в
1947 р. вийшов спеціяльний указ Президії Верховної Ради
СССР "Про охорону соціалістичної власності").

6. В 1932/33 рр. селяни мали більше худоби, а тому могли
більше харчуватися м’ясом. Так само мали більше паші для ху-
доби. В 1946/47 рр. худоби було менше, а паші селяни з колгос-
пів майже не дістали.

Загально, коли порівняємо голод в 1932/33 рр. з голодом в
1946/47 роках, то побачимо, що голод був більший в 1946/47
рр. Щоправда, смертність в 1946/47 рр. була менша, ніж в
1932/33 рр. Це пояснюється тим, що селяни-колгоспники при-
звичаїлися за весь період існування колгоспної системи не
жити, а животіти, завжди не доїдати, їсти тільки раз в добу і то
будь що. Як показав голод в 1946/47 рр., люди потраплять жити
цілими тижнями самими бур’янами, тоді як в 1932/33 рр. люди
не були призвичаєні до такого животіння, а раптовий голод
косив з ніг мільйони".

Так, понад мільйон людських життів, які забрав на україн-
ській землі Голодомор  1946—1947 років, звичайно, набагато
менше, ніж наша нація втратила в 1932—1933 роках. Але втрата
кожної людини — це втрата для всього людства. І про це маємо
завжди пам’ятати, коли згадуємо повоєнне лихоліття.
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ЗАСНОВНИК МОСКОВСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОлИ
МЕТАлОЗНАВСТВА

(до 75-річчя від дня смерті Анатолія Бочвара)
Коли знайомишся з досягнен-

нями українців Москви, то в бага-
тьох випадках зустрічається озна-
чення піонерських здобутків у будь-
якій галузі. Є вони і металознав-
стві завдяки зусиллям уродженця
Радомишля Анатолія Бочвара. Це
він невдовзі після закінчення Мос-
ковського технічного училища за-
сновує там першу систему підго-
товки студентів з  металургійної
спеціальності, розпочавши читати
відповідний базовий курс.

У 1904 році засновує металургійну лабораторію рідного учи-
лища, а в 1908 — першу в Москві металографічну, запроваджує
лекційний курс з цієї дисципліни й відкриває спеціальність
"Сплави". До речі, з цього й розпочинається літопис кафедри
"Матеріалознавство" — чи не найстаршої в нинішньому Мос-
ковському вищому технічному училищі.

Як один з найвизначніших організаторів цього напрямку в
науці Анатолій Бочвар викладає і в Інституті народного госпо-
дарства імені Г. В. Плеханова, Московській гірничій академії,
де завідував кафедрою кольорових металів до 1930 року, після
чого аж до самої смерті працював у Московському інституті
кольорових металів і золота, створивши там кафедру металоз-
навства, яка за життя свого керівника, з 1935 року, носила його
ім’я.

Завідування нею перейшло до його сина — видатного радян-
ського металознавця Андрія Бочвара, двічі Героя Соціалістич-
ної Праці, лауреата Ленінської й Сталінських премій, академіка
АН СРСР. Ось так проросла ця гілка в Москві від українського
коріння.

166



ЗБИРАЧ І хРАНИТЕлЬ СПАдщИНИ ПРЕдКІВ
(до 75-річчя від дня народження Андрія Фединського)

Боротьба за права людини в недавні часи загрожувала ареш-
том не тільки в радянській Україні. Така загроза нависала на-
віть над мешканцями західних країн, котрі за межами своєї
держав пробували захищати честь і гідність громадян підне-
вільних Москві територій. Наприклад, коли в 1977 році під час
першої сесії Гельсинської конференції в Бєлграді громадянин
США Андрій Фединський організував прес-конференцію для
журналістів, щоб привернути увагу до долі українських диси-
дентів Миколи Руденка і Олекси Тихого, то його взяли під
варту югославські спецслужби й через тамтешній суд змусили
негайно покинути свою країну.

Ось так Андрій Фединський став свого роду українським ди-
сидентом у чужій державі. Хоча це було закономірно для його
характеру й життєвого поступу, оскільки після закінчення уні-
верситету в 1969 році прилучився до висвітлення українського
дисидентського руху, перекладаючи й поширюючи вивезену з
Радянського Союзу підпільну літературу, читав лекції в різних
університетах в обороні прав людини. 

Американські законодавці звернули увагу на українця Федин-
ського й запропонували йому працю на Капітолійському пагорбі,
де він спочатку допомагав сенатору Бобу Доулю в його багатог-
ранній діяльності. Згодом йому запропонувала посаду свого по-
мічника конгресменка від штату Огайо Мері Окар. До речі,
працюючи на Капітолійському пагорбі, Андрій Фединський був
причетний до створення Комісії Конгресу США щодо вивчення
трагічних обставин Голодомору-геноциду 1932—1933 років.

У цей час його батько Олександр став директором Україн-
ського музею-архіву в Клівленді, тож Андрій Фединський за-
цікавився детальніше його колекцією, усвідомлюючи велике
значення її для збереження традицій нашого народу. Коли
батько помер, то син повернувся до Клівленда, щоб впорядку-
вати різні колекції — конгресменка Мері Окар дозволила йому
півдня працювати в її місцевому офісі для виборців, а інший
час віддавати впорядкуванню музейних справ. 
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Такий порядок вони обоє запланували на один рік, після
чого Андрій Фединський мав повернутися до Вашингтона. Але
коли за цей час йому вдалося впорядкувати наявні матеріали і
не тільки відремонтувати старе приміщення, але й одержати
асигнування на спорудження нової будівлі музею-архіву, то він
вважав за свій обов’язок довести справу до кінця. Відтак за-
мість одного року залишився в Клівленді вже майже на трид-
цять п’ять, очолюючи дирекцію музею-архіву й водночас
виконуючи доручення своєї конгресменки.

Справлятися з таким навантаженням йому допомагає дру-
жина Христина, яка понад чверть століття тому започаткувала

щорічний Великодний ярмарок Українського музею-архіву. Крім
того, вона долучається до створення різних виставок, організа-
цій лекцій і прийомів, пильно веде облік членських внесків.

Український музей-архів у Клівленді було засновано 1952
року, коли Андрію Фединському виповнилося лише 5 років. І те,
що ця українська духовна інституція розширюється й збагачу-
ється новими експонатами й донині — особлива заслуга родини
Фединських, особливо ж Андрія, який значну частку свого
життя віддав для того, аби українці не тільки США, а й з усього
світу могли тут побачити величні здобутки наших предків.
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АВТОР ГІМНУ ВОлИНІ
(до 30-річчя від дня смерті Степана Кривенького)

Кожного ранку мешканці Во-
лині розпочинають свій день з
улюбленої мелодії, яка стала для
них тим еліксиром, що додає
нових сил для праці. На святкових
концертах, урочистих прийомах,
на весіллях — скрізь лунають ме-
лодія й слова цього своєрідного
гімну славного поліського краю,
бо в тих акордах найбільш сокро-
венне — Волинь моя.

І слова, і мелодію цього твору
написав уродженець Вільхівки ни-
ні Луцького району Степан Кри-
венький, вихідець з простої се-
лянської сім’ї, де не тільки справ-
но господарювали, а й  берегли
національні традиції, звичаї та
обряди. Особливо шанували українські пісні. Їхні мелодії
малий Степан став потайки награвати на гармошці, яку
батько привіз із війни. А до тих чарівних акордів почало при-
ставати й рідне слово, відтак поступово народжувалися свої
пісні.

Першими їх слухали земляки, бо Степан Кривенький після
закінчення Луцького культосвітнього училища в 1958 році аж
до 1992 працював художнім керівником у клубі в рідній Віль-
хівці. Мелодії його пісень підхоплювали також  у Горохові, де
він керував хорами в районному будинку культури, районній
лікарні, райспоживспілці, райвідділі внутрішніх справ. За це,
а також за кілька десятків його пісень ще 14 листопада 1989
року самодіяльному композитору присвоєно звання "Заслуже-
ний працівник культури УРСР". 

Але найбільша відзнака його творчості — це повсюдне ви-
конання головної пісні його життя — "Волинь моя", засну-
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вання з 2001 року обласної  мистецької премії імені Степана
Кривенького, яка щороку вручається кращим вокально-хо-
ровим колективам, композиторам, аматорам за значний вне-
сок у розвиток аматорського мистецтва, посмертне
присвоєння звання "Почесний громадянин Волині", наймену-
вання вулиці в Луцьку...

Тридцять років, як відійшов у засвіти Степан Кривенький,
але кожний свій новий день Волинь починає позивними його
пісні:  

Поліський краю дорогий, 
Мені ти був колискою. 
Озер блакить і синь лісів 
Для мене стали піснею. 

Приспів: 

Волинь моя, 
Краса моя, 
Земля моя сонячна. 

Шумлять, колишуться хліба, 
Як хвиля в морі грається. 
Моя заквітчана земля 
До сонця усміхається. 

Приспів. 

Де ще знайти таку красу, 
Як в казці намальовану, 
Як нерозплетену косу 
До серця причаровану? 

Приспів. 
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1 жовтня
835 років тому (1187) помер галицький князь Ярослав Ос-

момисл, який поширив межі свого князівства до Дунаю.
200 років тому (1822) у Варшаві народився ботанік, протис-

толог і бактеріолог, член-кореспондент Петербурзької АН Лев
Ценковський. У 1865—71 та 1871—77 роках завідував кафед-
рами ботаніки відповідно Новоросійського та Харківського
університетів. Один із засновників протистології та бактеріо-
логії. Помер 25 вересня 1887 року.

125 років тому (1897) в селі Більчому (тепер — Рівненської
області) народився український письменник, літературний
критик, громадський діяч Валер’ян Поліщук. Розстріляний
більшовиками 1937 року.

2 жовтня
125 років тому (1897) у Могилів-Подільському народився

український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч Леонід
Мосендз. З 1925 — на еміграції. Помер 13 жовтня 1948 року в
Швейцарії.

95 років тому (1927) народився український гігієніст, фахі-
вець медицини праці, віце-президент АМН України Юрій Кун-
дієв. Встановив закономірності механізму проникнення ряду
токсичних речовин через шкіру залежно від їхньої хімічної бу-
дови та фізико-хімічних властивостей.

3 жовтня
190 років тому (1832) в с. Неменці (тепер — Вінницької об-

ласті) народився композитор, поет і перекладач Петро Ніщин-
ський. Помер 16 березня 1896 року.

170 років тому (1852) у Дофінівці, нинішньої Одеської об-
ласті, народився живописець Киріак Костанді. Помер 31 жов-
тня 1921 року.

50 років тому (1972) перший секретар ЦК КП України Воло-
димир Щербицький звернувся до ЦК КПРС з проханням до-
зволити звільнити з посади секретаря ЦК з ідеологічної роботи
Федора Овчаренка за допущені серйозні помилки і недоліки,
"особливо в здійсненні національної політики партії", оскільки
в цьому плані той нерідко "займав нечіткі позиції... в ряді ви-
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падків проявляв безпринципність і непослідовність". Замість
нього Щербицький пропонував призначити на цю посаду Ва-
лентина Маланчука.

4 жовтня
105 років тому (1917) на екстренному засіданні Сизранської

Української військової ради засуджено заколот Корнілова і по-
ставлено вимогу усунути з посади командуючого Київським
військовим округом полковника Оберучева, котрий проти-
вився українізації російської армії.

5 жовтня
30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-

носини з Республікою Намібія.
20 років тому (2002) у Києві помер полковник УПА Василь Га-

ласа, член Центрального Проводу ОУН, керівник національно-
визвольного руху на північно-західних українських землях в
1947—1953 роках. Народився 12 листопада 1920 року в Білокри-
ниці, нині — Тернопільського району Тернопільської області.

6 жовтня
165 років тому (1857) народився український живописець,

член Товариства передвижників Сергій Світославський, у
творчому доробку якого картини "Дворик", "Розлив Дніпра на
Оболоні", "Київський Поділ". Помер 19 вересня 1931 року.

65 років тому (1952) на засланні в Караганді помер єпископ
УГКЦ Микита Будка. Народився 7 червня 1877 року в Добро-
мирці, нині —  Тернопільського району Тернопільської області.

7 жовтня
375 років тому (1747) у Києві помер відомий мандрівник і

письменник Василь Григорович-Барський. Народився в Києві
1701 року.

135 років тому (1887) народився український архітектор
Євген Червинський. Помер у Львові 25 лютого 1931 року.

110 років тому (1912) народився український художник кіно
Валентин Корольов, у творчому доробку якого оформлення
фільмів "Богдан Хмельницький", "Майська ніч", "Тарас Шев-
ченко", "Повість про жінку" тощо. Помер у Києві в 1993 році.

90 років тому (1932) утворено Чернігівську область.
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50 років тому (1972) у Свердловську помер відомий артист
оперети Анатолій Маренич. Народився 30 січня 1905 року в
Харкові.

10 жовтня
140 років тому (1882) народився український скульптор Ми-

хайло Гаврилко, у творчому доробку якого погруддя М. Шаш-
кевича, Тараса Шевченка, Ю. Федьковича. Помер у 1922 році.

105 років тому (1917) помер український живописець Сергій
Васильківський. Автор численних пейзажів та картин історич-
ної української тематики. Народився 19 жовтня 1854 року.

90 років тому (1932) в Жидівському Ясельського повіту на
Лемківщині народився активний громадський діяч Дмитро Со-
линко.

90 років тому (1932) в Запоріжжі відбулось урочисте від-
криття Дніпрогесу.

75 років тому (1947) у Неделищому Житомирської області
народилася відома співачка Ніна Матвієнко.

75 років тому (1947) керівники УРСР Лазар Каганович і Ми-
кита Хрущов доповіли Сталіну про перевиконання плану хлі-
бозаготівель.

70 років тому (1952) у Стрільбичах Старосамбірського
району Львівської області народився Орест Фурдичко, дирек-
тор Інституту агроекології Української аграрних наук, доктор
економічних наук, професор.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Туркменистаном.

11 жовтня
295 років тому (1727) у Глухові козацькою старшинською

радою було обрано гетьманом Лівобережної України мирго-
родського полковника Данила Апостола.

115 років тому (1907) у Києві народився відомий астроном
Володимир Цесевич. Помер 28 жовтня 1983 року в Одесі.

105 років тому (1917) українці Барнаульського гарнізону в
кількості 550 солдатів і офіцерів заявили про підтримку Укра-
їнського Генерального військового комітету й готовність вико-
нувати його вказівки.
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80 років тому (1942) у Теклівці Вінницької області народився
письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч, довголіт-
ній голова Національної Спілки письменників України, народ-
ний депутат України Володимир Яворівський. Помер 16 квітня
2021 року в Києві.

12 жовтня
115 років тому (1907) в селі Бараниці біля Ужгорода наро-

дився активний діяч Карпатської України Вікентій Шандор.
Помер 11 серпня 2003 року в  Сомерсеті, Нью-Джерсі (США).

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Маврикієм.

13 жовтня
165 років тому (1857) народився лікар-бактеріолог Олександр

Павловський, організатор і перший директор (1896— 1959) Бак-
теріологічного інституту в Києві. Отримав першу в Росії проти-
дифтирійну сироватку (1895). Помер 8 жовтня 1946 року.

135 років тому (1887) народився український епідеміолог,
академік АМН СРСР Лев Громашевський. Розробив вчення про
механізм передачі інфекції та природничо-наукову класифіка-
цію інфекційних захворювань. Помер 1 травня 1980 року.

110 років тому (1912) у Місятичах на Поліссі народився ві-
домий український письменник Федір Одрач (Шоломіцький).
Помер 1965 року в Торонто (Канада).

105 років тому (1917) на засідання Малої Ради Володимир
Винниченко оголосив іменем Генерального секретаріату дек-
ларацію щодо розвитку культурного і господарського життя
України, а також об’єднання всіх земель, заселених українцями.

105 років тому (1917) Тимчасовий уряд за донесенням Ки-
ївської судової палати поставив під слідство Генеральний сек-
ретаріат України за намір скликати Українські Установчі Збори.

65 років тому (1957) помер український ботанік, ембріолог
професор Київського університету Володимир Фінн. Вивчав
флору України, Кавказу, Середньої Росії, Польщі та Прибал-
тики. Народився 1 травня 1878 року.

14 жовтня
75 років тому (1947) керівник воюючої України генерал-хо-

175



рунжий Роман Шухевич видав наказ про встановлення днем
заснування УПА 14 жовтня 1942 року.

45 років тому (1977) в Едмонтоні засновано Суспільну
службу українців Канади для підтримки емігрантів-українців
з Польщі.

5 років тому (2017) у Вінниці відкрито пам’ятник Симону
Петлюрі.

15 жовтня
140 років тому (1882) в Демках на нинішній Черкащині на-

родився виконуючий обов’язки військового міністра Уряду
УНР в екзилі в 1921—1922 роках генерал-хорунжий Андрій
Вовк. Помер 11 лютого 1969 року в Німеччині.

100 років тому (1922) на теренах Зборівського повіту Терно-
пільщини розпочався партизанський рейд українських по-
встанців під проводом Степана Мельничука і Павла Шеремети
проти польської окупаційної влади. Обох їх польський військо-
вий суд засудив на кару смерті через розстріл. Вирок виконано
у Чорткові.

75 років тому (1947) збройне підпілля ОУН видало інструк-
цію щодо протидії колективізації в західних областях УРСР.

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Республікою
Сенегал.

16 жовтня
365 років тому (1657) козацька старшина підписала угоду

між Україною і Швецією.
105 років тому (1917) Український Генеральний військовий

комітет звернувся до народних мас із закликом підтримати
формування національної армії.

105 років тому (1917) у Чигирині відкрився Всеукраїнський
з’їзд Вільного козацтва.

90 років тому (1932) на могилі Михайла Драгоманова в
Софії відкрито пам’ятник.

5 років тому (2017) помер Федір Глущенко, український ди-
ригент, народний артист УРСР (1982). Народився 29 березня
1944 року в с. Зимівники Ростовської області (Росія).
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17 жовтня
175 років тому (1847) у Катеринославі народився відомий

економіст, державний діяч Російської імперії Михайло Алек-
сеєнко. Помер 16 березня 1917 року в Петрограді.

18 жовтня
95 років тому (1927) народився український художник, мис-

тецтвознавець Михайло Фіголь, у творчому доробку якого по-
лотна "Чорногора", "Говерла", "Роксолана" тощо. Помер у 1999 році.

90 років тому (1932) народився архітектор і графік Юрій Єв-
реїнов, серед творчого доробку — Палац спорту в Києві, аеро-
вокзал у Борисполі. Помер 5 травня 1990 року.

30 років тому (1992) в Києві засновано політичну партію
Конгрес Українських Націоналістів. Першим головою Конгресу
було обрано Ярославу Стецько.

19 жовтня
105 років тому (1917) в Новомиколаївці (нині — Кіровог-

радська область) народився геолог, академік АН СРСР, її віце-
президент (1995—82) Олександр Сидоренко. Помер 23 березня
1982 року.

60 років тому (1962) західнонімецький суд у Карлсруе засу-
див агента КДБ Богдана Сташинського до тюремного ув’яз-
нення за вбивство Степана Бандери і Льва Ребета з наказу
більшовицької Москви.

30 років тому (1987) у Львові створено опозиційне до кому-
ністичної влади "Товариство "Лева".

20 жовтня
75 років тому (1947) каральні органи більшовицької влади

розпочали чергове виселення родин учасників українського на-
ціоналістичного підпілля.

70 років тому (1952) Українська Головна Визвольна Рада при-
своїла Головному командиру Української Повстанчої Армії пол-
ковникові Василю Куку військове звання генерал-хорунжого.

30 років тому (1992) Республіка Кот д’Вуар визнала незалеж-
ність України і встановила дипломатичні зв’язки.

21 жовтня
350 років тому (1672) народився Пилип Орлик, гетьман
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Правобережної України. Співавтор Угод та Конституцій прав
і вольностей Війська Запорозького 1710 року. У 1711—1714
роках боровся проти Росії та Польщі в союзі з Османською ім-
перією та Кримським ханством. З 1714 року в еміграції, шукав
підтримки європейських держав для створення самостійної
України. Помер 24 травня 1742 року.

22 жовтня
150 років тому (1872) народився активний учасник україні-

зації російської армії в 1917 році, начальник штабу 34-го піхот-
ного корпусу генерал-майор Яків Сафонов. Розстріляний
більшовиками на початку лютого 1918 року за відмову перейти
до них на службу.

95 років тому (1927) в Дошно Сяноцького повіту на Лемків-
щині народився відомий історик-етнограф Іван Красовський.

23 жовтня
85 років тому (1937) помер поет, лідер і теоретик україн-

ського футуризму Михайло Семенко. Народився 12 січня 1893
року в Кибинцях нинішнього Миргородського району на Пол-
тавщині.

80 років тому (1942) гітлерівська служба безпеки повідомила
про значне поширення повстанського руху на Волині підроз-
ділами отамана Тараса Бульби-Боровця.

24 жовтня
155 років тому (1867) народився відомий український архео-

лог, музеєзнавець, етнограф, мистецтвознавець, публіцист, гро-
мадський діяч, академік ВУАН (з 1919) Микола Біляшівський.
Один із засновників Національного музею історії України, На-
ціонального художнього музею України, Музею українського
народного декоративного мистецтва у Києві, збирач колекцій
Національного музею Тараса Шевченка у Києві, музеїв Пол-
тави, Львова, Санкт-Петербурга. Помер 21 квітня 1926 року.

70 років тому (1952) за дорученням Апостольського візита-
тора для українців у Західній Європі владики Кир Івана Бучка
започатковано відзначення пам’яті гетьмана Пилипа Орлика.

25 жовтня
120 років тому (1902) у Боршиківцях, тепер Хмельницької

області, народився Григорій Костюк, український літературо-
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знавець, критик. Помер 3 жовтня 2002 року у Сільвер-Спрінг
під Вашингтоном (США).

105 років тому (1917) команда міноносця "Завидный" на
Чорноморському флоті відмовилася спускати синьо-жовтий
прапор, заявивши, що не зробить цього "до того часу, поки
живе й існує міноносець "Завидный".

85 років тому (1937) більшовицька влада стратила коман-
дуючого Червоною Українською Галицькою армією Василя По-
райка. Народився 12 жовтня 1888 року в селі Усті теперішнього
Снятинського району Івано-Франківської області.

30 років тому (1992) Республіка Ель-Сальвадор визнала не-
залежність України.

5 років тому (2017) українські політв’язні Кремля Ахтем
Чийгоз та Ільмі Умеров були звільнені та передані російською
владою Туреччині.

26 жовтня
85 років тому (1937) в Трубчевську Брянської області наро-

дився відомий український археолог, дослідник слов’яно-ру-
ських пам’яток Лівобережної України Олег Сухобоков. Помер
21 липня 2008 року.

50 років тому (1972) у США помер видатний авіаконструк-
тор Ігор Сікорський. Народився 7 червня 1889 року у Києві.

30 років тому (1992) Республіка Гватемала визнала незалеж-
ність України.

25 років тому (1997) помер український ортопед-травмато-
лог, академік НАНУ Костянтин Терновий. Запропонував ори-
гінальні методи лікування кістково-суглобового туберкульозу.
Народився 16 квітня 1924 року в Одесі.

5 років тому (2017) помер Віталій Сацький, голова правління,
генеральний директор ВАТ "Запорізький металургійний комбінат
"Запоріжсталь", Герой України. Народився 22 квітня 1930 року.

27 жовтня
245 років тому (1777) у родині прилуцького сотника наро-

дився військовий діяч і письменник Яків Галеновський. Помер
27 червня 1815 року в Санкт-Петербурзі.

125 років тому (1897) у Холмі народився живописець Кли-
мент Редько. Помер у 1956 році.
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105 років тому (1917) у Львові помер відомий український
громадсько-політичний діяч Євген Олесницький. Народився в
Годилові Великім Гусятинського повіту в Галичині в 1860 році.

90 років тому (1932) у Воронежі більшовицька влада лікві-
дувала українську громаду.

28 жовтня
350 років тому (1672) було підписано Бучацький мирний до-

говір між Польщею і Туреччиною, за яким Туреччині перехо-
дило Поділля, а на Брацлавщині й Київщині зберігалася влада
гетьмана П. Дорошенка під турецьким протекторатом.

125 років тому (1897) народився український архітектор і
художник Юхим Даниленко, автор унікальних макетів Софій-
ського собору, Києво-Могилянської академії, Успенського со-
бору Києво-Печерської лаври, собору Михайлівського Золотовер-
хого монастиря, палацу К. Розумовського у Батурині. Помер 30
травня 1957 року в Києві.

120 років тому (1902) народився український геолог, акаде-
мік АН УРСР Лук’ян Ткачук, один з авторів перших тектоніч-
них, геологічних та літолого-палеогеографічних карт України.
Помер 25 червня 1981 року.

85 років тому (1937) помер український художник, письмен-
ник, етнограф, фольклорист Григорій Коваленко, автор картин
"Село Терешки над Ворсклою", "Хата Панаса Мирного", "Пор-
трет Тараса Шевченка", "Портрет української дівчини". Наро-
дився 24 січня 1868 року.

29 жовтня
105 років тому (1917) у Москві відкрився Український вій-

ськовий з’їзд Московського військового округу, який обрав де-
легатів на III Всеукраїнський військовий з’їзд у Києві. Перед
його початком на Арбатській площі відбувся парад українських
військових частин, організований Радою Українського військо-
вого клубу Москви. Українські частини прибули на площу з на-
ціональними прапорами, а потім супроводжували  через Нікіт-
ський бульвар на Тверську прибулих до Москви делегатів до
приміщення засідань,

30 жовтня
320 років тому (1702) козацькі загони Семена Палія звіль-

нили Білу Церкву від польської залоги.
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140 років тому (1882) у Романівці нинішньої Тернопільської
області народився відомий художник Михайло Бойчук. Заги-
нув 13 липня 1937 року.

135 років тому (1887) у Новому Витковому (Галичина) наро-
дився український політичний та державний діяч, журналіст
Лука Мишуга. З 1921 року — представник уряду ЗУНР у США.

У 1926—33 роках працював редактором, а в 1933—55 — го-
ловним редактором газети "Свобода" (США). Помер 8 лютого
1955 року в США.

80 років тому (1941—4 липня 1942) розпочалась оборона Се-
вастополя, яка тривала 255 діб.

75 років тому (1947) у Аугсбурзі (Німеччина) помер україн-
ський поет, критик, перекладач Юрій Клен (спр. — Освальд
Бургардт). Народився 22 жовтня 1891 року в Сербинівці, тепер —
Хмельницька область.

45 років тому (1977) у Мюнхені помер провідний діяч укра-
їнського визвольного руху, багатолітній в’язень польських і гіт-
лерівських режимів, голова Проводу закордонних частин ОУН
в 1959—1968 роках Степан Ленкавський. Народився 6 липня
1904 року в селі Уторниках Станіславського повіту в Галичині.

31 жовтня
105 років тому (1917) Український військовий з’їзд Москов-

ського округу ухвалив резолюцію про формування українських
частин.

105 років тому (1917) народилася українська письменниця
Марія-Анна Голод. Померла 2003 року в Торонто.

85 років тому (1937) був розстріляний більшовиками укра-
їнський анатом, академік АН УРСР, один з основоположників
функціональної анатомії Володимир Воробйов. Реабілітований
посмертно. Народився 27 липня 1876 року.

75 років тому (1947) у Буенос-Айресі (Аргентина) помер жи-
вописець, графік Микола Айвазовський. Народився 2 жовтня
1903 року в Києві.

40 років тому (1982) у США помер відомий український гро-
мадський діяч, член НТШ, професор Михайло Дудра. Народився
1912 року в США, куди прибули його батьки з Лемківщини.
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"УхВАлОЮ цК ВКП (Б) УКРАЇНА ЗОБОВ’ЯЗАНА…"
(до 90-річчя викачування продовольчої продукції 

з УСРР до Росії)
Поряд з непосильними планами хлібозаготівель з урожаю 1932

року, які УСРР мала безумовно виконати, Москва також ставила
завдання відправляти до промислових центрів Росії й інше про-
довольство. Так, заступник голови Комітету заготівель при Раді
праці й оборони СРСР Чернов 27 серпня 1932 року вимагав від
керівників заготівельних організацій УСРР забезпечити "спешную
отгрузку маршрутами муки Северу". Наприкінці вересня 1932
року з Харкова доповідали, що план відвантаження огірків і по-
мідорів Москві та Ленінграду виконано майже в півтора рази. 

Але майже щодня УСРР одержувала все нові й нові завдання
щодо відвантаження продовольства на північний схід. Так, 21
вересня ставилося завдання "вне всякой очереди помимо теку-
щих отгрузок отгрузите трехсуточный срок два маршрута пше-
ниці Теткино". Сьомого жовтня секретар ЦК КП (б) У Голод
розсилає обкомам партії рознарядку щодо забезпечення Мос-
кви й Ленінграда м’ясом, і вже наступного дня бюро Київського
обкому КП (б) У приймає її до неухильного виконання.

З другої половини жовтня з’являються директиви про відванта-
ження українского проса: Ленінграду — 500 тонн, Москві — 5500,
Івановській області — 500, Нижній Волзі — 3000, Казахстану —
5000…

Серія "Г"
Обкому КП (б)У…..
Ухвалою ЦК ВКП(б) Україна зобов’язана протягом жовтня

завезти 360 тонн м’яса Москві зпт 700 тонн Ленінграду і 500
тонн Донбасу тчк

Відповідно до цього  НКПостачання спущено плани по об-
ластях тчк Забезпечте повсякденне керівництво та контроль за
повним виконанням завдань від окремих організацій тчк Сис-
тематично інформуйте ЦЕКА про хід відвантаження м’яса тчк

№029824/т. Секретар ЦК КП(б)У Голод
7.Х-1932 р.
Харків, ЦЕКА.
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БРАлИ ЧУжИх, щОБ СВОЇ ВМИРАлИ…
(до 90-річчя масового завезення робочої сили з Росії)

Поглиблена індустріалізація південно-східних регіонів Ук-
раїни, яку планомірно здійснювала більшовицька влада, вима-
гала величезних трудових ресурсів. Тож з початком Голодомору
традиція завезення робочої сили з-поза меж УСРР набула особ-
ливого розвитку. Як засвідчують документи, "наиболее устой-
чивыми оказались группы вербованных из Западной области
и Тат. Республики… По выполнению плана Украина оказалась
на последнем месте".

Але в Москві були спокійними щодо забезпечення робітни-
ками будівельних майданчиків в УСРР. Так, член колегії На-
ркомпраці Худокормов 8 січня 1932 року доповідав Раднаркому
УСРР про те, що для забезпечення новобудов робочою силою
в 1932 році необхідно мати додатково близько 600 тисяч осіб, у
тому числі 130 тисяч для шахт Донбасу. Для останніх  з УСРР
планувалося завербувати 44 тисячі, а з РСФРР — 64 тисячі. А
потребу в 130 тисячах кваліфікованих робітників планували
покрити за рахунок підготовки господарським способом 70
тисяч, а також шляхом вербування 20 тисяч з районів УСРР і
40 тисяч — з РСФРР.

Наростав також і стихійний притік робочої сили з-поза меж
України, про що 23 січня 1932 року інформували генерального
секретаря ЦК КП (б) У Станіслава Косіора: "Сейчас мы наблю-
даем такую картину: старые шахтеры из Белоруссии и Цен-
тральной Черноземной области, которые в последние годы
засели в деревне, снимаются с "якоря" со всеми своими пожит-
ками, семействами и сватами и едут  в Донбасс, и как будто осе-
дают в Донбассе всерьез и надолго".

Поряд з цим план вербування, скажімо, по тресту "Сталін-
вугілля" на березень—травень 1932 року передбачав потребу в
6.575 робітників, у тому числі з УСРР — 2.375, ЦЧО — 800, Та-
тарстану — 2.500, БСРР — 900. 

Цю тенденцію — вербувати будь що за межами УСРР — під-
хоплювали і в низах. Так, керівники хімічного заводу імені Пет-
ровського, якому в серпні 1932 року не вистачало 2.795
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робітників, просили вищі інстанції "отвести иные районы на
Украине, обязав районные организации обеспечить отпуск
людей с колхозов, и поставить вопрос перед ЦК ВКПб и На-
ркомтрудом о выделении районов в РСФСР и Белорусской
ССР для организованного набора рабочей силы".

Це питання, з усього видно, було і на контролі в Кремлі, ос-
кільки 5 липня 1932 року помічник Сталіна Бажанов телегра-
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фував Косіору, щоб "мобилизовать в августе 25.000 чел., в сен-
тябре 29.000 чел. (Татарии, Черноземной, Белоруссии, Украине
и в Западной области".

Відтак на місцях у російській глибинці намагалися виконати
наряди Москви. Скажімо, секретар обкому Центрально-Чор-
ноземної області Малинов телеграфував секретарю ЦК КП (б)
У Терехову: "Воздействуйте на тресты угля Украины немедлен-
ном переводе уполномоченному Главтопа Воронеж денег от-
правки завербованных рабочих тчк".

Водночас набуло поширення таке явище, як самоплив робо-
чої сили, в тому числі і з-поза меж УСРР, і на інших великих
підприємствах. Наприклад, за 8 місяців 1932 року на будівниц-
тво "Азовсталі" прибуло самопливом 7.849 робітників і тільки
3.002 було завербовано.

Те, що перевага при прийнятті на роботу віддавалася при-
бульцям з Росії й Білорусі, особливо наочно свідчать тогочасні
документи. Ось яким чином виглядають п’ятиденки жовтня
1932 року по тресту "Кадіїввугілля":

Україна       —     -      5       35     35      -      48     123
Татарстан  —    49   114     49 85     52     54     403
Білорусь    —     20   14      16 21     7 47     124
ЦЧО           —    16    45      22     7       7 97 194
Західна об —     - -         - 10      - 4 14
Усього        —    85    178   122 158   66     250 859
Зрозуміло, що схвалення таких результатів з боку влади не-

гайно підштовхувало керівників промислових підприємств Ук-
раїни до нових активних дій у цьому напрямку: так, той же
трест "Сталінвугілля" в грудні 1932 року розіслав 516 вербу-
вальників, з яких по Україні лише 40.

Тож тим виснаженим українським селянам, які самі добира-
лися на новобудови, не завжди вдавалося влаштуватися на ро-
боту — брали, як правило, чужих. А тимчасом багато своїх, у
тому числі й з недалеких донецьких сіл, залишалися прирече-
ними на голодну смерть, після чого їхні тіла стягували до ве-
ликих ям поблизу прохідних підприємств і просто засипалися
землею.
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ЯК СПРАцЮВАлА КлАСОВА ПИлЬНІСТЬ 
ПЕТРА УдОВИЧЕНКА

(до 75-річчя розгортання репресій проти Музею 
визвольної боротьби України в Празі)

Музей визвольної боротьби України, який був заснований
1925 року в Празі, спочатку містився в… гаражі, куди були
складені матеріали військових організацій після ліквідації та-
борів інтернованих. Лише 1929 року за сприяння емігранта зі
США Каленика Лисюка було найнято приміщення з 6 кімнат,
куди перенесли всі фонди. 
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Тоді ж розгорнулися дебати щодо будівництва спеціального
приміщення Музею, а також його місця. Каленик Лисюк у своїх
спогадах наголошує, що він наполегливо рекомендував спору-
дити Музей у Швейцарії, як нейтральній країні, але більшість
еміграційних діячів наполягла на тому, щоб зупинитися на сто-
лиці Чехії, оскільки тут перебувала більшість української діас-
пори, та й життя тут було дешевшим. 

За тим, щоб Музей спорудити в Празі, висловилися, зокрема,
такі чільні діячі української еміграції, як Євген Вировий,
Дмитро Антонович, Іван Горбачевський, Василь Біднов, Дми-
тро Дорошенко, Степан Сірополко, Василь Сімович, Іван Мір-
ний, Зінаїда Мірна, Віктор Приходько, Панас Феденко, Ісаак
Мазепа та професори Української господарської академії з По-
дєбрад. А Євген Петрушевич і Микола Порш на зустрічі в Бер-
ліні "обидва висказали думку, що ще передчасно говорити про
музей, бо в коротці буде налагоджена співпраця з большеви-
ками і ми зможемо всі вернутися до Києва і там будувати музеї,
а не на вигнанні".

Зрештою, музей таки збудували в Празі, яку в 1945 році оку-
пували російські більшовики. А з початком 1946 року в укра-
їнській американській пресі з’явилися повідомлення про збірку
коштів на відновлення Музею, в приміщення якого під час во-
єнних дій влучила бомба. На протести того ж Лисюка — краще
перевезти матеріали до Америки — управа Музею 18 липня
1946 року писала: "Що музей вже пережив всі страхіття і більш
йому не загрожує небезпека та що вже приступлено до впоряд-
кування і відбудови музею".

Таким чином, Музей визвольної боротьби залишався в Празі
й надалі.  Щоправда, він став іменуватися тепер "Український
музей", відповідно до нових політичних реалій у Чехословач-
чині був змінений і його статут. Управі Музею вдалося навіть
налагодити контакти з більшовицьким Українським товарис-
твом культурних зв’язків із закордоном у Києві, звідки приси-
лали радянські видання.

Однак, як тільки московські чекісти виловили й перепра-
вили до СРСР всіх "українських буржуазних націоналістів", то
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вони одразу ж узяли під пильний нагляд діяльність Україн-
ського музею. Відтак співробітник радянського посольства в
Празі Шейко восени 1947 року направляє до Міністерства за-
кордонних справ УРСР доповідну записку про діяльність
Музею, в якій сигналізує про його небажані зв’язки з УТКЗ.
Там пробували виправдовуватися надсиланням літератури до
Праги тим, що, мовляв,  "посилає ж УТКЗ літературу в бібліо-
теки буржуазних держав, то чому ж не можна посилати її й "Ук-
раїнському музею".

Проте виконуючий обов’язки керівника політичного відділу
МЗС УРСР Петро Удовиченко, проявляючи більшовицьку
пильність, не задовольнився такою відповіддю, оскільки вва-
жав цю лінію "глибоко помилкою і шкідливою". А тому звер-
нувся до секретаря ЦК КП(б)У Костянтина Литвина "з про-
ханням дати тов. Полторацькому вказівки з цього питання".
Резолюція Литвина не забарилася: "Дано приказание т. Полто-
рацкому прекратить связь".

Невдовзі була вирішена і доля Українського музею в Пра-
зі — його фонди були вивезені до СРСР й розпорошені в таєм-
них архівосховищах, зокрема, в нинішньому Централь-
ному державному архіві вищих органів влади та управління
України.

Сов. секретно 
№718

Экз. 1.     7.10.47 г.

Секретарю ЦК КП(б)У
тов. Литвину К. З.

МИДом УССР получена докладная записка от работника
Посольства СССР в Чехословакии тов.  Шейко о том, что в Че-
хословакии в 1926—1927 украинскими буржуазно-национа-
листическими контрреволюционерами был организован с
пропагандистско-контрреволюционной целью украинский
музей "Визвольної боротьби на Україні". После освобождения
Чехословакии от немецкой оккупации и в силу изменившихся
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политических условий в стране организаторы и заправилы на-
званого музея переименовали его в "Украинский музей", не-
сколько выдоизменив его устав. 

В настоящее время политиканы из "Украинского музея", опа-
саясь закрытия его чехословацкими властями, всемерно фор-
мируют факт   получения ими от УОКСа литературы, утверж-
дая  на этом основании, что музей имеет связи с советскими
украинскими организациями.  

Тов. Шейко сообщает также, что в ближайшее время По-
сольство СССР в Чехословакии поставит вопрос перед соот-
ветствующими чехословацкими органами о закрытии этого
музея.

Получив указанное сообщение, я обратися в УОКС к тов. Пол-
торацкому за подтверждением факта высылки "Украинскому
музею" в Чехословакии нашей литературы. Тов. Полторацкий
ответил мне, что УОКС действительно систематически снаб-
жает "Украинский музей" советской литературой и получает от
последнего корреспонденцию. Тов. Полторацкий заметил мне
при этом, что посылает же УОКС литературу в библиотеки бур-
жуазных государств, почему нельзя посылать ее и "Украин-
скому музею".

Считая линию УОКСа в этом вопросе глубоко ошибочной и
вредной, обращаюсь к Вам с просьбой дать тов. Полторацкому
указания по этому вопросу.

Копию письма т. Шейко прилагаю.
Приложение: упомянутое на 2 л.
Только адресату.

И. о. зав. Политотделом 
МИД УССР П. Удовиченко.

Резолюция: Дано приказание т. Полторацкому прекратить
связь.

29.І.1948.                          
Литвин.
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З дУМОЮ ПРО дУхОВНІСТЬ ПІдРОСТАЮЧОЇ ЗМІНИ
(до 75-річчя ІІІ-го з’їзду Об’єднання працівників

української дитячої літератури в Німеччині)
Справді, великий "ісход" українського громадянства на чу-

жину після Другої світової війни поставив перед нашою емі-
грацією завдання боротися за збереження й розвиток здорових
духовних основ нації. Однією з основних напрямних вважа-
лося виховання підростаючого покоління як головної "націо-
нальної цінности".

На здійснення цієї мети необхідно було спрямувати зусилля
всіх творчих сил нашої еміграції, в тому числі майстрів пера,
котрі працювали на ниві дитячої літератури. І саме ці завдання
розглядалися на Третьому надзвичайному з’їзді Об’єднання
працівників дитячої літератури, що відбувся дня 12 жовтня
1947 року в німецькому місті Авґсбурґ.

У його резолюціях, зокрема, зазначалося, що формування
повноцінної української людини вже змалку значною мірою за-
лежить від рідної книжки для дітей і юнацтва. Для цього пла-
нувалося створити Українське видавництво, яке координувало
б діяльність випуску і літератури для підростаючого покоління,
залучаючи до цього процесу всіх педагогів, письменників і ху-
дожників.

Окремим завданням ставилося створення Української дитя-
чої енциклопедії, що мало відбуватися в порозумінні з Науко-
вим Товариством імені Шевченка. Це мало стати пріоритетним
напрямком діяльності не тільки спеціально створеної редак-
ційної колегії, а й жертовного чину чільного  громадянства й
установ щодо фінансової допомоги у її виданні. А педагоги, на-
уковці і письменники повинні були "взяти активну участь в оп-
рацюванні цієї цінної книги".

Можна додати до цього, що в 1950—60-х роках була спроба ви-
дати 6-томну "Дитячу енциклопедію українознавства" зусиллями
згаданого "Об’єднання працівників дитячої літератури". Але із
запланованих шести книг у 1952 році вийшов перший том "Ук-
раїна земля моїх батьків" (з підзаголовком "Українська дитяча ен-
циклопедія — Ч. 1"), а в 1961 — третій том "Слава не поляже.
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Козаччина" ("Дитяча енциклопедія українознавства — Ч. 3"). На-
ступний том про давню історію України в цій серії не появився.  

РЕЗОЛЮЦІЇ
ІІІ-го з’їзду Об’єднання Працівників Дитячої Літератури

Третій надзвичайний з’їзд Об’єднання Працівників Дитячої
Літератури, що відбувся дня 12. жовтня 1947 р. в Авґсбурґу, в
Німеччині, по вислуханні доповідей та звіту управи з дотепе-
рішньої  діяльности та по проведенні дискусії, схвалює такі ре-
золюції:

I. У сучасній, найтрагічнішій для українського народу добі,
українська еміґрація несе велику частину боротьби за духові
основи нації. У цій боротьбі одним з найважливіших завдань
є плянова й організована праця в напрямі національного збе-
реження й національного виховання українського молодого
покоління, як основної національної цінности.

II. Вага проблеми молодого покоління наказує сьогодні,
більше, як коли-небудь досі, звернути особливу увагу на наші
національно-педагогічні завдання на чужині, і саме в цьому на-
прямку скермовувати працю всіх наших творчих сил, переду-
сім педагогів, науковців, письменників, публіцистів, музик,
образотворців, діячів сцени та взагалі всього українського еміґ-
раційного громадянства в Европі і поза нею і одночасно цим
спільним творчим зусиллям пособляти створенню власної на-
ціонально-педагогічної системи, як одної з перших передумов
вирощування вже з самого малку повноцінної української лю-
дини.

III. У формуванні душі молодого покоління на чужині з’їзд
визнає одним з найважливіших і найцінніших засобів рідну
книжку для дітей і юнацтва і тому особливо підкреслює вагу
літературно-видавничої діяльности в цій ділянці; вкупі з цим
визнає конечним створення можливо в найближчому часі цен-
трального українського видавництва, як громадянської уста-
нови з окремим відділом дитячої й юнацької літератури. В
сучасний же мент з’їзд вважає пекучою потребою координацію
видавничої діяльности всіх існуючих на еміґрації українських
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видавництв та зокрема кермування їх праці також у напрямку
видавання літератури для дітей і юнацтва.

IV. З’їзд з болем констатує, що кількість появ публікацій для
дітей і юнацтва пропорційно до інших видань і до існуючих по-
треб є далеко неспівмірна і при тому значна її частина є непов-
ноцінна, а то й шкідлива для дитячого і юнацького читання.
З’їзд стоїть на становищі, що всі видавництва повинні рішуче
координувати свою працю в ділянці видань для дітей і юнацтва
з ОПДЛ і його Оціночною Комісією та видавати тільки узгід-
нені та апробовані нею твори, і ця апробата має бути позначена
на виданнях маркою ОПДЛ.

V. З’їзд стверджує особливу вагу справи зготовлення й ви-
дання Української Дитячої Енциклопедії і особливо підкреслює
її значення для науки і національного виховання молодого по-
коління в еміґраційних умовах, — при браку підручників з об-
сягу різних наук і при непевності долі української школи на
еміґрації. З’їзд доручає Управі ОПДЛ приступити негайно, в
порозумінні з Науковим Т-вом ім. Шевченка, до реалізації
пляну видання УДЕ, для чого створити ред. колегію та зверну-
тися до чільних громадян і установ з закликом допомогти фі-
нансово її гладженню і виданню. Одночасно з’їзд закликає
членів ОПДЛ, педагогів, науковців і письменників взяти ак-
тивну участь в опрацюванні цієї цінної книги.

VI. З’їзд вітає від себе кадри українського вчительства, до-
шкільних виховниць, пластових провідників і виховників, пра-
цівників СУМ-у і всіх інших діячів на полі загального й
національного виховання нашого молодого покоління на чу-
жині, висловлює їм глибоке признання за їх велику, цінну і від-
повідальну працю, а все українське громадянство в Европі і
поза нею закликає особливо посилити, в сучасну важку і ви-
рішну для української спільноти добу, свою увагу, свою глибоку
дбайливість і свої турботи справою долі, національного збере-
ження і національного виховання нашої дітвори й нашої мо-
лоді, як основного, найвищого добра нації.

Президія ІІІ-го З’'їзду ОПДЛ.
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1 листопада
135 років тому (1887 року) у Бертишеві Бібрського повіту на

Львівщині народився відомий релігійний діяч, генерал-хорун-
жий Василь Лаба, який у роки Другої світової війни очолював
духівництво дивізії "Галичина". Помер 10 листопада 1976 року
в Едмонтоні (Канада).

100 років тому (1922) в Дев’ятниках в Галичині народився
Михайло Брик, історик, активний діяч української громади в
Голландії. Помер  11 серпня 1980 року в Мюнхені.

75 років тому (1947) енкаведисти замордували в Мукачево
греко-католицького єпископа Теодора Ромжу. Народився 14 квіт-
ня 1911року  в с. Великий Бичків, тепер —Закарпатська область.

5 років тому (2017) помер Вадим Костроменко, радянський
і український кінооператор, кінорежисер. Заслужений діяч
мистецтв УРСР (1969). Народився 26 вересня 1934 року в Бах-
муті Донецької області.

2 листопада
270 років тому (1752) в Глухові Сумської області народився

дипломат, генерал-майор Андрій Розумовський. Помер 23 ве-
ресня 1836 року у Відні, Австрія.

105 років тому (1917) українці-артилеристи фортеці імені
Петра Великого об’єдналися в один національний підрозділ.

3 листопада
95 років тому (1927) у Берліні відкрилася І Конференція ук-

раїнських націоналістів, яка створила Провід Українських На-
ціоналістів, що мав діяти як координаційний центр усіх
українських націоналістичних організацій та ще незорганізо-
ваних окремих патріотів. 

90 років тому (1932) бюро Північно-Кавказького крайкому
ВКП(б) за участю представників ЦК ВКП(б) Кагановича, Мі-
кояна, Шкірятова, Гамарника, Ягоди, Косарева, Чернова і Юр-
кіна ухвалило постанову про занесення на так звану чорну
дошку станиці: Новорождественську — Тихорєцького, Медве-
дівську — Тимашевського і Тимиргоєвську Курганинського
районів, що позбавляло їхнє населення забезпечення продо-
вольством.
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85 років тому (1937) на Соловках загинув відомий громад-
сько-політичний діяч і журналіст, член Центральної Ради Сер-
гій Вікул. Народився 6 листопада 1890 року у Вінниці.

4 листопада
365 років тому (1657) Генеральною козацькою радою у Кор-

суні підтверджено повноваження гетьмана України Івана Ви-
говського, який відмовлявся від булави з огляду на неприй-
нятність нових договірних статей з московським царем.

110 років тому (1912) народився український кінорежисер
Віктор Івченко, у творчому доробку якого фільми "Доля Ма-
рини", "Надзвичайна подія", "Іванна", "Гадюка", "Шлях до
серця", "Софія Глушко". Помер 6 вересня 1972 року. 

75 років тому (1947) у Лювені (Бельгія) народився україн-
ський живописець і скульптор Іван Алиськевич. Автор мону-
ментальних творів експресіоністичної стилістики, скульптури
малих форм.

5 листопада
105 років тому (1917) у Нікольську-Уссурійському було уро-

чисто відкрито клуб "Українська хата".
100 років тому (1922) російські більшовики заарештували у

Владивостоці голову Українського Далекосхідного секретаріату
Юрія Глушка-Мову та його соратників. Після тривалого слід-
ства над ними в Читі з 5 по 13 січня 1924 року було проведено
судовий процес, який засудив десятьох українців.

70 років тому (1952) народився  видатний радянський  та ук-
раїнський  футболіст і тренер, володар багатьох рекордів радян-
ського футболу, володар "Золотого м’яча" кращого футболіста
Європи (1975),  Національна легенда України (2021) Олег Блохін.

5 років тому (2017)  померла найстаріша жителька України
Христина Нагорна у віці 117 років.

6 листопада
90 років тому (1932) за відставання в хлібозаготівлях поста-

новою ЦК КП(б)У 30 районів УСРР були занесені на так звану
чорну дошку.

65 років тому (1957) відбулося відкриття парку-меморіалу
Вічної слави у Києві, пам’ятника Невідомому солдату.
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7 листопада
165 років тому (1857) народився український історик та гро-

мадський діяч, академік Дмитро Багалій. Автор понад 225
праць з історії, археології, архівознавства, зокрема "Історії Сло-
бідської України". Помер 9 лютого 1932 року.

125 років тому (1897) у Ясіні нинішнього Рахівського району
Закарпатської області народився активний діяч Карпатської
України, комендант Карпатської Січі Дмитро Климпуш. Помер
у 1959 році.

105 років тому (1917) Чорноморський Український військо-
вий комітет поставив вимогу перед військовим і морським мі-
ністром щодо припинення слідства над Генеральним секрета-
ріатом України, зміни антиукраїнських генералів і офіцерів, погро-
жуючи відмовою виконувати розпорядження Тимчасового уряду.

105 років тому (1917) народився режисер і актор, народний
артист України Ігор Рибчинський.

5 років тому (2017) помер Юрій Сікало, головний режисер
Київського державного академічного театру ляльок, народний
артист України (2009), заслужений діяч мистецтв Польщі. На-
родився 20 вересня 1936 року в Донецьку.

8 листопада
135 років тому (1887) в Медусі на  Івано-Франківщині наро-

дився перший командувач збройних сил ЗУНР Дмитро Вітов-
ський. Загинув в авіакатастрофі 4 серпня 1919 року.

135 років тому (1887) у Глухові на нинішній Сумщині наро-
дився композитор, музичний критик, педагог Юрій Шапорін.
Помер 9 грудня 1966 року в Москві.

125 років тому (1897) народився український майстер різь-
блення по дереву Яків Халабудний. Помер 19 серпня 1946 року.

80 років тому (1942) гітлерівська служба безпеки повідомила
про масові арешти українських націоналістів на території Тре-
тього рейху, зокрема в Брауншвейгу, Дрездені й Берліні, де за-
тримано й керівника нелегальних бандерівських груп у Вели-
конімеччині Клима.

5 років тому (2017) ДП "Антонов" провело публічний демон-
страційний політ безпілотного комплексу "Горлиця".
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9 листопада
150 років тому (1872) у Кривенькому на Тернопільщині на-

родився видатний український письменник Богдан Лепкий.
Помер 21 липня 1941 року в Кракові.

115 років тому (1907) у Гайворонці в Галичині народився
член Проводу Закордонних Частин ОУН Дмитро Миськів.
Помер 27 березня 1960 року в Мюнхені.

45 років тому (1977) у Києві Українська Гельсінська група
оприлюднила "Маніфест Українського правозахисного руху".

11 листопада
145 років тому (1877) у Києві народився український дер-

жавний діяч єврейського походження Арнольд Марголін. З бе-
резня 1918 р.— член Генерального Суду УНР. З 1919 до 1922 —
посол УНР у Великій Британії. Автор праці "Украина и поли-
тика Антанты", "Ukraine and policy of the Enteunte" (1977). Був
член-кореспондентом УВАН у США. Помер 29 жовтня 1956
року у США.

140 років тому (1882) народився український громадський і
державний діяч, геолог, член Директорії та ЦК УПСР Федір
Швець. Помер у Празі 25 червня 1940 року.

105 років тому (1917) Центральна Рада ухвалила за основу за-
конопроект про вибори до Українських Установчих Зборів і до-
ручила Малій Раді остаточно затвердити закон і провести вибори.

12 листопада
40 років тому (1982) у Парижі помер живописець, мистецт-

вознавець і письменник Михайло Андрієнко-Нечитайло. На-
родився 29 грудня 1894 року в Одесі (за ін. відомостями — в
Херсоні).

12—13 листопада
75 років тому (1947) Надзвичайний Собор у Вінніпезі обрав

архієпископа Мстислава Скрипника єпископом Української
Греко-Православної Церкви в Канаді.

13 листопада
105 років тому (1917) Центральна Рада поширила свою

владу на Херсонщину, Катеринославщину, Харківщину, мате-
рикову Таврію і частини Курщини і Вороніжчини.
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14 листопада
145 років тому (1877) у Києві народився український полі-

тичний і державний діяч, науковець Дмитро Антонович. Один
з організаторів РУП, член Центральної Ради, генеральний сек-
ретар військово-морських справ, посол УНР в Італії, на еміг-
рації — організатор Музею визвольної боротьби України.
Помер у Празі 12 жовтня 1945 року.

105 років тому (1917) Генеральний секретар з військових
справ Центральної Ради Симон Петлюра підпорядкував київ-
ську міліцію українській владі.

15 листопада
115 років тому (1907) у селі Хишещічах (нині — Львівський

район Львівської області) народився командир Перемиської
військової округи "Сян" УПА-Захід Яків Чорній ("Ударник",
"Куля", Мушка"). Загинув 23 грудня 1944 року в збройній су-
тичці з більшовицьким відділом неподалік Добромиля Львів-
ської області.

115 років тому (1907) у Берліні помер український драма-
тург, актор, режисер, громадський і театральний діяч, один із
основоположників українського професійного театру Іван Кар-
пенко-Карий. Народився 29 вересня 1845 року.

110 років тому (1912) в Обухові народився український поет
Андрій Малишко. Помер 17 лютого 1970 року в Києві.

90 років тому (1932) в Чикаго народився відомий громад-
сько-політичний діяч української діаспори Мирон Куропась,
який був помічником Президента США Джеральда Форда з пи-
тань національних меншин.

16 листопада
140 років тому (1882) у Драбово-Барятинському Золотоні-

ського повіту Полтавської губернії народився український вій-
ськовий і державно-політичний діяч Михайло Білинський.
Загинув під час Другого Зимового походу армії УНР 17 листо-
пада 1921 року в Малих Минках на нинішній Житомирщині.

55 років тому (1967) у Нью-Йорку відкрився Перший Світо-
вий конгрес вільних українців.

50 років тому (1972) в Москві помер відомий композитор
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Андрій Пащенко. Народився 15 серпня 1883 року в Ростові-на-
Дону.

17 листопада
75 років тому (1947) загинув у більшовицькому концтаборі

єпископ Йосафат Коциловський. Народився 1876 року в Пако-
шівці Сяноцького повіту.

18 листопада
65 років тому (1957) у Братфорді (Велика Британія) помер

відомий український релігійний діяч, апостольський візитатор
Лемківщини в 1941—1955 роках Олександр Малиновський. На-
родився 12 січня 1889 року в Жукові Золочівського повіту на
Львівщині.

19 листопада
105 років тому (1917) наказом командуючого Московським

округом Муралова дозволено формувати українські військові
частини.

100 років тому (1922) більшовицька Росія шляхом збройної
агресії завоювала землі Далекосхідної республіки, в результаті
чого українське населення Зеленого Клину втратило власну на-
ціонально-культурну автономію.

90 років тому (1932) політбюро ЦК КП(б)У ухвалило поста-
нову про посилення темпів хлібозаготівель і про скорочення
постачання населення УСРР продовольством.

25 років тому (1997) відбувся політ в космос першого кос-
монавта незалежної України Леоніда Каденюка.

20 листопада
305 років тому (1717) народився ректор Києво-Могилян-

ської академії в 1752—1760 роках Григорій Кониський. Помер
у Могильові на Дніпрі 13 лютого 1795 року.

130 років тому (1892) народився український живописець
Еміліан Грабовський, у творчому доробку якого пейзажі Закар-
паття: "Гірський краєвид", "Говерла", "Зимові сутінки", "Гора в
Ясинях" тощо. Помер 25 жовтня 1955 року.

105 років тому (1917) Мала Рада ухвалила III Універсал,
яким проголошено Українську Народну Республіку на терито-
рії Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини,
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Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії (без
Криму) і сусідніх районів Холмщини, Вороніжчини та інших,
в яких розмежування мало наступити по згоді з місцевою люд-
ністю; до Установчих Зборів законодавча влада мала належати Ук-
раїнській Центральній Раді, а виконавча — Генеральному секре-
таріатові; вибори до Установчих Зборів призначено на 27 грудня,
а їх скликання на 9 січня 1918 року; проголошено скасування
права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетні
та церковні землі, а розпорядження цими землями переходить до
Земельних Комітетів; відмінено кару смерті; забезпечено свободу
слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканості особи
і помешкання, право вживання місцевих мов. 22 листопада III Уні-
версал урочисто проголошений на Софійській площі в присут-
ності французької, італійської і румунської делегацій.

На знак протесту проти проголошення III Універсалу депутат
від Російської партії кадетів В. Крупков і представник Польського
центру В. Рудницький зреклися мандатів Центральної Ради.

21 листопада
105 років тому (1917) Генеральний секретар з військових

справ УНР С. Петлюра призначив генерала Павла Скоропад-
ського командувачем Правобережної України і підпорядкував
йому всі військові частини, що дислокувалися тут.

80 років тому (1942) помер один із організаторів Україн-
ського воєнно-історичного товариства у Польщі полковник
Віктор Кущ. У 1923—1929 роках був головним редактором лі-
тературно-історичного журналу "Табор". Народився 10 листо-
пада 1878 року в Сімферополі.

22 листопада
100 років тому (1922) народився український живописець

Олександр Вовк. Помер 21 квітня 2004 року.
85 років тому (1937) був розстріляний український етног-

раф, краєзнавець Володимир Білий. Народився 27 жовтня 1894
року.

23 листопада
115 років тому (1907) народився український літературоз-

навець, критик, публіцист, редактор, перекладач, громадський
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діяч Іван Кошелівець (спр. — Ярешко). Помер 5 лютого 1999
року. Похований у Мюнхені.

24 листопада
140 років тому (1882) в Требухові (нині — Київська обл.) на-

родився український політичний діяч Микола Галаган. На III
Всеукраїнському військовому з’їзді був кооптований до складу
Центральної Ради. З 5 квітня 1918 р. — дипломатичний пред-
ставник УНР у Бухаресті (Румунія), з січня 1919 до 25 вересня
1925 — голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угор-
щині. З вересня 1925 в еміграції у Відні, згодом у ЧСР. У 1945
році заарештований радянськими спецслужбами у Празі, по-
збавлений волі на 10 років. У 1960 році звільнений. Подальша
доля невідома. У 1992 році реабілітований.

25 листопада
105 років тому (1917) за розпорядженням Українського Вій-

ськового Чорноморського комітету на всіх кораблях на честь
проголошення УНР було піднято синьо-жовті прапори.

50 років тому (1972) у Мюнхені помер український історик,
археолог, краєзнавець, організатор пам'яткоохоронної справи
в Україні Петро Курінний. У роки Другої світової війни виїхав
за кордон. Дійсний член НТШ, голова УВАН у Німеччині, про-
фесор УВУ в Мюнхені. Народився 16 травня 1894 в Умані (те-
пер — Черкаська область).

30 років тому (1992) Україна встановила дипломатичні від-
носини з Республікою Сенегал.

26 листопада
115 років тому (1907) у Саратовській губернії (нині — Ро-

сійська Федерація) народився український археолог, дослідник
скіфо-сарматської археології України Олексій Тереножкін. Пер-
шим виявив передскіфські (кіммерійські) пам’ятки. Лауреат
Державної премії УРСР. Помер 19 травня 1981 року в Києві.

45 років тому (1977) у Львові відкрито пам’ятник Івану Фе-
дорову (скульптори В. Борисенко, В. Подольський).

27 листопада
105 років тому (1917) Центральна Рада за пропозицією Ти-

моша Олесіюка ухвалила резолюцію у справі Холмщини і Під-
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ляшшя, протестуючи проти прилучення цих українських зе-
мель до Польщі.

80 років тому (1942) в Уфі помер історик української музики
і громадський діяч Микола Грінченко. Народився 22 квітня (4
травня) 1888 року в  Києві. 

55 років тому (1967) Верховний суд УРСР у закритому засі-
данні в Івано-Франківську засудив на різні терміни членів Ук-
раїнського Національного Фронту Дмитра Квецка, Зіновія
Красівського, Ярослава Лесіва, Василя Кулинина і Михайла
Дяка.

29 листопада
120 років тому (1902) помер український поет, фольклорист,

перекладач, громадський діяч, дослідник народної пісні Павло
Грабовський. Народився 11 вересня 1864 року.

105 років тому (1917) за наказом Генерального Секретаріату
в ніч на 30 листопада обеззброєно всі збільшовичені російські
полки, що дислокувалися в Києві, випередивши тим повстання
проти Центральної Ради.

65 років тому (1957) помер український психіатр та фізіолог
академік АН УРСР Віктор Протопопов, який поклав початок
вивченню вищої нервової діяльності тварин в умовах їхнього
природного перебування. Розробив принципи охоронного лі-
кування та застосував на практиці лікування сном. Сформу-
лював оригінальні концепції патогенезу та запропонував
способи лікування шизофренії та маніакально-депресивного
психозу. Народився 22 жовтня 1880 року в Юрках (нині — Пол-
тавська область).

30 листопада
105 років тому (1917) Генеральний секретаріат УНР видав

відозву до військ фронту і тилу, у якій Рада Народних Комісарів
у Петрограді не визнавалася за владу в Росії.

80 років тому (1942) після звільнення з гітлерівського кон-
цтабору в Гамбурзі Українська капела бандуристів імені Тараса
Шевченка розпочала гастрольне турне по містах райху для при-
мусово вивезених на роботи українців.

65 років тому (1957) у Відні засновано Українське культурне
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товариство "Буковина" на чолі з професором Володимиром За-
лозецьким.

30 років тому (1992) Республіка Нікарагуа визнала незалеж-
ність України і встановила дипломатичні відносини.

листопад
150 років тому (1872) у м. Бендери народився Михайло Без-

частнов, український архітектор. Творча діяльність пов’язана
з Одесою. Помер 5 травня 1942 року.

35 років тому (1987) у Львові Комітет захисту Української
католицької церкви очолив український правозахисник, бага-
торічний політв’язень Іван Гель.
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БУлИ ВИВЕЗЕНІ ВСІ ТОВАРИ…
(до 90-річчя запровадження "чорних дощок" на Кубані)

Початок листопада 1932 року був зловісним для українців Ку-
бані. В перші дні цього місяця в Ростові засідало бюро Північно-
Кавказького крайкому ВКП (б) за участю двох сталінських
"соколів" Лазаря Кагановича й Анастаса Мікояна, які домагалися
безумовного виконання непосильних планів хлібозаготівель.
Тоді ж і було ухвалено рішення про запровадження так званих
чорних дощок, на які першими були занесені кубанські станиці
Медведівська, Новорождественська й Тимиргоївська. Як зазна-
чав у своєму пізнішому виступі Каганович, "занесение на черную
доску имело не только агитационное значение. Из станиц, зане-
сенных на черную доску, были вывезены все товары….".

Справді, з оточених каральними підрозділами станиць було
вивезено всі товари,
населення фільтрува-
лося, всі підозрілі меш-
канці заарештовували-
ся, багатьох з них роз-
стрілювали. Але пер-
ший секретар Північно-
Кавказького крайкому
ВКП (б) Борис Шебол-
даєв, за яким регуляр-
но наглядав Каганович,
час від часу придуму-
вав все нові й нові реп-
ресії щодо непокірних
нащадків запорозького
козацтва. 

Зокрема, їхня спіль-
на телеграма до Сталіна
"о выселении из райо-
нов Кубани в двухдекад-
ный срок двух тысяч
кулацко-зажиточных
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семей, злостно срывающих сев", була негайно розглянута в
Кремлі. Відтак 22 листопада 1932 року з Москви до Ростова на-
дійшла телеграма про те, що постановою політбюро ЦК це про-
хання підтримано. У шифрованій телеграмі за підписом Сталіна
зазначалося, зокрема, що "районы вселения определить Совмес-
тно Северо-Кавказскому крайкому ВКП (б) и ОГПУ". 

Але сумлінному виконавцю сталінських доручень цього було
вже замало. Він знову й знову скликав членів бюро крайкому
й давав нові настанови щодо посилення репресій проти кубан-
ців. Так, 23 листопада 1932 року Лазар Каганович, зокрема, по-
вчав очільників місцевих російських більшовиків, до кого слід
приглянутися, аби в майбутньому вжити до них каральних
акцій:

"… Многие сельские коммунисты не понимают особеннос-
тей классовой борьбы на данном этапе. Им кажется, что когда
мы говорим о кулаке, о кулацком влиянии на единоличников
и колхозников — это для проформы, для отвода глаз, на самом
же деле кулака нет, кулака давно ликвидировали и давно вы-
селили за пределы края. Верно, что кулака мы ликвидировали
в основном как класс и с точки зрения его экономической базы,
и в значительной части с точки зрения переселения и выселе-
ния его живой силы. Но было бы глубочайшей ошибкой счи-
тать, что ликвидирована классовая борьба, сопротивление
старого, разрушаемого нами фундамента капиталистической
экономики деревни против нового фундамента социалистичес-
кой экономики, нами создаваемого.

На селе, особенно в Кубани, еще остались представители ку-
лачества. Они нами разбиты, потрепаны, потеряли прежнюю
мощь, но они еще жи-вы. Живы и пытаются использовать каж-
дый наш промах, малейшую слабость нашей рабо-ты для своей
агитации, для разложения колхозов, для организации сопро-
тивления пролетарскому государству. Это, во-первых, часть
невыселенных кулаков, во-вторых — зажиточные крестьяне, пе-
рерастающие в кулачество и тесно смыкающиеся с ним; в-тре-
тьих, сбежавшие из ссылки и скрывающиеся у своих род-
ственников, а порою у "сердобольных" членов партии, имею-
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щих партийный билет в кармане, а на деле являющиеся преда-
телями дела рабочего класса. И, наконец, представители бур-
жуазной, белогвардейской, казаческой интеллигенции (а ее
много в больших кубанских станицах, в одной ст. Полтавской
насчитывается свыше 400 чел. интеллигенции, из них многие
с белогвардейским прошлым). К этой интеллигенции прибави-
лась часть петлюровцев, перекочевавших весной из Украины.

Они ведут контрреволюционную агитацию, пускают слухи
о скорой интервенции иностранной буржуазии, о неминуемом
падении Советской власти, о неизбежном развале колхозов,
они терроризуют честно работающих колхозников, угрожая им
всякими карами тогда, когда придут белые и распустят кол-
хозы, через свою агентуру внутри колхозов они занимаются
вредительской работой, разлагают колхозы изнутри…".

ШУКАлИ ЗНАВцІВ УЗБЕцЬКОЇ, КИРГИЗЬКОЇ 
ТА ТУРКМЕНСЬКОЇ 

(до 90-річчя створення одеської обласної газети 
для спецпереселенців із-за Каспію) 

Коли розпочалося розкуркулення і вивезення наших за-
можних селян на північ, на Урал, до Сибіру й Казахстану,
сотні тисяч національно свідомих українців були позбавле-
ні на тих розселеннях національної школи та преси. В той же
час Москва показово турбувалася про підтримку духовності
таких же селян закаспійських республік, котрих переселя-
ла на південь УСРР, де було намічено культивувати бавов-
ництво. 

Зокрема, ЦК КП (б) У було доручено стежити за створенням
належних умов проживання представникам тюркських народів
у причорноморських районах тодішньої Одеської області, го-
ловним чином на теренах сучасної Херсонщини. З цього при-
воду ЦК КП (б) У вперше засідав 15 лютого 1932 року, де
намічалися конкретні заходи щодо влаштування закаспійських
спецпереселенців, котрих іменували баями. 

Через п’ять місяців керівний штаб українських більшови-
ків знову повернувся до цього питання. Оскільки після пе-
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ревірки виконання своїх попередніх рішень виявилося, що
вони, як правило, залишилися на папері. Тоді Одеський і
Дніпропетровські обкоми партії зобов’язали в 10-денний
термін усунути недоліки з облаштування закаспійських
селян.

Крім того, в УСРР серйозно зайнялися питанням поширення
ідеологічної роботи серед спецпереселенців, для чого створили
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навіть обласну газету, яка мала виходити п’ятьма мовами, в
тому числі узбецькою, киргизькою (вона була рідною і для ка-
захів) і туркменською. Ні перед якими витратами влада не зу-
пинялася, бо газета мала  виходити в Херсоні вже через дві
декади, щоб більшовицькі директиви доходили для "ворогів на-
роду" їхніми рідними мовами.

А через місяць Москва заборонила все українське за межами
УСРР.

4. ХІ. 1932 р. На голосування опитом
СЕКРЕТАРІЯТ

(Протокол № 130, арт. 61 опит.)
СЛУХАЛИ: Про перетворення міжрайонної газети "Червона

зірка", що обслуговує спецпереселенців, в обласну нацменів-
ську газету Одеської области з містом виходу в Херсоні.

УХВАЛИЛИ: 
1. Міжрайонну газету "Червона зірка", що обслуговує спец-

переселенців, перевести з Скадівського до Херсону.
2. Газета повинна виходити під керівництвом Одеського об-

кому і Херсонського МПК.
3. Тираж газети встановити 8.000 з виходом 15 раз на місяць

5 мовами: російською, українською, узбекською, киргизькою,
тюркменською.

4. Херсонському МПК в 2-х декадний  термін забезпечити
редакцію, друкарню та робітників редакції газети відповідним
приміщенням.

5. Донецькому обкому виділити 2-х редакційних робітників
татар і негайно відрядити їх в редакцію газети "Червона зірка".

6. Комітету в справах друку забезпечити газету відповід-
ними коштами для роботи.

7. Культпропу ЦК надіслати до редакції 2-х редакційних ро-
бітників для української і російської сторінок.

8. Просити ЦК ВКП (б) відрядити в розпорядження ЦК КП
(б) У відповідального редактора для цієї газети, що знає узб-
екську та тюркменську мови.

М. Хатаєвич.
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ЗА ЗАПОВІТОМ ІВАНА дРАЧА
(до 5-річчя започаткування кафедри історії 

світового українства в КНУ імені Тараса Шевченка)
До кожної геніальної людини

надходить хвилина, коли вона по-
чинає усвідомлювати, що вже не
справляється з тим масивом
знань, якими оволоділа за своє
життя, аби дати відповідь на всі
питання, які постають перед нею і
суспільством. Така мить прийшла
у свій час і до нашого справді гені-
ального поета Івана Драча, коли
він як очільник Товариства "Ук-
раїна-світ" почав розмірковувати про проблеми нашої емігра-
ції. 

Зрозумів, очевидно, що вже не зможе самотужки осягнути
весь той великий масив інформації про українське зарубіжжя,
яка проходила через нього, тому й дійшов висновку про необ-
хідність створення відповідної кафедри в Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка, який назвав
його своїм почесним доктором. З цих роздумів і народився у
листопаді 2017 року лист до тодішнього ректора цього вишу
академіка Леоніда Губерського.

Як можна переконатися з даного звернення, Іван Драч, про-
понуючи "знайти молодого енергійного вченого в університеті,
який би очолив цю кафедру, таку потрібну Україні", не зби-
рався відійти в сторону. Він запевняв керівництво Шевченко-
вого університету, що "готовий бути радником- порадником,
консультантом (на будь-яких ролях!), аби тільки не занепала
така потрібна справа". Просив тільки врахувати його думку
про те, що рекомендований "учений-організатор має бути і су-
часним політиком, і гуманітарієм широкого профілю — го-
ловне, щоб боліло його серце".

Автору цих рядків невідомі обставини, які призвели до того,
що керівництво університету зупинилося саме на його канди-
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датурі як завідувача  нової кафедри — історії світового україн-
ства. Може тому, що декан історичного факультету Іван Патри-
ляк не раз повторював: багатьом сорокарічним ще треба
позмагатися з уже досвідченим викладачем. Він, зрештою, і
повів кандидата на завідувача до ректора, перед яким підтри-
мував такий вибір.

Проте справа не в цьому. Головне, що Іван Драч, який уже
відійшов у засвіти, дав імпульс розвитку нового напрямку не
тільки наукових пошуків, а й підготовки фахівців з історії ук-
раїнської діаспори, які сьогодні вкрай необхідні для роботи в
дипломатичних представництвах нашої держави за кордоном. 

І студенти першого набору з вересня 2022 року вже будуть
на четвертому курсі. Водночас кафедра розгортає видавничу
діяльність, започаткувавши серію книг під рубрикою "Творча
спадщина української діаспори". А ще регулярно організову-
ються міжнародні наукові конференції, де виголошуються нові
й нові дані з історії розселення українців на чужині, їхнього
зв’язку з Батьківщиною.

Ректорові 
Київського університету 

ім. Шевченка
Леонідові Губерському

Івана Драча
Пропозиція

Кілька десятиліть я займаюся справами української діас-
пори. Започаткував і був першим головою Української Всесвіт-
ньої Координаційної Ради (УВКР) — після мене були   М. Го-
ринь, Д. Павличко, зараз — М. Ратушний.

Чверть століття (з 1992 року) очолюю Товариство "Україна —
світ" — товариство зв’язків із українцями за кордоном та Фе-
дерацію товариств зв’язків із зарубіжними країнами.

Зібрав масу цікавих документів на згадану тему. Маю масу
достовірних спостережень. Контактую із десятками людей.

Третина нашого народу живе за межами України. Політичні
події останнього часу сприяють виїзду молоді за кордон. Зараз
делегація нашого товариства об’їздить румунсько-українські
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села в гирлі Дунаю. Опера С. Гулака- Артемовського "Запоро-
жець за Дунаєм" — хіба ви її не згадали тепер?

Позавчора в мене була Лідія Кравченко — директор єдиної
в Прибалтиці української школи в Ризі. Утримують школу ла-
тиші на кошти міського бюджету. 

Десятки тисяч українських студентів вчаться у вузах Польщі. 
Мільйони українських заробітчан будують віли російським

нуворишам навколо Москви і Санкт-Петербургу.
Українці гасять пожежі в Португалії.
А в Канаді і США саме українці організовують пікети на-

вколо посольств і консульств Російської Федерації з приводу
ситуації в Криму і на Донбасі.

От би знайти молодого енергійного вченого в університеті,
який би очолив цю кафедру, таку потрібну Україні.

Я готовий бути радником-порадником, консультантом (на
будь-яких ролях!), аби тільки не занепала така потрібна справа.

Учений-організатор має бути і сучасним політиком, і гума-
нітарієм широкого профілю — головне, щоб боліло його серце.

Іван Драч,
Герой України, почесний доктор 
Київського університету.

22. 11. 2017.
Київ.
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1 грудня
90 років тому (1932) Рада народних комісарів УСРР ухвалила

постанову про реквізицію виданої колгоспникам на трудодні
картоплі, що катастрофічно ускладнило й до того важку про-
довольчу ситуацію в українському селі.

2 грудня
130 років тому (1892) у Чернігові народився відомий мовоз-

навець Всеволод Гонцов. Помер 1979 року.
105 років тому (1917) загальні збори міста Дмитрівська ви-

словилися за приєднання Таганрозького округу до України.
85 років тому (1937) був розстріляний більшовиками укра-

їнський мікробіолог, член-кореспондент АН УРСР Гнат Ручко.
Реабілітований посмертно. Народився 25 січня 1883 року.

3 грудня
145 років тому (1877) в Перемишлі народився видатний гео-

граф, член НТШ, організатор Інституту географії й картографії
АН УРСР Степан Рудницький. Загинув на Соловках у 1937 році.

4 грудня
100 років тому (1922) у Запалові Ярославського повіту на

Лемківщині народився відомий діяч української еміграції, спі-
вак і диригент Микола Філь. Помер 28 липня 1983 року в Мюн-
хені (Німеччина).

80 років тому (1942) загинув Іван Климів-Легенда, Крайовий
Провідник ОУН.Народився 29 жовтня 1909 року в с. Силець
колишньої Австро-Угорщини.

30 років тому (1992) у Києві відбувся IV Всеукраїнський з’їзд
Народного руху України, який обрав своїм Головою Вячеслава
Чорновола.

5 грудня
115 років тому (1907) народився український геофізик, фа-

хівець у галузі фізики моря, академік АН УРСР Аркадій Колес-
ников. Розробив теорію кристалізації льоду у турбулентному
водному потоці та переохолоджених водних хмарах, провів
розрахунки швидкості росту льоду на поверхні морів, річок,
водосховищ. Брав участь в експедиціях по Атлантиці та Арк-
тиці. Помер 4 березня 1978 року.
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6 грудня
300 років тому (1722) у Москві помер Стефан Яворський

(світське ім’я Семен), церковний і політичний діяч, богослов,
письменник, з 1721 — Президент Святішого Синоду. Наро-
дився 1658 року в Яворові, в Галичині.

165 років тому (1857) народився військовий діяч, генерал-
лейтенант царської армії Микола Ходорович, який після утво-
рення Центральної Ради активно включився в роботу з укра-
їнізації армії. Був одним із організаторів 1-го Українського
полку ім. Б. Хмельницького.

145 років тому (1877) у Трихатках Ананьївського повіту Хер-
сонської губернії народився лікар-епідеміолог, доктор меди-
цини, професор Яків Окунєвський. Помер у 1940 році.

130 років тому (1892) народився військовий діяч Роман-Ми-
кола Дашкевич. Після поразки українських визвольних змагань
став співорганізатором Української Військової Організації, був
редактором "Січових стрільців" (1921—1925) та "Вістей з Лугу"
(1926—1939). Помер 12 січня 1975 року.

105 років тому (1917) зібрання українців лейб-гвардійського
Литовського полку ухвалило постанову про розгортання на-
ціонального життя.

50 років тому (1972) в Києві помер видатний фізіолог і біо-
хімік Олександр Палладій. Народився 22 вересня 1885 року в
Москві.

30 років тому (1992) IV Всеукраїнські збори Народного Руху
України обговорили й затвердили Концепцію державотво-
рення в Україні.

7 грудня
160 років тому (1862) в Гореничах на Київщині народився

відомий громадсько-політичний діяч, письменник і публіцист,
секретар Української національної ради в Петрограді в бе-
резні—квітні 1917 року і повноважний представник Україн-
ської Центральної Ради перед Тимчасовим Російським урядом
Петро Стебницький. Помер 14 березня 1923 року в Києві.

90 років тому (1932) створено Українську наукову асоціацію
у Празі.
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90 років тому (1932) Північно-Кавказький крайком ВКП(б) ух-
валив постанову про виселення мешканців станиці Полтавської
у віддалені райони СРСР, а її назву змінив на Красноармєйську.

85 років тому (1937) у Ленінграді помер відомий композитор
і педагог Олександр Житомирський. Народився 23 травня 1881
року в Херсоні.

50 років тому (1972) українська громада Аргентини пере-
несла тлінні останки активного учасника національно-визволь-
ного руху Григорія Мацейка до спеціально спорудженої гроб-
ниці на цвинтарі Аянус у передмісті Буенос-Айреса.

9 грудня
105 років тому (1917) відбувся перший Курултай кримсько-

татарського народу.
11 грудня

105 років тому (1917) утворено Генеральний Суд Української
Народної Республіки (правонаступник — Верховний Суд Ук-
раїни).

5 років тому (2017) помер Лев Венедиктов, український хо-
ровий диригент, народний артист України, Герой України. На-
родився 7жовтня  1924 року в Тамбові (Росія).

17 грудня
105 років тому (1917) генеральний секретар з військових

справ Симон Петлюра підписав перший статут збройних сил
УНР. Початок збройного опору Української Народної Респуб-
ліки проти російської агресії.

105 років тому (1917) Валуйківське земське зібрання Воро-
незької губернії ухвалило постанову про приєднання повіту до
УНР.

105 років тому (1917) Раднарком більшовицької Росії, заяв-
ляючи офіційно про визнання Української Народної Респуб-
ліки, ультимативно зажадав від Центральної Ради припинити
відносини з Донським автономним урядом на чолі з отаманом
Каледіним, який не визнав уряд Леніна.

18 грудня
130 років тому (1892) у Чаплинці, тепер смт Херсонської об-

ласті, народився український письменник, режисер, драматург,
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один із фундаторів ВАПЛІТЕ Микола Куліш. Виступив одним
з творців нового українського театру. Розстріляний 3 листопада
1937 на Соловках. 

105 років тому (1917) Генеральний Секретаріат вислав від-
повідь на ультиматум, відкинувши домагання Ради Народних
Комісарів. З’їздом рад робітничих, солдатських і селянських де-
путатів України (присутні 2550 делегатів) засуджено і відки-
нуто ультиматум радянської Росії. 125 більшовицьких
делегатів, незадоволені, покинули з'їзд, утворили свій Цен-
тральний Комітет і вирішили виїхати до Харкова, щоб звідти
продовжувати боротьбу за владу в Україні.

105 років тому (1917) військові місії союзників Росії поки-
нули Могилів над Дніпром і переїхали до Києва. Франція по-
відомила своє бажання нав’язати дипломатичні зв’язки з
Україною. Слідом за Францією таке саме зробила Англія. Пред-
ставниками Франції і Англії в Україні стали відповідно генерал
Табуї та Піктон Багге.

105 років тому (1917) делегати частин 8-ї Сибірської стрі-
лецької дивізії ухвалили рішення про посилення українізації.

105 років тому (1917) Генеральний секретар з військових
справ УНР Симон Петлюра на знак протесту проти політики
керівника Уряду УНР Володимира Винниченка щодо україні-
зованих частин подав у відставку.

80 років тому (1942) розпочалося звільнення України від гіт-
лерівських окупантів.

19 грудня
105 років тому (1917) об’єднані збори Севастопольської

ради суднових, полкових та інших комітетів і всіх революцій-
них організацій міста засудили ультиматум Леніна—Троцького
й абсолютною більшістю голосів підтримали Центральну Раду.

105 років тому (1917) Перший з’їзд рад робітничих солдатських
та селянських депутатів перед своїм закриттям висловив повну
довіру Центральній Раді і Генеральному Секретаріатові та видав
відозву до народу України, у якій засудив російський ультиматум.

20 грудня
85 років тому (1937) був розстріляний більшовиками пато-
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логоанатом, академік АН УРСР Микола Мельников-Разведен-
ков, який запропонував метод виготовлення та консервування
анатомічних препаратів із збереженням природного кольору
органів. Розробляв принципи бальзамування. Народився 24
грудня 1866 року. Реабілітований посмертно.

21 грудня
105 років тому (1917) українці XII армії заявили протест

більшовицькому главковерху прапорщикові Криленку щодо
втручання в справи України.

22 грудня
280 років тому (1742) в Україні народився основоположник

вітчизняної епідеміології Данило Самойлович, який був єди-
ним серед вчених Російської імперії, котрого обрали почесним
членом 12 зарубіжних академій. Помер 4 березня 1805 року.

105 років тому (1917) утворено Головну скарбницю Україн-
ської Народної Республіки (тепер — Державна казначейська
служба України) та Український державний банк (тепер — На-
ціональний банк України)

105 років тому (1917) Генеральний Секретаріат визначив склад
української делегації на переговори до Берестя-Литовського.

105 років тому (1917) Мала Рада заслухала ноту Генераль-
ного Секретаріату до всіх держав, що вели війну, і до нейтраль-
них про необхідність закінчення війни і умови миру.

23 грудня
105 років тому (1917) в Білому залі Московської Ради робіт-

ничих і солдатських депутатів під головуванням Сови-Степ-
няка відбулися загальні збори українського гуртка більшовиків
і їм прихильних, які за наказом з Петрограда затаврували по-
літику Української Центральної Ради стосовно більшовиків.

90 років тому (1932) у львівській в’язниці скарано на смерть
через повішення Дмитра Данилишина і Василя Біласа за участь
у нападі на пошту в Городку.

85 років тому (1937) у Рівному закінчився процес проти 60
селян Костопільського повіту, яких звинувачено в приналеж-
ності до ОУН. Загальна кара для 52 підсудних становила 292
роки тюрми.
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60 років тому (1962) в Австралії помер відомий діяч україн-
ського національно-визвольного руху на початку XX століття,
редактор "Нової України" (1922—1923), співробітник багатьох
інших еміграційних видань Павло Богацький. Народився 17 бе-
резня 1883 року в містечку Купині на Поділлі.

24 грудня
165 років тому (1857) в Просяниківці Кобеляцького повіту

Полтавської губернії народився військовий історик і архівіст
Павло Потоцький. Помер 27 серпня 1938 року в Лук’янівській
в’язниці в Києві.

85 років тому (1937) народився український громадський та
політичний діяч, лідер Народного Руху України, лауреат Дер-
жавної премії України ім. Тараса Шевченка Вячеслав Чорновіл.
Трагічно загинув 25 березня 1999 року.

25 грудня
115 років тому (1907) народився живописець, заслужений діяч

мистецтв УРСР Василь Овчинников. Помер 5 квітня 1978 року.
105 років тому (1917) об’єднане засідання представників Го-

мельського гарнізону, зведеного загону моряків Балтійського
флоту, ради "Куреня смерті", представників "Вікжеля" і Лю-
баво-Роменської залізниці ухвалило резолюцію на підтримку
Центральної Ради.

105 років тому (1917) 1-ша сотня Галицько-Буковинського
куреня січових стрільців з куренем піхоти полку ім. Петра До-
рошенка виїхали на фронт у район Бахмача, де появилися біль-
шовицькі загони.

70 років тому (1952) у селі Обухівці Бєлгородської області
(Росія) помер визначний український письменник, поліглот,
музикант і мандрівник Василь Ярошенко. Народився 31 грудня
1890 року там же.

30 років тому (1992) у Києві Міністерство юстиції України
зареєструвало Українське добровільне культурно-просвіт-
ницьке правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. Ва-
силя Стуса.

26 грудня
110 років тому (1912) народився український геолог, акаде-

мік АН УРСР Євген Лазаренко. Помер 1 січня 1979 року.
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105 років тому (1917) народився український мистецтвоз-
навець, доктор архітектури Юрій Асєєв, у творчому доробку
якого "Орнаменти Софії Київської" (Київ, 1949), "Орнаменти
Криму" (у співавторстві, Київ, 1961), "Архітектура Київської
Русі" (Київ, 1969), інші твори з історії мистецтва Київської Русі
та середньовічного Криму.

105 років тому (1917) при підтримці російських більшовиків
у Харкові проголошено радянську Українську Народну Респуб-
ліку.

105 років тому (1917) ЦК солдатських, робітничих і селян-
ських депутатів Румунського фронту, Чорноморського флоту і
Одеського військового округу висловив протест проти ульти-
матума Леніна—Троцького Центральній Раді.

80 років тому (1942) у берлінській тюрмі гестапівський са-
дист Віллі Вірзінг замордував зв’язкову ОУН Галину Столяр.

27 грудня
130 років тому (1892) у Львові загальними зборами Народ-

ної ради ухвалено "Народну програму", в якій відстоювалися
права українців як окремого народу.

100 років тому (1922) у селі Бедевлі на Закарпатті народився
відомий український учений, активний співавтор "Енциклопедії
Українознавства" й творець "Енциклопедії української діаспори"
Василь Маркусь. Помер 15 жовтня 2012 року в Чикаго (США).

95 років тому (1927) в Одреховій Сяноцького повіту на Лем-
ківщині народився композитор і диригент Іван Майчик. Помер
24 жовтня 2007 року у Львові.

28 грудня
105 років тому (1917) в Кисловодську помер відомий геолог

Володимир Амалицький. Народився 12 липня 1860 року в Ста-
риках Житомирського повіту Волинської губернії (тепер —
Житомирська область).

29 грудня
255 років тому (1767) народився церковний діяч, історик,

письменник і перекладач Євген Болховітінов. Помер 7 березня
1837 року в Києві.

145 років тому (1877) народився український етнограф, до-
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слідник українського народного мистецтва, археолог і музей-
ний діяч Данило Щербаківський. Помер 6 червня 1927 року.

105 років тому (1917) матроси-українці Ревельської бази за-
жадали від Морської колегії переведення їх з Балтики на Чор-
номорський флот.

30 років тому (1992) у Києві Міністерство юстиції України
зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт".

30 грудня
135 років тому (1887) у Ніцці (Франція) помер правознавець

і державний діяч Російської імперії Сергій Зарудний. Наро-
дився 29 березня 1821 року в Колодязному нинішнього Куп’ян-
ського району Харківської області. .

105 років тому (1917) Севастопольська Українська військова
рада звернулася до всіх кораблів і частин із закликом підтримати
Центральну Раду в боротьбі проти російських більшовиків.

100 років тому (1922) без ухвали належних правових актів
у Москві проголошено про створення Союзу Радянських Со-
ціалістичних Республік, до складу якого включено і УСРР.

31 грудня
150 років тому (1872) в Тернополі народився визначний ма-

тематик Володимир Левицький. Двічі обирався головою На-
укового Товариства імені Шевченка, за його редакцією видано
32 томи Збірника НТШ.

150 років тому (1872) народився український живописець,
архітектор, художник театру та кіно Василь Кричевський, у
творчому доробку якого проект та художнє оформлення По-
лтавського губернського земства, Канівського музею-заповід-
ника "Могила Тараса Шевченка", малярські твори: "Гребля Квіт-
ки-Основ’яненка", "На Дніпрі", "Ярмарок", "Сорочинський яр-
марок", робота над фільмами "Звенигора", "Тараса Шевченко",
"Тарас Трясило", "Сорочинський ярмарок", "Назар Стодоля"
тощо. Помер 15 листопада 1952 року в Каракасі (Венесуела).

145 років тому (1877) народився письменник, мистецтвозна-
вець, музикант, актор, режисер, діяч національного руху, автор
наукових розвідок і навчальних посібників в галузі історії та мис-
тецтвознавства Гнат Хоткевич. Помер 8 жовтня 1938 року.
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130 років тому (1892) у Кибинцях на Полтавщині народився
український письменник, громадський діяч, один із фундаторів
українського футуризму Михайло Семенко. Загинув у 1937
році.

110 років тому (1912) народився український зоолог-енто-
молог, академік НАН України Вадим Васильєв, який розробив
систему заходів з боротьби зі шкідниками плодових культур у
різних природних зонах колишнього СРСР.

105 років тому (1917) 2-й Український військовий з’їзд Захід-
ного фронту ухвалив рішення про перехід українізованих частин
в Україну, визначивши конкретний маршрут для кожної армії.

5 років тому (2017) почав діяти безвізовий режим між Ук-
раїною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Грудень
165 років тому (1857) у Санкт-Петербурзі помер керівник

будівництва Петербурзько-Московської залізниці Микола
Миклуха-Маклай. Народився 1818 року в Стародубі Чернігів-
ської губернії.

105 років тому (1917) у Петрограді за наказом із Смольного
червоногвардійцями розгромлено Український революційний
штаб і спалено українську бібліотеку.

105 років тому (1917) засновано Національну академію об-
разотворчого мистецтва і архітектури.

80 років тому (1942) гестапо схопило теренового провідника
Революційної ОУН на теренах Німеччини Василя Безхлібника-
Беркута і після слідства заслало його до концтабору Заксенхау-
зен під Берліном.

75 років тому (1947) рейдуюча група УПА Закерзонського
краю під проводом Євгена Штендери ("Прірва") вперше при-
була на терени Східної Прусії, куди польська влада виселила
українців.

75 років тому (1947) в Мюнхені створено Український інсти-
тут вивчення міжнародних проблем.
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ЗРАЗОК ПОлІТИЧНОГО цИНІЗМУ Й ШАхРАЙСТВА
(до 100-річчя утворення СРСР)

Датований 30 грудня 1922 року "Договір про утворення
Союзу Радянських Соціалістичних Республік" звучав таким
чином: "З’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Радян-
ських Республік, розглянувши проект декларації про утво-
рення Союзу РСР і укладений повноважними делегаціями,
обраними З’їздами Рад РСФРР, УСРР, ЗСФРР і БСРР, союзний
договір, постановляє:

1. Декларацію і союзний договір в основному затвердити.
2. Зважаючи на надзвичайну вагу прийнятої декларації і ук-

ладеного договору і бажаність вислухати остаточні думки всіх
республік, що входять до Союзу, про текст цього договору, пе-
редати декларацію і договір на додатковий розгляд ЦВКів союз-
них республік, з тим, щоб відзиви союзних республік були
подані до ЦВК Союзу РСР на найближчу його чергову сесію.

3.  Доручити на ближчій черговій сесії ЦВК Союзу РСР роз-
глянути одержані відзиви, затвердити текст декларації та союз-
ного договору і негайно надати йому чинність.

4. Доручити ЦВК Союзу РСР підготувати до ІІ З’їзду Рад
Союзу остаточний текст декларації і союзного договору і по-
дати його на остаточне затвердження другого з’їзду".

У статті 25-й передбачалося, що «затвердження, зміна і до-
повнення союзного договору підлягають виключному віданню
З’їзду Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік». У
цьому ж дусі звучала й ухвала ІІ сесії ЦВК Союзу РСР 1-го
скликання, проголосована 6 липня 1923 року:

"1) Основний Закон (Конституцію) Союзу Радянських Со-
ціалістичних Республік  затвердити і негайно надати їй чин-
ності.

2) Ухвалений цією сесією ЦВК Союзу РСР текст Основного
Закону (Конституції) Союзу РСР внести на остаточне затвер-
дження ІІ З’їзду Рад Союзу РСР".

Але допрацьований комісією під керівництвом представника
Росії Михайла Калініна в липні 1923 року проект внесли на ра-
тифікацію з’їздів рад союзних республік, і це вже було грубим
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порушенням того, за що проголосували в Москві на І з’їзді рад.
Відтак грубим порушенням необхідно вважати і ухвалу

Восьмого Всеукраїнського з’їзду рад: "Ухвалений І з’їздом Рад
договір про заснування Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік і затверджену другою сесією ЦВК Союзу РСР Консти-
туцію Союзу Радянських Соціалістичних Республік ратифіку-
вати, доручивши підписати цю ратифікацію Президії Всеукра-
їнського Центрального Виконавчого Комітету". Бо голосували
не за повноцінний документ, який ще мав бути прийнятий в
остаточній редакції ІІ Всесоюзним з’їздом рад, а за його допов-
нений проект, який прийняли за основу 30 грудня 1922 року.

І вже в ті дні стало зрозумілим, що ніякого рівноправного
союзу братніх республік не буде. Один з делегатів 8-го Всеук-
раїнського з’їзду Солодуб, змушений був визнати, що "в справі
фактичної нашої зовнішньої торгівлі  — може й не волею кон-
ституції, а волею самого життя та інтересів економики — ми
повинні були призводити до того, аби кожна держава мала свій
держторг, що вів би торговлю безпосередньо з закордонними
державами. З другого боку, щодо промисловости — наша рада
Народнього господарства не керує всіма галуззями нашої про-
мисловости".

А далі він доповнив свій виступ такими словами: "Я хочу
сказати, що може ще й чорнило не висохло на тому папері, що
ми Конституцію написали, а життя вже поробило до тієї Кон-
ституції свої певні корективи тих форм, в які ми намагалися
вкласти організаційні взаємини поміж всіма радянськими рес-
публіками. 

Кавказькі республіки об’єднані в федерацію, мають свій бюд-
жет і свою емісію, що й до цього часу Союз не встиг перевести
там загальну Конституцію". А УСРР цих прав не мала, тільки
могла просити, зокрема, про необхідність мати бюджетні
права: "ми з вами, яко українська республіка, позбавлені всіх
бюджетних прав, ми не маємо права затверджувати свої при-
бутки й видатки, себто не маємо основи існування будь-якого
бюджету, без чого не може існувати не лише держава, але будь-
яке маленьке господарство. І нас було позбавлено цього права.
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І цей факт показує якраз те, що ми ніяких прав у цьому відно-
шенні не маємо".

Дивно було чути делегатам Всеукраїнського з’їзду і такі слова
доповідача Миколи Скрипника в заключному слові: "Коли ми
будемо брати у Всесоюзному з’їзді рад, там ми будемо виявляти
не спеціяльні інтереси робітників, а інтереси робітників та
селян всього Союзу, тому що ці інтереси однакові, будто інтер-
еси робітників Киргизії, України, чи инш. країни; всі тут одна-
кові і наші представники на З’їзді Рад Союзу і Союзної ради
Центр. Викон. Комітету виявляють там і захищають загальні
інтереси, спеціяльні ж інтереси, зокрема наші, ми вирішаєм на
З’їздах господаря землі української, З’їздах рад України". 

Так, представники всіх народів були рівноправними — в
тому, що ніяких прав не мали, їх повністю одержала в свої руки
Москва, змусивши засновників союзного договору за два тижні
до відкриття ІІ З’їзду рад ратифікувати не повноцінний договір,
а лише його проект.

ЗВИНУВАТИВШИ В УСЬОМУ ПЕТлЮРІВщИНУ 
(до 90-річчя від дня припинення українізації в СРСР) 

Та потужна революційна енергія українського національного
відродження, яка вихлюпнулася на всі простори колишньої Ро-
сійської імперії з 1917 року, не розпорошилася остаточно після
переходу Уряду УНР в екзилю в листопаді 1920 року.  Не зага-
силася її сила і після невдалого Другого Зимового походу через
рік. А свідченням того були численні селянські повстання ук-
раїнства проти російської більшовицької влади, які раз у раз
вибухали від Збруча до Кубані й Іртиша. 

І саме ці повстання змусили Москву шукати вихід у розрек-
ламованій українізації, за допомогою якої в "білокам’яній" спо-
дівалися не тільки витягнути з еміграції найбільш впливових
політиків для їх остаточного знищення, а й приспати пильність
широких мас на батьківщині, які тішилися з того, що за ме-
жами УСРР відкривалися українські навчальні заклади рідною
мовою, а особливо ж з того, що нею в Школі червоних старшин
вивчалися усі команди. 
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Однак наслідки цієї спецоперації виявилися для Кремля не-
сподіваними — українізація, зачепивши широкі маси, посту-
пово переростала в справжній революційний рух, що про-
тверезило насамперед Сталіна. Вже влітку 1932 року він став
писати про те, що Україну Москва може втратити. Відтак, аби
позбавити цей рух матеріальної підтримки, яку могло надати
в першу чергу саме селянство, від нього почали забирати хліб,
супроводжуючи цей процес ідеологемами про "петлюрівські
елементи", які чинять спротив колективізації й забезпеченню
продовольством робітничого класу й Червоної армії.

Саме згадки про українізацію Кубані, зокрема, в станиці Пол-
тавській, стають підставою для бюро Північнокавказького
крайкому ВКП (б) за участю Кагановича й Мікояна розпочати
4 листопада 1932 року заведення так званих чорних дощок, що
стали окремою трагічною сторінкою нашого селянства. І саме
"небільшовицька українізація" стає підставою для виселення
цієї станиці до Казахстану, що ухвалюється в Кремлі 14 грудня
1932 року.  

У цій постанові не наводиться жодного факту про репресії
проти білорусів Смоленщини — першого секретаря обкому За-
хідної області тоді заслуховували в Москві разом з керівниц-
твом УСРР і Північнокавказького краю на предмет невико-
нання планів хлібозаготівель. У підписаному Сталіним і Мо-
лотовим документі йдеться тільки про шкоду від петлюрів-
щини в УСРР і на Північному Кавказі.

І загрозу від неї Москва побачила не тільки в Україні, а й
скрізь поза межами УСРР, де компактною масою мешкали ук-
раїнці. Тож наступного дня Сталін і Молотов підписують ще
одну ухвалу, якою по суті закривають рот усім тамтешнім
нашим братам і сестрам по крові — українізація припиняється
по всій території СРСР.

Та оскільки ці постанови Кремля були цілком таємними, то
про них на місцях знало обмежене коло керівників. Як свідчить
спомин  Тодося Савчука, в Казахстані освітяни спочатку не по-
вірили в подібне "піклування" партії й уряду про розвиток ук-
раїнської національної культури, тому й продовжували вико-
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нувати намічені плани щодо розвитку українізації — аж доки
їх остаточно не протверезили з Москви. 

Подібне було і в Азербайджані, де вже в першому варіанті
плану другої культурної п’ятирічки передбачалося навчання
українською мовою в числі інших п’ятнадцяти. Було навіть роз-
раховано кількість учнів, які мали навчатися, починаючи з 1933
року. Обговорюючи це питання 24 лютого 1933 року на колегії
Наркомату освіти АСРР, заступник наркома Джуварлінський
заявив: "Українські школи будуть забезпечуватися з України,
російські з Москви і т. д.".

Але, очевидно, коли азербайджанські освітяни звернулися до
Харкова за українськими підручниками, то звідти повідомили
про те, що все українське в СРСР за межами УСРР не має права
на розвиток — так вирішили 15 грудня 1932 року в Кремлі.

Харьков,  ЦК КП (б) У
Нац. ЦК, крайкомам и обкомам, 

председателям СНК, Край и Облисполкомов
Сообщается постановление ЦК ВКП (б) 

и СНК СССР от 15 декабря 1932 года:
"ЦК ВКП (б) и СНК СССР решительно осуждают выступления

и предложения, исходящие от отдельных украинских товарищей
(об) обязательной украинизации целого ряда районов СССР (на-
пример, в ДВК, Казакстане, Средней Азии, ЦЧО и т. д.).

Подобные выступления могут только играть на руку тем
буржуазно-националистическим элементам, которые, будучи
изгнанным из Украины как вредные элементы, проникают во
вновь украинизированные районы и ведут там разлагающую
работу.

Поручить крайкому и Крайисполкому ДВК, обкому и облис-
полкому ЦЧО, Казакстанскому Крайкому и СНК немедленно
приостановить дальнейшую украинизацию в районах, пере-
вести все украинизированные газеты, печать и издания на рус-
ский язык и к осени 1933 года подготовить переход школ и
преподавания на русский язык.

Секретарь ЦК ВКП (б) СТАЛИН
Председатель СНК СССР МОЛОТОВ
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До Н. К. О.  У. С. Р. Р.
гр. САВЧУКА Тодося Максимиліяновича, 

члена спілки "Робос"
Заява.

В  1932/33 навч. році, бажаючи підвищити свою освіту на на-
уковій ділянці  вступом на аспірантуру, я, після довголітньої
праці, починаючи з 1919 р. в м. Бердичіві, залишаю його за ви-
їздом до м, Харкова,  В Харкові я підшукав роботу, куток, бо з
кватирою було сутужно через відсутність грошей, і почав го-
туватися в аспірантуру. 

Тимчасом на аспірантуру не довелося піти через відсутність
рекомендацій від відповідних організацій, питання з роботою
теж не розв’язувалося в бік матеріального забезпечення мене
відповідно до умов Харкова, а питання з кватирою остаточно
збивало мене, і я в кінці жовтня м-ця примушений був зверну-
тися до НКО, щоб він мене послав на периферію на будь-яку
роботу. 

Звернувшись до сектору обліку і розподілу, мені запропо-
новано було поїхати, коли я того хочу, в порядкові самомобі-
лізації, в Казакстан, до м. Алма-Ата в розпорядження НКО
КазАСРР, над яким шефствував НКО УСРР. Я дав свою згоду
і 9-го листопада я одержав командировку від НКО та грошо-
вий переказ на 250 крб. через м. Бердичів, куди я виїхав зараз
же. 

До 19-го листопада довелось чекати в Бердичеві на гроші від
НКО, ліквідуючи та полагоджуючи тимчасом свої хатні справи,
а 20/ХІ я вирушив до Алма-Ата через Москву. До Алма-Ата я
прибув щось біля 1-го грудня, звернувся до НКО КазАСРР, де
мені запропоновано, було з’явитись до т. ГОРБА, що був там
представником від НКО УСРР. Після бесіди зо мною, у згоді з
НКО КазАСРР та відділу національностей при КазЦВК, при-
значено мене було до м. Уральська Зах.-Казакстанської области
для організації і завідування там укр. філією при 2-му Каз. Пед.
Інституті. 

НКО КазАСРР одночасово робить рознарядку на майбутні
контингенти студентів філії, погоджує ці питання з районами,
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залишивши мене тимчасом в резерві своїх співробітників, де я
виконую різні доручення по Сектору кадрів. Нарешті,  5-го
грудня, все документально було оформлено, а 11-го я вирушив
із Алма-Ати до місця свого нового призначення. 18-го грудня
я був уже на місці і в згоді з дирекцією Інституту, Обл.ВНО та
Культпропу та за їх вказівками та порадами приступив до ор-
ганізаціі філії. 

З 23-го почали з’їжджатися студенти, на 25 призначені і пе-
реведені були іспити, внаслідок чого склався досить хороший,
як зважити на тамтешні умови, І-й курс, і приступлено було до
організації підготовчого курсу, як то було запроектовано і Ін-
ститутом, і НКО КазАСРР, і НКО РСФСР ще з квітня 1932 р.
Приблизно в кінці грудня до Інституту від НКО КазАСРР на-
дійшла телеграма  про припинення організації укр. філії. Ди-
ректор Інституту тов. Бекжанов, маючи вже багато неприєм-
ностей через невідкриття своєчасно філії ще з квітня м-ця за
вказівками НКО КазАСРР і маючи вже кілька доган від на-
ркома освіти т. Мендешева, вирішив, у згоді, звичайно, з Куль-
тпропом і ОблВНО, на свій ризик продовжувати справу
організації філіі, зокрема, мені запропоновано було заходитись
укомплектувапням  укр. бібліотеки та інших питань, пов’яза-
них з організацією, і розпочати заняття. 

З 1-го січня курс розпочав свою роботу за планом і роз-
кладом, розробленим мною на підставі програми НКО УСРР
і типового плану НКО РСФРР і затвердженим навчаль-
ною частиною Інституту, вияснюючи одночасово і майбутнє
філії. 

Справа з виясненням тяглася майже до половини лютого. Те-
леграфне листування по цій справі (там інакше і бути не може —
лист прибуває до Алма-Ати на 12—13 день, йшло майже  без-
перервно і  лише 14-го лютого, вже по лінії  НКО РСФРР, одер-
жано було телеграфне розпорядження такого змісту: "14/ІІ-33
г. 262/Москва 45/310 13.13.15. Уральськ Педвуз Дирекгору. Рас-
поряжение закрытия украинского отделения подтверждаю, ор-
ганизуйте взамен отделение русское. Кондратьев". 

15-то лютого філію ліквідовано, студентів розпущено і від-
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правлено додому, а  16-го я виїхав теж, бо залишись на день, не
довелось би мені й виїхати, бо Інститут категорично відмо-
вився виплатити мені підйомні і ліквідаційні, посилаючись на
НКО. НКО в жодній з телеграм і словом не заїкнувся про мене,
так що volins molens мені довелося виїхати не до Алма-Ати, як
того вимагали справи (на таку подорож у мене не було грошей),
а через Харків до Бердичіва. В Харкові, так щось числа 20 лю-
того,  я зробив усне справоздання  тов. Скляревському,  який
дав мені командировку до Вінницької областн, бо у Харкові
лекторської роботи на той час теж не знаходилось, він же за-
значив мені тоді, що вважає мене вільним від зобов’язань по
демобілізації, і що вживе відповідних заходів до того, щоб мене
було компенсовано.

Вінниця, куди я їздив з командировкою особисто на початку
м-ця березня 33 р., обіцяла мені роботу, яку дає й досі, незва-
жаючи на те, що я кількаразово до неї  звертався листовно. В
Бердичіві ж роботи для мене не знайшлося теж, бо мій  приїзд
припав у середині другого семестра, і я до цього часу лишаюсь
без роботи, і без усяких засобів до існування. 

Звертався я і до НКО РСФРР,  і до НКО КазАСРР, але до
цього часу відповіді звідтіль не одержав. Звертаючись, врешті,
з цією заявою до НКО УСРР, що  безпосередньо мене команди-
рував, подаючи всі дані мого "мандрування" в  цьому навчаль-
ному році і наслідки від цього, прошу вжити належних заходів
до сплати мені підйомних на підставі 82 ст. КЗП та ліквідацій-
них  і відпускних на загальних підставах, бо змарнував я майже
рік з вини НКО УСРР та НКО КазАСРР, що мене посилали, але
використати не змогли і не з моєї  вини.

Про наслідки по змісту цієї заяви прошу сповістити на ад-
ресу: м. Бердичів, Садова, 18, Савчуку Т. М.

Додатки на 7 аркушах.

ПРИМІТКА: Документи в перекладі рос. мовою тому, що їх
посилалося до НКО РСФРР.

16.VІІ-33 р.                           Савчук.
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"ЕщЕ РАЗ ПУСТИТЬ КРОВЬ, ЕщЕ РАЗ лОМАТЬ
хРЕБТЫ ПО-НАСТОЯщЕМУ..."

(до 90-річчя розгортання нових репресій 
щодо станиці Полтавської на Кубані)

Намагаючись знищити волелюбне козацтво, російські біль-
шовики ще 1919 року розіслали як директиву до дії таємний
циркуляр Оргбюро ЦК РКП (б), у якому чітко визначалися реп-
ресивні заходи щодо цього соціального прошарку: "1. Провести
массовый террор  против богатых козаков, истребив их пого-
ловно; провести беспощадный массовый терор по отношению
ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое
или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К сред-
нему казачеству не обходимо применять все те меры, которые
дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым
выступлениям против Советской власти".

І все це фактично станеться, починаючи з осені 1932 року.
Тож коли 2 листопада 1932 року на нараді в Північно-Кавказь-
кому крайкомі ВКП (б) за участю представників Москви Кага-
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новича і Мікояна постало питання про заведення чорних
дощок, то із залу пролунало: "Відомо, що на Північному Кавказі
найважча станиця Полтавська, найбільш контрреволюційна,
звідки все і починається. І тов. Мікоян знає цю станицю. Треба
про неї сказати".

Відгукуюсь на цю пропозицію, тодішній перший секретар
крайкому ВКП(б) Борис Шеболдаєв одразу ж заявив, що на-
чальник крайового управління ОДПУ Піляр вживе заходів. І
як свідчать документи про так званий саботаж хлібозаготівель,
розіслані особисто Й. Сталіним для ознайомлення більшо-
вицької партноменклатури, вже 2 листопада 1932 року началь-
ник особливого відділу 9-ї Донської дивізії Кочергинський
допитував козака Полтавської Корнія Гриценка щодо наявності
в станиці контрреволюційної організації. 

Так-от, до тієї трагічної для селянства наради в Ростові-на-
Дону в станиці Полтавській уже в 1930—1931 роках було за-
арештовано понад 500 мешканців, у два прийоми виселено 300
заможних козацьких родин, у 1932 "проводилось изъятие
белых, кулаков свыше 80 чел. и контрреволюционных одиночек
200 чел.". А в ході здійснення нової каральної акції після рос-
товської наради було заарештовано 479 осіб, крім того, в ніч на
8 листопада ще 240 мешканців було репресовано. Більшо-
вицька влада депортувала нащадків козаків куреня Полтав-
ського Війська Запорозького ешелонами. Так, уже з 5 по 7
грудня 1932 року зі станиці Полтавська відправлено 208 родин
в кількості 1097 осіб, які направлялися на станцію Осокарівка
в Казахстані. 

І тільки потім з’являється офіційна директива Москви  про
виселення станиці Полтавська від 14 грудня 1932 року, якою
санкціонуються репресії — аж до розстрілу — щодо тих, хто
нібито саботує здачу зерна державі. Вона не тільки  вказує "Се-
верокавказскому крайкому и крайисполкому, что легкомыс-
ленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не
большевистская „украинизация" почти половины районов
Севкавказа при полном отсутствии контроля за украиниза-
цией школы и печати со стороны краевых органов дала легаль-
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ную форму врагам советской власти со стороны кулаков, офи-
церства, реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и
т. д.", а й  ставить завдання з метою "розгрому спротиву хлібо-
заготівель куркульських елементів і їх партійних і безпартійних
прислужників"  вдатися до цілого ряду репресивних заходів. 

Після того, як крайові власті продублювали ухвалу Кремля,
вони розгорнули вже широкомасштабну депортацію нащадків
запорозьких козаків з Полтавської: станом на 19 грудня з По-
лтавської вже було виселено 2158 родин у кількості 9.187 осіб.
Згідно зі спецповідомленням ОДПУ станом на 26 грудня 1932
року депортація продовжувалася: "25 и 26 декабря отправлено
2 эшелона с выселяемыми. В обох ешелонах отправлено 886
семей — 3825 человек".

Але оскільки план хлібоздачі всерівно не виконувався, то
секретар Слов’янського райкому ВКП(б) заявив на крайовій
селекторній нараді: "Придется еще раз пустить кровь, еще раз
ломать хребты по-настоящему так, чтобы это чувствовалось и
отражалось на работе по выполнению плана хлебозаготовок". 

Спецповідомлення № 1 Секретно-політичного відділу ОДПУ
про хід виселення з станиці Полтавської Північно-Кавказького
краю від 29 грудня 1932 року:  

По состоянию на 26 декабря 1932 г.
К выселению намечено 2286 семей — 9440 чел. Социально-

имущественное положение выселяемых: 1) бывших кулаков —
288 семей; 2) бывших торговцев — 54; 3) крепких середняков —
364 ; 4) середняков — 1173; 5) бедняков — 166; 6) кустарей —
33; 7) служащих — 30; 8) лиц без определенных занятий — 21;
[9)] интеллигенции — 8. 

Политическое прошлое выселяемых: 1) служивших в белой
армии — 356 семей; 2) родственников эмигрантов — 41; 3) род-
ственников расстрелянных — 27; 4) родственников репресси-
рованных и высланных — 616 семей.

Глав семей, подлежащих выселению, пока изъято 839 чел., в
том числе 22 исключенных из партии и 7 чел., исключенных из
комсомола.

Выселяемые хозяйства ведут интенсивную подготовку к.
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выезду. Отмечается ряд фактов извлечения выселяемыми спря-
танного зерна и муки в размерах, превышающих норму для вы-
селяемых.

Отмечены отдельные случаи разбазаривания выселяемыми
имущества и попыток уничтожения такового. Виновные при-
влекаются к ответственности. Форсируется изъятие оставше-
гося имущества.

25 и 26 декабря отправлено 2 эшелона с выселяемыми. В
обоих эшелонах отправлено 886 семей — 3825 чел.

Начальник СПО ОГПУ Г. Молчанов.
Пом. начальника СПО ОГПУ Люшков.

А ГОлОдНИМ УКРАЇНцЯМ НЕ ПЕРЕПАдАлО Й КРИхТИ…
(до 90-річчя "впорядкування" постачання керівних 

працівників більшовицького режиму в УСРР)
Організувавши Голодомор-геноцид для українства, більшо-

вицька влада по-справжньому турбувалася про своє забезпе-
чення. Навіть у найтрагічніші дні, коли політбюро ЦК КП (б)
У ухвалювало рішення про викачування останніх продоволь-
чих запасів від українського селянина, про депортацію на пів-
ніч Росії чергових партій так званих куркулів, воно не забувало
про тих, хто ці рішення буде виконувати. 

Для керівного складу республіки й областей будуть органі-
зовані  закриті розподільники й спецїдальні, в яких партно-
менклатура зможе сито харчуватися, а крім того, ще й
одержувати спецпайки, в яких буде все делікатесне й недо-
сяжне для тих, хто безпосередньо вирощує хліб і до хліба.

Звертає увагу те, що ЦК КП (б) У виділяє в закриту інститу-
цію особливу касту номенклатури, для якої розпоряджається
"установить повышенные нормы отпуска продуктов и промто-
варов, организовав порядок предварительных заказов и до-
ставку на дом". Друга група мала задовольнятися нормою
"снабжения, равной норме рабочих особого списка"...

Протокол № 97, п. 12 от 30.XII.32 г.
Об упорядочении дела снабжения руководящих работни-

ков центральных и областных учреждений 
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Предложенный проект постановления со внесенными по-
правками .утвердить (см. приложение).

1. Организовать вместо существующих шести два распреда,
из которых:

один — для снабжения членов ЦК, ЦКК, Наркомов, Уполно-
моченных союзных наркоматов, членов Президиума ВЦИКа,
зам. наркомов и зам. уполномоченных союзных наркоматов,
рабочей части членов Президиума ВУСПС; основных руково-
дящих работников ЦК, СНК, ЦКК и штаба УВО (зав. и зам. зав.
отделов);

второй — для членов Коллегий наркоматов, руководителей
союзных и республиканских хозяйственных объединений, их
заместителей, зав. издательствами, редакторов газет.

2. В отношении группы работников, снабжаемых первым
распредом, установить повышенные нормы отпуска продуктов
и промтоваров, организовав порядок предварительных заказов
и доставку на дом.

Передать в ведение этого распреда один из пригородных сов-
хозов для обеспечения распреда молочными и мясными про-
дуктами, птицей и овощами.
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Для второго распреда установить норму снабжения, равной
норме рабочих особого списка.

3. Оставить на специальном централизованном снабжении
Наркомснаба две столовые: для руководящих советских, пар-
тийных, хозяйственных работников и столовую ЦК КП(б)У.

4. Поручить организацию этих распредов Наркомснабу, вы-
делив их в самостоятельные единицы, обеспеченные специаль-
ным фондом снабжения, планируемым и выделяемым Нарком-
снабом.

5. Персональную ответственность за организацию, правиль-
ное снабжение и работу этих распредов и столовых возложить
на т. Берлина.

В связи с этим считать необходимым реорганизовать трест
"Коммунар".

6. Для осуществления руководства общим направлением ра-
боты указанных распредов и столовых создать постоянную ко-
миссию в составе т.т. Иванова — председатель, Берлина, Надь,
Легкого, Просвирника, без права замены.

Поручить комиссии в пятидневный срок составить точный
список по прикреплению к распредам и столовым, установить
точное количество продуктов, потребных для этой цели, с тем,
чтобы категорически запретить расходование сверх этого
фонда.

7. Утвердить предложенный контингент областного актива.
8. Все остальные распреды и столовые, существующие при

различных учреждениях и наркоматах, должны войти в общую
систему кооперации либо действовать как самостоятельные,
без выделения каких-либо централизованных фондов, сверх
нормы снабжения по тому или иному коллективу.

С. Косиор
Т.т. Иванову, Надь, Берлину, Легкому, Просвирнину.
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ПРОПАМ’ЯТНЕ
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У 2022 РОцІ
1170 років тому (852) в літописі вперше згадується Руська земля.
1140 років тому (882) було вбито київських князів Аскольда

і Діра. Початок правління у Києві династії Рюриковичів.
1115 років тому (907) відбувся похід дружини київського

князя Олега на Візантію. Укладення вигідного для Київської
Русі договору, в тексті якого вперше згадуються Переяслав і
Чернігів.

1050 років тому (972) у битві з печенігами біля дніпровських
порогів загинув князь Святослав Ігоревич.

1035 років тому (восени 987) розпочався похід князя Воло-
димира Святославича на візантійські володіння у Криму (Хер-
сонес). Завершився весною 988 взяттям міста, хрещенням
князя й одруженням його з візантійською принцесою Анною.

1035 років тому (987) укладено союзний договір між київ-
ським князем Володимиром і візантійським імператором Ва-
силієм II, якому київський князь обіцяв допомогу у боротьбі
за престол із самозванцем Бардом Фокою.

1025 років тому (997) у Києві був укладений Літописний звід
князя Володимира.

985 років тому (1037) запроваджено перший давньоруський
писаний звід норм світського права "Руська правда" або "Суд
Ярославль Володимирович".

985 років тому (1037) літописна згадка зафіксувала засну-
вання князем Ярославом Мудрим при Софійському соборі
першої бібліотеки на Русі.

985 років тому (1037) збудовано "Золоті ворота" в Києві.
985 років тому (1037) розпочато укладання "Сказання про

поширення християнства на Русі", яке стало початком давньо-
руського літописання при Київській митрополії.

965 років тому (1057) завершено перепис дияконом Григо-
рієм для новгородського посадника Остромира Євангеліє (Ос-
тромирове Євангеліє).

950 років тому (1072) з’явилася "Правда Ярославичів", нова
редакція зводу давньоруських законів, доповнення до "Руської
правди" Ярослава Мудрого.

240



905 років тому (1117) укладено пам’ятку давньоруського
письменства "Повчання" Володимира Мономаха.

835 років тому (1187) з’являється перша літописна згадка
назви "Україна" стосовно земель південної Київщини та Пере-
яславщини.

665 років тому (1457) Галичина прилучена до Польщі.
660 років тому (1362) розгромлено ординське військо литов-

сько-руським у битві біля Синіх Вод на Поділлі. Остаточне при-
єднання до Великого князівства Литовського, Київщини, Пе-
реяславщини, Волині і Поділля зі збереженням Київського і Во-
линського князівств як державно-політичних утворень.

655 років тому (1367) місту Галичу надано Магдебурзьке право.
635 років тому (1387) відбулося остаточне приєднання Га-

личини до Польщі.
630 років тому (1392) галицько-волинський князь Лев І за-

володів Люблином.
625 років тому (1397) розпочато переписування дяком Спи-

ридонієм з оточення митрополита Кипріана Псалтиря (Київ-
ський Псалтир) — визначної пам’ятки української рукописної
книги.

590 років тому (1432) великим князем литовським Сигіз-
мундом Кейстутовичем Луцьку було надано Магдебурзьке
право.

520 років тому (1502) споруджено дерев’яну церкву св. Духа
у Потеличі (Галичина). Розписана протягом 1625—1640 рр.

515 років тому (1507—1508) під проводом Михайла Глин-
ського відбулося перше повстання  за відродження української
державності.

505 років тому (1517) в Сяноку помер видатний поет і мисли-
тель доби Відродження, визначний гуманіст Європи XVI століття
Павло Русин. Народився в Коросно на Лемківщині 1470 року.

505 років тому (1517) білоруським вченим-гуманістом і дру-
карем Франциском Скориною видано у Празі Псалтир та 22
біблійні книги, названих "Біблія руска".

500 років тому (1522) у Яневі в Галичині засновано першу
папірню на українських землях.
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480 років тому (1542) засновано Благовіщенське правос-
лавне церковне братство у Львові.

465 років тому (1557) засновник Запорозької Січі на Хортиці
князь Дмитро Вишневецький перейшов зі своїми козаками на
службу до московського царя.

450 років тому (1572) було видано польським королем Си-
гізмундом II Августом Універсал про формування із запорозь-
ких козаків загону в 300 осіб і взяття його на військову службу.
Початок реєстрового козацького війська.

450 років тому (1572) почалося спорудження архітектурного
ансамблю Львівської Успенської церкви.

445 років тому (1577) відбувся похід запорозьких козаків під
проводом Івана Підкови у Молдавію. Участь у боротьбі за мол-
давський трон, проголошення Підкови молдавським господарем.

445 років тому (1577) у Острозі князем Костянтином Ос-
трозьким засновано друкарню та школу, виник літературно-
науковий гурток.

445 років тому (1577) у Римі папою Григорієм XIII заснована
Афанасієва колегія — освітній заклад для греко-православних.

440 років тому (1582) у Кенігсберзі вийшла "Хроніка по-
льська, литовська, жмудська і всієї Русі" Мацея Стрийковського —
одна з найпопулярніших праць в українській історіографії
кінця XVI—XVII ст.

435 років тому (1587) у Коломиї споруджено дерев’яну Бла-
говіщенську церкву.

430 років тому (1592) розпочалося повстання Криштофа Ко-
синського.

425 років тому (1597) народився Вільгельм Гондіус, голланд-
ський гравер на міді. Виконав мапи України (1648 і 1759 рр.) до
"Опису України" французького інженера Г. Боплана, мапу Пін-
ського Полісся (1755). Помер у 1758 р. у Гданську.

420 років тому (1602) загинув козацький ватажок Самійло
Кішка.

420 років тому (1602) засновано козацький Самарський Пус-
тинно-Микільський монастир.

400 років тому (1622) друкарнею Києво-Печерського монас-
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тиря було видано "Вірші на жалобний потреб зацного рицаря
Петра Конашевича Сагайдачного", написані ректором брат-
ської школи Касіяном Саковичем.

395 років тому (1627) народився Петро Дорошенко, гетьман
Правобережної України (1675—1676), український державний
і військовий діяч. Помер 19 листопада 1698 року.

395 років тому (1627) засновано Монастир-фортецю карме-
літів у Бердичеві.

395 років тому (1627) друкарнею Києво-Печерського монас-
тиря видано "Лексикон" Памви Беринди.

390 років тому (1632) розпочав діяльність Києво-Могилян-
ський колегіум, створений Петром Могилою на базі злиття
Братської і Лаврської шкіл.

390 років тому (1632) польський сейм ухвалив "Пункти за-
спокоєння грецької віри", за якими урівнювалися уніатська і
православна церкви.

385 років тому (1637) розпочалися козацько-селянські по-
встання під проводом Павла Бута, Дмитра Гуні, Карпа Скидана,
Якова Острянина.

385 років тому (1637) друкарнею Києво-Печерського монас-
тиря видано "Євангеліє учительне".

385 років тому (1637) народився Михайло Андрелла, пра-
вославний письменник-полеміст Закарпаття. Помер 1710 року.

375 років тому (1647) помер у Кракові Касіян Сакович, ук-
раїнський письменник, культурно-освітній діяч, філософ. У
1620—24 рр. був ректором Київської братської школи. Наро-
дився близько 1578 р.

355 років тому (1667) народився Йов Кондзелевич, живопи-
сець, ієромонах. Мистецьку освіту здобув у Києві та за кордо-
ном. У творчому доробку — іконостаси для Білостоцького
монастиря, скиту Манявського, Загоровського монастиря.
Помер бл. 1740 р.

350 років тому (1672) почалося укладання ігуменом Михай-
лівського Золотоверхого монастиря Феодосієм Софоновичем
"Кройніки із літописців стародавніх".

350 років тому (1672) укладено Бучацький договір.
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335 років тому (1687) у Білгороді започатковано духовну
школу, яка 1726 року була переведена в Харків і перетворена в
Харківський колегіум.

Бл. 335 років тому (1687) народився Ієремія Білецький, зо-
лотар, представник стилю українського бароко. На замовлення
Києво-Печерської лаври 1730 р. виконав срібні хрести, ліхтарі,
лампи, шати намісних ікон для Успенського собору. Помер у
1762 р. в Києві.

Бл. 325 років тому (бл. 1697) народився Григорій Левицький-
Ніс, український гравер. Автор низки гравюр для видань Києво-
Печерської лаври, гравійованих панегіриків на честь Р. Копи, І. Не-
гребецького, Р. Заборовського та ін. Помер 19 травня 1769 року.

320 років тому (1702) у Ніжині споруджено Благовіщен-
ський собор (зодчий Г. Устинович).

310 років тому (1712) друкарнею Києво-Печерського монас-
тиря видано "Іфіку ієрополітику", збірку морально-дидактич-
ного змісту з гравюрами Никодима Зубрицького.

305 років тому (1717) на засіданні польського сейму розгля-
нута й розіслана на сеймики інструкція (13 пунктів) щодо по-
льщення українства, відома як "інструкція на зніщення Русі".

305 років тому (1717) народився Петро Симоновський, ук-
раїнський правник, історик, громадсько-політичний діяч.
Автор "Краткого описання о козацком малороссийском народе
и о воєнних его делах" (1775). Помер у Києві 30 червня 1809 р.

300 років тому (1722) наказним гетьманом України обрано
чернігівського полковника Павла Полуботка.

290 років тому (1732) в Слобідській Україні було проведено
перший перепис населення.

260 років тому (1762) Семеном Дівовичем було написано
віршований політичний діалог "Розговор Малоросії з Велико-
росією", де відстоювалася незалежність Української держави.

255 років тому (1767) помер Афанасій Адріан, іконописець
і будівничий, чернець Києво-Печерської лаври. 1726—32 брав
участь в оздобленні Успенського собору, писав ікони для іко-
ностасу Троїцької надбрамної церкви в Києво-Печерській лав-
рі. Народився у 1708 року.
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255 років тому (1767) представник запорозького козацтва
Скапа висунув перед Законодавчою комісією проект держав-
ного відродження Запорозької Січі.

245 років тому (1777) було засновано Катеринослав (нині —
Дніпро).

245 років тому (1777) у Петербурзі було видано "Опис укра-
їнських весільних обрядів", укладений військовим старшиною
Григорієм Калиновським.

210 років тому (1812) народився Лук’ян Кобилиця, україн-
ський громадсько-політичний діяч, делегат до австрійського
парламенту, керівник національно-визвольного селянського
руху на Буковині в 40-х рр. XIX ст. Загинув у в’язниці м. Гура-
Гумора (тепер Гура-Гуморулуй, Румунія) 24 жовтня 1851 року.

210 років тому (1812) помер Максим Буряковський, живо-
писець. Брав участь у поновленні настінного живопису Успен-
ського собору Києво-Печерської лаври. У Михайлівському Зо-
лотоверхому монастирі у 1782—83 рр. писав ікони та позоло-
чував різьблення. Народився 1744 року.

205 років тому (1817) в Перемишлі було відкрито учитель-
ську семінарію.

205 років тому (1817) засновано теперішній Південноукраїн-
ський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського.

200 років тому (1822) утворено Кам’янську управу "Южного
общества" на чолі з В. Давидовим та С. Волконським.

200 років тому (1822) у Москві було видано "Историю Малой
России" в чотирьох томах Дмитра Бантиш-Каменського.

200 років тому (1822) народився Олексій Волосков, худож-
ник-пейзажист. Закінчив 1850 р. Петербурзьку академію мис-
тецтв (навчався водночас з Тарасом Шевченком), приїхав в
Україну. Основні твори: "Альтанка у Сокиринському парку",
"Церква у Сокиринцях", "Біля чайного столу. В маєтку Григорія
Степановича Тарнавського. Качанівка". Помер 1882 року.

195 років тому (1827) М. Максимовичем надруковано збір-
ник "Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем".
Одне з перших наукових видань українських народних пісень.
У збірнику зібрано 127 зразків української народної творчості.
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190 років тому (1832) українське Азовське козацьке військо
почали переселяти на Чорноморське узбережжя Кавказу від
Анапи до Сухум-кале. Тоді ж козаками засновано станиці
Анапську, Благовіщенську, міста Анапа і Новоросійськ. Піз-
ніше вони заснували станиці Абинську, Хабльовську, Грузин-
ську, Ільську, Сіверську, Азовську, Дербентську та Папайську.

185 років тому (1837) у Києві архітектором В. Беретті роз-
почато спорудження будівлі Університету св. Володимир. За-
вершено будівництво у 1843 р.

185 років тому (1837) у Буді (Угорщина) було видано "Ру-
ською Трійцею" український альманах "Русалка Дністрова".
Містив українські народні пісні, твори М. Шашкевича, І. Ваги-
левича та Я. Головацького, анотований покажчик давніх руко-
писів бібліотеки Онуфріївською василіанського монастиря у
Львові, українську грамоту 1424 року тощо.

180 років тому (1842) засновано Музей мистецтва і старо-
житностей при Київському університеті.

175 років тому (1847) у Будапешті О. Духновичем було видано
український буквар "Книжниця читальная для начинающих".

170 років тому (1852) народився Олександр Курінний, жи-
вописець, графік. Працював у галузі станкової графіки. У твор-
чому доробку — "Гімназист", "Портрет В. Андреева", "Дівчинка
перед сном". Брав участь у розписах Володимирського собору
в Києві. Помер у 1914 р.

165 років тому (1857) народився Яків Бардах, український
мікробіолог, засновник першої в Російській імперії бактеріоло-
гічної станції (Одеса). Незалежно від Е. Берінга та В. Ру розро-
бив методику виготовлення протидифтерійної сироватки, яку
отримав у 1893 р. Запропонував декілька методик виготов-
лення туберкуліна. Дослідив роль клітинного імунітету в іму-
ногенезі. Вивчив закономірності життєдіяльності мікроорга-
нізмів піді впливом солей високих концентрацій. Показав роль
мікроорганізмів у біологічному очищенні стічних вод Помер
17 липня 1929 року.

165 років тому (1857) у Львові було видано навчальний по-
сібник для вчителів "Народная педагогіка в пользу училищ и
учителей сельских", укладений О. Духновичем.
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165 років тому (1857 р.) в Лютеньці Полтавської губернії на-
родився Іван Зарецький (1957—1936), один з патріархів укра-
їнської археології, автор численних розкопок скіфських
курганів на Полтавщині і Харківщині. У 25—30-х роках очолю-
вав відділ археології Оренбурзького краєзнавчого музею.

165 років тому (1857) у Яблонові на нинішній Тернопільщині
народився перший греко-католицький священик на україн-
ських поселеннях в США о. Іван Волянський. Помер 1926 року
в своїй парафії в Дичкові Тернопільського деканату.

160 років тому (1862) у Харкові Христиною Алчевською було
відкрито приватну недільну жіночу школу, яка проіснувала до
1919 року.

160 років тому (1862) народився Петро Війтович, учень
майстерні Л. Марконі у Львові, випускник Віденської академії
мистецтв. З 1894 р. мешкав у Львові. Працював у галузі пере-
важно монументально-декоративної скульптури. Основні тво-
ри: "Персей", "Раб", "Людина кидає спис" та ін. Помер у 1936
році.

155 років тому (1867) народилася В. О'Коннор-Вілінська, ук-
раїнська письменниця, громадська діячка, член Центральної
Ради. Померла на еміграції у Чехословаччині у 1930 році.

155 років тому (1867) у Петербурзі було видано посмертне
видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

155 років тому (1867)засновано Національний академічний
театр опери та балету імені Тараса Шевченка в місті Києві.

150 років тому (1872) народився український науковець і
урядовець, генеральний консул УНР у Женеві Олександр Ві-
лінський. З 1923 викладав в Українській Господарській Академії
в Подєбрадах, де помер і похований 1928 року.

145 років тому (1877) у Чернігові було засновано міську пуб-
лічну бібліотеку.

145 років тому (1877) розпочалася перша масова еміграція
західноукраїнського населення до США.

145 років тому (1877) народився товариш міністра народ-
ного господарства і державний секретар УНР Леонтій Шрам-
ченко. Помер 1954 року і похований у Швейцарії.
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140 років тому (1882) у Києві розпочато видання щомісяч-
ного історико-етнографічного журналу "Киевская старина",
першим редактором якого був Федір Лебединцев. Співробіт-
никами журналу були Володимир Антонович, Дмитро Багалій,
Олександра Єфименко, Петро Єфименко, Микола Костомаров,
Агатангел Кримський, Олександр Лазаревський, Орест Ле-
вицький. 

140 років тому (1882) відбулася Всеросійська художньо-про-
мислова виставка в Москві, де вперше були представлені ви-
роби майстрів кустарних промислів України.

135 років тому (1887) народився професор Української гос-
подарської академії Микола Вікул. Помер у 1928 році в Празі.

130 років тому (1892) у Львові було реорганізоване Літера-
турне товариство ім. Т. Шевченка у Наукове товариство ім. Т.
Шевченка.

130 років тому (1892) народився Іван Лизанівський, україн-
ський політичний та державний діяч, міністр преси та пропа-
ганди УНР. 1921 року засуджений у справі ЦК УПРС, 1931 — у
справі Українського національного центру. Помер у таборах.

130 років тому (1892) на Катеринославщині народився Олек-
сандр Гаркавенко, прославлений український спортсмен, неод-
норазовий чемпіон світу з боротьби.

130 років тому (1892) у Петербурзі видано перший том "Ис-
тории запорожских козаков" Дмитра Яворницького. Другий та
третій томи вийшли в 1896—1897 рр.

130 років тому (1892) народився професор Української Гос-
подарської Академії Борис Лисянський. Помер 1952 року в Па-
рижі.

125 років тому (1897) у Городні на Чернігівщині народився
учасник Другого Зимового походу армії УНР Іван Ремболович.
Розстріляний 8 червня 1950 року за вироком Військового три-
буналу Прикарпатського військового округу як активний учас-
ник українського національно-визвольного руху.

125 років тому (1897) у Києві за ініціативою О. Кониського
створено Всеукраїнську загальну організацію, що мала націо-
нально-культурницький характер. Почесними членами орга-
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нізації були діячі "старої громади" В. Антонович, П. Житецький,
М. Лисенко, дійсними членами — М. Кононенко, О. Лотоцький,
Є. Чикаленко, Т. Рильський, Є. Тимченко, В. Беренштам.

125 років тому (1897) було створено Київське міське Това-
риство старожитностей та мистецтв.

120 років тому (1902) Миколою Міхновським створено Ук-
раїнську народну партію.

120 років тому (1902) від імені Революційної Української
партії Симон Петлюра написав відозву до чорноморців із за-
кликом жити за традиціями козацької честі. 

115 років тому (1907) вийшло перше повне видання творів
Тараса Шевченка.

110 років тому (1912) побудовано будинок Земської управи
(тепер обласний краєзнавчий музей) в м. Запоріжжі.

110 років тому (1912) збудовано Полтавський художній
музей. Архітектор П. Альошин.

105 років тому (1917) помер Богдан Ханенко, український
промисловець, меценат, колекціонер. Народився у 1850 року.

105 років тому (1917) в Одесі помер ініціатор використання
аеростатів для вивчення атмосфери і впливу польотів на орга-
нізм людини Олександр Кованько. Народився 16 березня 1856
року в Полтаві.

105 років тому (1917) засновано теперішній Херсонський
державний університет.

105 років тому (1917) утворено Національну наукову сіль-
ськогосподарську бібліотеку Національної академії аграрних
наук України.

100 років тому (1922) більшовики заарештували і розстрі-
ляли перших крайових комендантів Української Військової Ор-
ганізації на Східноукраїнських землях сотників Івана Андруха
і Миколу Опоку.

90 років тому (1932) у Подєбрадах помер посол УНР до Ес-
тонії Євген Голіцинський. Народився 1878 року.

85 років тому (1937) у Севлюші на Закарпатті помер профе-
сор Української господарської академії Іродіон Шереметин-
ський. Народився 1873 року.
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85 років тому (1937) збудовано будинок Історичного музею
в Києві. Архітектор Й. Каракіс.

85 років тому (1937) збудовано Літературно-меморіальний
музей Т. Г. Шевченка в Каневі. Архітектори В. Кричевський,
П. Костирко.

85 років тому (1937) у Празі помер член Кубанської законо-
давчої Ради і міністр внутрішніх справ Кубані Кузьма Безкров-
ний. Народився 1876 року.

80 років тому (1942) почали виходити видання ОУН-Б "Ідея
і чин" та "Бюлетень".

80 років тому (1942) у Празі помер відомий організатор ук-
раїнського кооперативного руху Сергій Бородаєвський. У 1919
році викладав у Міжнародній академії в Брюсселі, у 1921—1922 —
в Сорбоні, від 1923 — в Українській господарській академії в
Подєбрадах. Народився 1870 року.

80 років тому (1942) у Празі помер український дипломат і
лікар, міністр охорони здоров'я УНР, професор Української
господарської академії Борис Матюшенко.

80 років тому (1942) на засланні помер український правник,
заступник міністра закордонних справ УНР, професор Україн-
ської господарської академії в Подєбрадах Володимир Старо-
сольський. Народився 1878 року.

80 років тому (1942) у Празі помер відомий український лі-
тератор і видавець Василь Королів (В. Старий). Народився 1879
року.

80 років тому (1942) в Аугсбурзі (Німеччина) помер україн-
ський правник, міністр внутрішніх справ і Прем’єр-міністр
УНР Ісак Мазепа. Народився 1884 року.

80 років тому (1942) засновано Асоціацію українсько-канад-
ських військовиків.

75 років тому (1947) помер в більшовицькому ув’язненні ві-
домий український правник, генеральний секретар судових
справ Центральної Ради, міністр праці УНР, професор Україн-
ської господарської академії в Подєбрадах Валентин Садов-
ський. Народився 1886 року.

70 років тому (1952) у Мюнхені помер голова Українського
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Червоного Хреста, професор Української господарської  акаде-
мії Сергій Комарецький. Народився 1881 року.

65 років тому (1957) у Франції помер професор Української
студії пластичного малярства у Празі Сергій Мако. Народився
1884 року.

65 років тому (1957) Українська Греко-Православна Церква в
Канаді, Українська Православна Церква в США і Українська Ав-
токефальна Православна Церква на чужині проголосили ду-
ховне об’єднання трьох українських православних митрополій.

65 років тому (1957) засновано Тернопільськийдержавний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

30 років тому (1992) засновано премію імені Олени Пчілки
видавництва "Веселка" для заохочення письменників України,
які пишуть для дітей. Першою лауреаткою премії імені Олени
Пчілки стала Олена Таланчук, український фольклорист, педа-
гог, дослідниця української міфології.

25 років тому (1997) почав друкуватися український пізна-
вальний журнал для дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку "Стежка".
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З жИТТЄдАЙНИх ЧЕРНІГІВСЬКИх джЕРЕл  
(до 730-річчя від дня народження Митрополита Київ-

ського, Московського і всієї Русі Алексія І)
Православна віра, яку

принесли в Залісся русичі з
Києва, змогла вкорінитися
там тільки за умови постій-
ного напливу з Наддніпрян-
щини вчених умів, котрі
підтримували рівень освіче-
ності серед релігійних діячів
на теренах розселення угро-
фінських мисливсько-ри-
бальських племен. Із
середовища тієї  руської
еліти, яка осідала на Мос-
ковщині, виховувалася
також нова колонізаційна
зміна, яка, пристосовуючись
до місцевих умов, продов-
жувала утверджувати тут
перенесені із столиці Русі
традиції духовності.

Саме таким був Єлевферій Баконт, котрий народився 1292
року в родині переселених з Чернігова бояр. З 19 років він від-
дав себе служінню Всевишньому, прийнявши монаший по-
стриг у Московському Богоявленському монастирі під іменем
Алексія. З 1350 року очолює єпархію у Владимирі на Клязьмі, а
в 1354 обирається Митрополитом Київським і всієї Русі, відбу-
ваючи хіротонію в Константинополі за участю Вселенського
патріарха Філофея. 

Крім цієї поїздки, в ті роки мав Алексій І ще одну дуже важ-
ливу — на прохання хана  Чанибека відвідав Орду, де зумів ви-
лікувати його дружину Тайдулу, котра  страждала на хворобу
очей. Завдяки цьому Московщина змогла одержати послаб-
лення в податках, які накладалися Ордою. 
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Заспокоївши таким чином князівську династію в Москві,
Алексій І повернувся до Києва, який залишили після навали
Орди його попередники. Два роки Митрополит Київський і
всієї Русі залишався в "матері городів руських", намагаючись
відновити його велич після татарського погрому, який давався
взнаки і через сто років. Відтак за його правління в Києві оби-
ралися особливі митрополити, залишаючись мешкати тут. Зок-
рема, митрополит Кипріан був рукопокладений саме в Києві. 

Алексій І двічі відвідав Константинополь. Повертаючись зі
столиці Візантії вдруге, де було підтверджено його право на
Київ і Москву, він пережив на морі велику бурю. В ті хвилини,
коли йому здавалося, що вже прощається з життям, пообіцяв
собі: залишиться живим — спорудить на честь свого поря-
тунку храм божий. Виконуючи цей своєрідний заповіт, Алексій
І побудував Спасо-Андроніїв монастир у Москві, чоловічий у
Серпухові, Благовіщенський у Нижньому Новгороді й Царево-
Константинівський у Владимирі. 

Траплялося, що Алексій І брав на себе відповідальність за
порядок і лад на Московщині, коли необхідно було опікува-
тися, скажімо, неповнолітнім князем Димитрієм, майбутнім
Донським. Як цивільний і духовний керівник нового держав-
ного утворення зробив дуже багато для його зміцнення,
розв’язуючи внутрішні конфлікти й знаходячи порозуміння у
зовнішніх справах. Саме Алексій І зумів підняти Москву як
новий центр православ’я.

І звідти завжди лунало його пастирське слово, яке кликало
до підтримки слабких, любові між християнами, правди не
тільки на язиці, а і "в серці чистому й душі прямій". З такими
повчаннями Алексій І запам’ятався до кінця днів своїх земних,
які скінчилися 12 лютого 1378 року. 

цАРСЬКИЙ ГЕРБ НА КУПОлІ лЬВІВСЬКОГО хРАМУ
(до 530-річчя залежності галицького православ’я від Москви)
Є в нашому минулому незбагненні події, які й сьогодні не

знаходять логічного пояснення. Одна з таких — чому всемо-
гутній український магнат князь Костянтин Острозький, який
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увійшов в історію як поборник православ’я, не дав грошей на
ремонт Успенської церкви у Львові, коли до нього звернулися
її парафіяни. Чому він обійшовся тим, що дав їм лише реко-
мендаційний лист до московського царя, аби той виділив не-
обхідні кошти, які були звичайною мізерією для Острозького.

І ця рекомендація подіяла, бо Москва справді виділила з цар-
ської казни необхідну суму. Але це обернулося тим, що львів-
ські православні русини писали 1592 року цареві Федору
Івановичу, що вони "велели изобразить в церковном куполе
царский гербъ с надписью: "пресветлый царь и великій князь
Москво-Россіи былъ благодатель сея церкве" (Акты, относя-
щиеся к истории Западной России, собранные и изданные Ар-
хеографической коммиссиею. — СПб, 1851. — Том четвертый.
1588—1632. Примечания. — С. 9).  

Тобто, нашими руками вписується майбутня назва країни,
яка прибере собі потім і всю нашу історію й державницькі тра-
диції, водночас позбавляючи нас власного окремішнього імені,
перетворюючи в нібито єдиний з московським етнос.

Тож чи треба дивуватися, що той же князь Острозький, по-
давши 1583 року ідею унії Київської православної митрополії
з Римським першопрестолом християнської церкви, потім стає
запеклим противником її переходу під омофор Папи. А Гали-
чина стане вогнищем москвофільства на західних розселеннях
нашого народу.

"ПРАВОСлАВНЕ дУхОВЕНСТВО МУСИТЬ БРАТИ
СОБІ ЗА ЗРАЗОК…"

(до 165-річчя від дня народження о. Івана Волянського)
У всіх спогадах про отця Івана Волянського, як правило, ак-

центується увага на тому, що саме він був тим першим греко-
католицьким священиком, котрий розпочав релігійні відправи
для українців Сполучених Штатів Америки. Але є в його біо-
графії і ще одна важлива сторінка, коли він намагався відрод-
жувати національну свідомість українців Підляшшя в 1918
році через спробу повторного заснування тут греко-католиць-
кої церкви.
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Член Центральної Ради
Тиміш Олесіюк, котрий тоді
був делегований Урядом
УНР до цих західних регіо-
нів з метою відродження
тут української національ-
ної державності, зустрівся в
Бересті з тими галичанами,
які були покликані в цей
терен з метою налагоджен-
ня кращої комунікації з кай-
зерівською окупаційною вла-
дою, бо вони знали добре ні-
мецьку мову. 

Серед них особливо виді-
лявся о. Іван Волянський, з яким Олесіюк здружився й подовгу
ділився враженнями про майбутнє Української держави, роль
церкви в її розбудові. І через багато років, коли відзначався юві-
лей цього шанованого релігійного діяча, член українського пар-
ламенту доби УНР Тиміш Олесіюк написав свої спомини про
греко-католицького священика, бо запам’ятав, як тоді "правос-
лавні українські інтелігенти, дуже часто поміж собою говорили
про те, що наше православне духовенство мусить брати собі за
зразок таких священиків, як о. Волянський…".

О. ІВАН ВОЛЯНСЬКИЙ
(сторінка із споминів)

Отця Івана Волянського я пізнав особисто весною 1918 року
в місті Бересті над Бугом.

Я приїхав до Берестя з Києва в кінці березня 1918 року з гру-
пою 24 холмсько-підляських інтелігентів, яких тоді вислав
сюди Холмський губ. виконавчий комітет на доручення Уряду
УНР, щоб ці люде прибули тут до розпорядимости Олексан-
дрові Скоропис- Йолтуховському, новопризначеного комісара
теренів Холмщини, Підляшшя, Полісся й Західної Волині. Ці
терени положені на захід від воєнного фронту, аж до граничної
лінії, встановленої Берестейським мирним договором, мали пе-
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рейти постепенно із-під німецько-австрійського заряду під ад-
міністрацію українську. 

Для започаткованя  цієї української адміністрації окремі мі-
ністерства УНР вислали своїх уповноважених. Серед них упов-
новаження Міністерства освіти мав я, Міністерства здоровля
— Др Василь Дмитріюк, Міністерства внутрішніх справ — Яків
Войтюк, Міністерства віроісповідань – протоієрей Віктор Коз-
ловський, Міністерства господарства – Антін Васинчук…
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Вже дуже скоро по нашому приїзді до Берестя виявилися
значні труднощі при організованні українського адміністра-
тивного апарату в умовах дальшого існування тут німецьких
військових сил і окупаційного воєнного управління. 

Немаловажною перепоною для налагодження тут добрих ук-
раїнсько-німецьких взаємовідносин була рівно ж та обставина,
що майже всі особи, що прибували зі сходу, з України, не во-
лоділи німецькою мовою в достаточній мірі, щоби давати собі
раду в зносинах з німецькими установами. Тому, по нараді з
нами, п. Скоропис-Йолтуховський постановив спровадити
сюди певну кількість українців-галичан, що добре володіли ні-
мецькою мовою, і обсадити ними всі повітові комісаріяти.

У квітні місяці 1918 року, внаслідок пороблених п. Скоропи-
сом заходів, почали прибувати до Берестя з Галичини зазначені
особи і їх негайно же Губерніяльний комісаріят розпреділював
по повітах. В буденній організаційній роботі ми, холмсько-під-
ляські "придніпрянці", вперше в своєму житті зіткнулися з
"придністрянцями" — галичанами. Не все тоді поміж нами  бу-
ло гладко, але, кінець кінцем, встановилися стосунки взаємної
приязні й пошани, що тривають і понині.

Серед прибулих галичан були: 
1. Степан Кордуба, що був спочатку в Білій Підляській, а

потім, здається,  в Кобрині на Підляшші.  
2. Кость Єзерський (Озерянець) — був керівником канцеля-

рії губерніяльного комісаріяту. До Другої світової війни жив у
Львові. По війні був на еміграції в Мюнхені. Помер у Дітройті,
Міч(іган).

3. Богдан Палащук (Конар) — був у комісаріяті в Білій Під-
ляській, читав лекції по українській історії на учительських
курсах у Бересті. Весною 1919 року, після зайняття поляками
Берестя, був повітовим комісаром у Дубні на Волині. Закінчив
своє життя в Москві, де був у двадцятих роках товаришем мі-
ністра промисловости…

4. Володимир Мартинець (Муха) — був повітовим комісаром
на Поліссі. В двадцятих роках був на еміграції в Чехії, пізніше —
основник і член Проводу ОУН. Нині знаходиться в Неваді.
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5. Мартинець, брат Володимира (не пам’ятаю вже імени) —
рівно ж пов. комісаром на Поліссі.

6. Коцко (ім’я не пам’ятаю) — брат студента Коцка Адама,
вбитого у Львові в часі боротьби за український університет.

7. Іван Бігун із Стрия. Був рівно ж пов. комісаром на Поліссі,
потім опинився серед большевиків і там десь загинув. 

8. Ася Бігунівна, його сестра, енергійна організаторка укра-
їнських учительок, пізніше вийшла заміж за Костя Єзерського.
По другій війні проживала в Мюнхені. Тепер проживає в Діт-
ройті, Міч(іган).

9. 10. Греко-католицькі священики о. Кіт і о. Волянський пра-
цювали яко священики, відправляючи службу Божу і в Бересті,
і в інших місцях для місцевої української людности. Одночасно
виконували вони функції повітових комісарів.

З обома священиками я близько сприятелювався і мав до їх-
ньої духовної місії на Підляшші дуже велику симпатію. Вони
обидва серед сполонізованої підляської людности старалися
віднайти залишки колишнього українства і спомини унії. Вони
тяжко переживали свої невдачі у спробах відновити на Під-
ляшші уніятські парохії та шукали способів для осягнення
своїх цілей. Так зі мною, як і з багатьома іншими холмсько-під-
ляськими інтелігентами, вони дуже зблизилися, часто розмов-
ляли і сперечалися на теми взаємовідносин католицтва і
православ’я.

Зокрема, о. Волянський дуже багато оповідав про своє пере-
бування в Америці і свою працю над організованням там укра-
їнських греко-католицьких парохій серед українських емігрантів.

Високий, худорлявий, вже в старшому віці, він вражав мене
своєю рухливістю, енергією, ініціятивністю та ідеалізмом. Ми,
православні українські інтелігенти, дуже часто поміж собою
говорили про те, що наше православне духовенство мусить
брати собі за зразок таких священиків, як о. Волянський…

Весною 1919 року, в часі наступу польських військ на пів-
нічно-західні українські землі, обох панотців поляки заареш-
тували і вивезли до тюрми у Варшаві. Після кількох місяців
тяжкого ув’язнення й фізичних знущань їх обох на просьбу то-
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дішнього нунція у Польщі монсінєра Ратті (пізнішого Папи Пія
ХІ) було переведено з тюрми  до католицького монастиря, де
вони перебували до кінця 1919 року. Пізніше позволено було
їм виїхати до Галичини.

Прибувши в першій половині жовтня 1919 р. у складі Дип-
льоматичної Укр. Місії до Варшави, я зустрівся з обома панот-
цями і часто "підкормлював" їх після зуживання ними
монастирської "дієти"…

ВИСТОЯлИ ПЕРЕд СТАлІНСЬКИМ РЕжИМОМ
(до 75-річчя початку масового виїзду переміщених 

українців з таборів дП)
Сотні тисяч українців, які після Другої світової війни, опи-

нившись на теренах західних окупаційних зон Німеччини і від-
мовившись повертатися на Батьківщину, змушені були два
роки чекати вирішення своєї долі. Бо, побоюючись зміцнення
політичної еміграції, Сталін у Ялті 11 лютого 1945 року добився
укладення таємної угоди про насильну репатріяцію всіх не-
згодних жити в СРСР.  Підписуючи її, президент США Рузвельт
і прем’єр Великобританії Черчіль фактично погодилися на те,
що в їхніх зонах окупації будуть діяти радянські репатріаційні
комісії, які зможуть примусити виїхати на "родіну" всіх. 

Тож і ті, хто  був  вивезений  гітлерівським режимом на під-
невільні роботи, і ті, хто добровільно виїхав, не бажаючи знову
опинитися в "комуністичному раю", як і політичні в’язні, котрі
вийшли з німецьких  концтаборів, військовополонені та україн-
ські вояки з національних формацій, долучені до них вояки
УПА, що пробилися на Захід, постійно були в небезпеці. Їм до-
велося пережити і репатріаційні заходи, і скринінги, коли час-
тина мешканців таборів позбавлялася опіки західних союзників. 

Але вони добилися того, що великі держави відгукнулися на
прохання про політичний притулок. Відтак з 1947 року розпо-
чинається масовий виїзд з таборів ДП до західних країн — спо-
чатку до Австралії, а потім і за океан. І тоді таборове началь-
ство підготувало звітні дані про стан цих інституцій, які два
роки утримували тисячі людей.
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Український табір ДП в Авгсбурзі був одним з найбільших.
І мешканці його два роки не сиділи, склавши руки — вони жили
повноцінним — відповідно до можливостей, звичайно, — жит-
тям. Вчилися, творили, змагалися політично й на спортивних
майданчиках і захищали свої права. Їм вдалося вистояти в бо-
ротьбі зі сталінським режимом.

УКРАЇНСЬКИЙ ДП ТАБІР В АВҐСБУРЗІ
на 1.11.1047.

1. Табір ДП ПК. ІРО в Авґсбурзі Ареа Тім 1062, почав фор-
муватись 15.6.1945 р. на Ґеґенґені і 20.6.45 мав 450 скитальців.

Під кінець серпня військові чинники перевезли табір до
Сомме-Касерне — Крікс-Габер. 2.

20.10.1945 кількість населення досягла найвищої точки, а
саме — 3634 особи, після цього поступово зменшується до сьо-
годні.

На 1.11.1947 р. керівником табору є п. Лісинецький Орест. 
Його заступники: а) п. Колтунюк Орест, б) п. Перерва Андрій. 
Населення розташоване в п’ятьох великих бльоках та 12-и

партерових (стайнях) і становить 2644 осіб. 
З них з родинами 1790 ДП.
Самітних 854    -"-
з того: самітних 
чоловіків вільних 503 -"-
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самітних жінок 
вільних 124 -"-
самітних чоловіків 
жонатих 204 -"-
самітних жінок 
замужних 23 -"-
Української 
національности 1526 -"-
білорусів 110 -"-
росіян 6 -"-
естонців 2 -"-
католиків 1600 -"-
православних 1031 -"-
інших віровизнань:
а) римо-католиків 7 -"-
б) євангеликів 4 -"-
в) баптистів 2 -"- 
З усій кількости:
а) чоловіків 1597 ДП.
б) жінок 1047 -"-

Розподіл ДП  за віком: 
Вік   чоловіків  жінок разом
до 7-ми років 162 130 292
від 7—14 -"- 78 70 148
від 14—18 -"- 55 50 105
від 18—40 -"- 881 527 1408
від 40—50 -"- 248 139 387
від 50—65 -"- 155 110 265
від 65 і вище 18 21 39
разом 1597         1047 2644

Розподіл за станом здоровля
Тимчасово хворих 67
Стаціоварно хворих 41

Інвалідів 9
Непрацездатних 52
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II. Стан фахової підготовки ДП.
а) селян — фермери 462
сільськогосподарських робітник. 141
обізнаних з рільництвом 1088
без спеціальної кваліфікації 37
Окремі фаху
назва фаху інж.  техн. кваль. роб.
Землеміри 3 2 -
Агрономи (рільники) 23 - -
Лісники 4 - -
Городники - 12 19
Садівники - 5 4
Птахівники - 2 2
Рибоводи - - 6
Пасічники - 7 11
Ентомологи 2 1 -
Механіки с-г машин 2 3 15
Молочарі - 9 12
Гірники (вуглекопи) - - 27
Гірники (металурги) - - 5
Будівельники 1 4 24
Кераміко-силікатники - - 2 
Електрики 1 3 26
Машино-будівельники - 2 -
Хеміки - 8 6
Гідротехніки - 3 -
Харчо-смакової-пром. 1 2 9
Технологи по дереву - 2 -
Залізничники 1 4 2
Текстильники - 3 -
Інші галузі праці:
Кооператори 14
Купці 19
Юристи 6
Друкарки 8
Бухгальтери 8
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Бібльотекарі 4
Перекладачі 
з англійського 5
з французького 3
з німецького   12
Урядовці 
(адміністратори) 24
Науковці:
хімік 1
зоолог-ентомолог 1
ботанік 1
математик 1
літературознавець 2
сходознавець (Египет) 1 
Професори та викладачі високих шкіл:
Професор ботанік 1
Професор зоолог 1
Професор літературознавець 1

-"-       математик 1
Доцент хемік 1

-"-  літературознавець 1
Асистент хемік 2

-"- зоолог 1
-"-  сходознавець 1

Викладач математик 1
-"-  ґеоґраф 1

-"-  лінгвіст (славіст) 1
-"-   інж. лісовик 2
-"- геодезист 1
-"- літературознавець 1
Церква: 
Священники гр.-кат. 8  православ. 4   евангелик 1
Диякони - 1 -
Учителі середніх шкіл: 26

-"-           -"-    фахових шкіл 19
-"-   народніх шкіл  42 
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-"-   дитячих садків 13
Література і мистецтво: 
Письменників 4
Журналістів 5
Малярів (художників) 3 
Скульпторів 1
Різьбярів 3
Акторів драм 4
Музик 3
Охорона здоровля. 

Журналістів 5
Малярів (художників) 3 
Скульпторів 1
Різьбярів 3
Акторів драм 4
Музик 3
Охорона здоровля. 
Лікарів інтерністів 4

-"-  хірургів 1
-"- рентгенологів 1 

-"-   ґенекологів 1
-"-  окулістів 1
-"- педіатрів 1
-"- дентистів 3

фельчирів 3
медичних сестер 13
аптекарів 2
фармацевтів 2

Ремісники:
шевці 28 друкарі 4
кравці 25 милярі 6 
швачки 98 теслярі 9
трикотарки 18 автомонтери 5
вишивальниці 21 автомеханіки   45
ткачі 9 шофери 96
слюсарі 46 трактористи 9
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ковалі 9 столярі 43
токарі, бондарі, переплетники  4
колісники 19 годинникарі 6
різники 15 фотографи 3
пекарі 7 фризієри 4
б) таборові майстерні
комунального господарства (столярня, кузня, електромон-

тажна, шклярня, водоперегін)  — 18 роб. Праця безплатна.
Валізкарня — 11 роб., продано виробів за 3 квартали 1947 р.

540.000 Н. М.
Шевська майстерня — 10 роб. 
Майстерні — курси перевишколу:
шевська 9    учнів 2 учителі-інстр.
кравецька чоловіча 19   -"- 4   -"-
кравецька жіноча 26   -"- 2   -"-
трвкотареька 11   -"- 1   -"-
забавкарська 3     -"- 1   -"-
годинникарська 5     -"- 2   -"-
вишивкарська 19   -"- 1   -"-
столярська 11   -"- 2   -"-
шкіряно-ґалянтерійна 3  -"- 1   -"-
різьбярська - 1   -"-
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в) праця та еміграція
Працюючих в таборі 422

-"-  поза табором 215
Виеміґрувало до Бразилії 53

-"- до Бельгії 183
-"- до Канади 10
-"- до Голяндії 1
-"- до США
(на афідавіти) 68
Мали афідавіти:
до США 96 
до Канади 63
г) школи і перевишкіл
назва школи учнів  учителів
дитячий садок 55 3
народня школа 161 6
ґімназія 187 18
електротехнічна 
серед. 39 4 
торгівельна 48 6
господинська школа15 3
інститут живих мов 60 4
Університ. курси 18 22
вчаться по школах 
в інших місцевостях   77  (студенти)
В минулому в таборі відбулися курси:
автомеханічні учнів 30 учителів   2
шоферський -"- 150 -"- 4
(5 випусків) 
шиття і крою -"- 42 -"- 1 
медичних сестер -"- 88 -"- 7
молочарських -"- 20 -"- 2
городницьких -"- 30 -"-        3
фото-курс -"- 5 -"- 1 
Продовжують навчання курси:
чужих мов -"- 42 -"- 3
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косметичний і масажу -"- 42 -"- 3
Надіслано на вишкіл до курсів ІРО:
садівничок -"- 14 
автомеханіків -"- 4 
сільеькогосподарський -"- 4
шклярський -"- 1
ІІІ. Культурно-масова робота в таборі.
Хор. У таборі стало працюють два церковні хори при Пра-

вославній і Гр.-Кат. церквах. Кожний хор забезпечений фахо-
вим керівництвом і нараховує по 30 хористів.

Крім того, є два концертових хори. Один із них ім. Кошиця
під орудою П. Трухлого нараховує 40 хористів і мав до 25 ім-
през по різних таборах. Другий під орудою п. Бабуняка нара-
ховує 25 хористів обслуговує різні святочні таборові академії.

Театр. Драматичний гурток з відділами драматичним і тан-
ковим нараховує 50 членів і влаштував до 25 імпрез. В таборі
заснований і довгий час переживав Ансамбль Українських Ак-
торів під мистецьким проводом п. Володимира Блавацького.
Ансамбль попрацював 15 прем’єр народнього, історичного та
західньоєвропейського репертуару, драматичного та музич-
ного жанру. За минулий час силами ансамблю влаштовано 120
вистав на місці і 180 по інших таборах.
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Власними силами за весь час в таборі влаштовано всього до
150 імпрез.

Театри і концертові групи інших таборів влаштували у нас
до 130 імпрез — балетні вечори, концерти вокалістів, музичні
концерти, опери і драматичні вистави.

Академії, лекції, диспути. У зв’язку з різними національними
святами в таборі улаштовано до 25 відповідних академій, часто
з організацією літературно-мистецьких виставок. В академіях
беруть активну участь члени місцевого драматичного гуртка,
СУМ-у, таборових організацій і спілок, а також запрошені пре-
лєґенти з інших таборів.

В таборі відбуваються більш-менш постійно лекції та дис-
пути на теми: історичні, літературні та в зв’язку з актуальними
проблемами сучасного життя. За весь час їх відбулось понад
120 силами запрошених пролєґентів та місцевої інтеліґенції.

Виставки, музей, бібльотека. У нас існує постійна художня
виставка, яка нараховує тепер до 50 різних праць наших мист-
ців, і користується великим признанням відвідувачів. Час від
часу влаштовувано виставки таборових майстерень та літера-
турно-мистецькі у зв’язку з ювілеями різних діячів української
культури та інших визначних осіб.

Музей під фаховим проводом п. Міяковського нараховує до
29.000 різних експонатів, має філії Берхтесґаден і Ашафенбурзі
і надсилає матеріяли до Ватиканської бібльотеки.

Таборова бібліотека  нараховує до 700 томів. € окрема біб-
льотека при Т-ві СУМ. Старше громадянство користується чи-
тальнею при т-ві "Бесіда". Читальня відкрита щоденно у
вечірних годинах і має найрізноманітніші журнали та газети.

Громадські установи. Значна частина населення організована
по різних товариствах, як:

Т-во молоді   "Пласт" — 819 членів,
-"- -"-  СУМ  — 150 членів,
-"- "Українських Ветеранів" — 79 членів,
Об’єднання українських жінок на еміграції — 400 членів,
Громада науковців — 17 членів,
Ліґа український політв’язнів — 80 членів,
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Т-во "Українська бесіда" — 110 членів,
Драматичний гурток — 50 членів.
Ряд професійних спілок — як учительська, інженерна, медич-

них робітників, артистів і художників, Спілка українських пись-
менників і журналістів, Селянська спілка, Робітнича спіл-ка і інші.

Кожне товариство та організація має цілу програму своєї ді-
яльности, організовує для своїх членів забави, імпрези, рефе-
рати, дискусії, і таке інше. Час від часу окремі товариства та
спілки влаштовують з різних нагод виставки праць своїх чле-
нів.

В таборі стало працює радіовисильня, яка подає щоденно та-
борові оголошення і новини з міжнароднього життя. Радіови-
сильня обслуговується редактором Тиктором та двома радіо-
техніками. Час від часу в таборі демонструються різні фільми,
здебільша американські від У.М.С.А.

В минулому було організовано великі таборові виставки, як
виробів таборових майстерень, Пласту, художня, Господин-
ської школи та інші.

Українське Видавництво. Започатковане як редакція газети
"Українська Думка", воно випустило на протязі жовтня 1946 р . 3
числа газети з двома додатками. За браком ліценції на цю га-
зету видавництво перейшло на друк ліцензійованих книжок,
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різних формулярів картотек та іншим матеріалів, потрібних, в
першу чергу, для табору.

За рік праці виконано І57 різних замовлень зі загальним ти-
ражем 430 .000 шт.

Персонал видавництва — 6 осіб.
Тіловиховання.
Т-во Молоді СУМ а також Пласт в значній частині своєї ді-

яльности заняті справами тіловиховання, Проводяться відпо-
відні заняття також по всіх школах, але спеціяльно працює в
галузі фізичної культури спортове товариство "Чорногора", за-
сноване 9.9.1945 р. Т-во складається з 10 секцій і нараховує 190
змагунів. Діяльність Т-во за два роки:

По секціях розіграно різну кількість змагань на першеньство
та товариських. Грали з українцями, ДП інших народів, і німцями.

Змагань відбулося:
ЧП.  Секція:  змагу-   матчів    товариськ.  виграно  програно  Ремі  

нів   на перш.
1.  футбол 45 22 43 31 22 12
2. вібиванка ч. 14 8 19 12 15          -
3.      -"-        ж. 11 17 8 16 9 -
4. кошівка   ч. 12 2 9 6 5 -
5.      -"-       ж.  8 1 1 2 - -
6. столова сіт. 41 4 17 13 7 1
7. легка атлет. 20 два двобої, обласні та краєві змаган.
8. шахи 30 8 5 4 8 1
9. плавання 6   участь у краєвих змаганнях
10. туристика 13  18 високогірних прогульок.
Переведено день фізичної культури при масовій участі табо-

рової молоді.
Зорганізовано і перепроваджено двоє обласних змагань, 4

крайових змагань, 3 міжнародніх.
До проби на відзнаку "Фізичної вправности" стало 115 мужчин і

35 жінок, з яких 92 особи добули право ношення почесної відзнаки.
Т-во молоді "Пласт" організувало два міжнаціональних плас-

тових з’їзди народів ДП на терені нашого табору і взяло участь
у 2-х таких з’їздах в Мітенвальді.
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В липні 1947 р. 2 наших пластуни взяли участь у Всесвіт-
ньому з’їзді в Парижі, а в жовтні 1947 р. 20 пластунів брали
участь у зустрічі з французькими та швайцарськими пласту-
нами в Констанції.

В таборі систематично працює школа для неписьменних (пе-
ресічно 18 учнів і 1 учитель) та для малописьменних (15 учнів,
1 учитель).

ІV. Робота лікарні.
Таборова амбуляторія за останній рік своєї праці обслужила

21.929 відвідин.
Інфекційних захворувань було 738, з того: на кір — 170, диф-

терію — 3, шкарлятину — 17, свинку — 96, ангіну — 70, грипу —
274, коросту — 31, менінгіт — 1 , вітряну віспу — 19, бишиху —
20. Є також 12 випадків венеричних захворювань.

Стаціонарно хворих (відісланих до шпиталю) — 665.
Спрямовано на пересвітлення рентгеном — 510.
Відіслано на дослідження — 319, на консультації — 408.
Зроблено щеплення проти тифу — 90%.

-"- -"- -"-      віспи — 99%.
Дитяча консультація мала 2.231 відвідин Опіка над хворими

на ТВС.  Зареєстровано хворих — 102, з того дітей — 64. При-
міщено до санаторій — 19. Пересвітлено рентгеном дітей
шкільного і дошкільного віку — 250.
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За рік в таборі було 98 народжень.
Амбуляторія має постійну опіку над вагітними жінками і

корлячими матеріями. За рік померло — 13, з того дітей — 7.
V. Робота кооперації:.
В таборі організовано кооператив "Самопоміч" в кінці 1945

р. Кооператив мас 426 членів.
Товарообіг за 3 квартали 1947 р. становить: товарами —

1,408.052,48 РМ. Виробництво —26.600, 69 НМ.
Кооператив провадить: 1) електромеханічну та радіотех-

нічну майстерню (персоналу 6 осіб); 2) крамницю для продажу
книжок, паперових і галянтерійних товарів та річей домаш-
нього вжитку; 3) касу взаємодопомоги для безвідсоткових
позик членам у випадках матеріяльної скрути через еміграційні
обставини життя.

В таборі с також два газетні та книжкові кіоски і одна
крамниця. Ці заклади провадять операції з рамени громад-
ських організацій і мають товарообіг за 3 квартали 1947 р. на
загальну суму 480.000 НМ.

Голова ТАБОРОВА ПЕРЕСЕЛЕНЧА УПРАВА
Таборової Ради        Саmp Resettlement Office
(О. Лісинецький) Augsburg, D. P. Саmp Somme-Kaserne.
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"НЕ дИСКУСІЯ З ВОРОГАМИ…"
(до 75-річчя вироблення державним центром УНР

в екзилі основних положень відносин з сусідніми народами)
Так званий таборовий період після Другої світової війни ха-

рактерний для діяльності Уряду УНР в екзилі тим, що його
члени вели численні дискусії між собою щодо вироблення ос-
новних напрямних у відносинах з близькими й далекими сусі-
дами. Протягом 1945—1947 років, за свідченням чільного діяча
української еміграції Тимоша Олесіюка і було сформульовано
основні положення відносин з Польщею, Кримом, Румунією,
кавказькими й балканськими народами.

Особлива увага приділялася виробленні стратегії щодо сто-
сунків з Білоруссю, аби спонукати її еміграцію до політичного
чину в повоєнній ситуації, оскільки, як зазначається в пропоно-
ваних тезах, "українці та білорусини — це два найрідніші братні
народи, що на протязі цілої своєї історії перебували в доброму
сусідстві, приязні та згоді та взаємно допомагали собі".

Крім того, в цих тезах також висловлювалася впевненість,
що "остаточне вирішення граничних питань в майбутності
може бути переведене на основах  вільного, всенародного пле-
бісциту на спірній території".

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

НА ЕМІГРАЦІЇ (1947) 
1. Українці та Білорусини, це два найрідніші братні народи,

що на протязі цілої своєї історії перебували в доброму сусід-
стві, приязні та згоді та взаємно допомагали собі.

2. Напрямки розвитку обох народів, як в територіяльному,
так і соціяльно-політичному відношеннях, завсігди ішли рів-
нобіжно і ніде та ніколи не доводили до яких-будь протиріч та
конфліктів.

3. Вільне існування і всесторонній розвиток обох народів ле-
жить у взаємному істотному їх інтересі та є для них взаємною
ґарантією.

4. Воля обох народів до створення і забезпечення собі Неза-
лежної, Самостійної, Суверенної, Соборної Державности є для
них фактом несумнівним і взаємно обов’язуючим.
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5. Обидва народи взаємно зацікавлені в якнайскоршому та
найдосконалішому осягненні їхніх національно-державних
цілей і рішені взаємно собі допомагати, так в добру, як і в злу
годину.

6. Організовані суспільства обох народів рішені по-бра-
терськи всемірно собі допомагати в житті й боротьбі, як на рід-
них теренах, так і на чужині, зокрема же при:

а) суспільно-громадському організаційному охопленні на-
родніх мас по всіх місцях їх зосередження.
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б) політичному оформленні мас та цілевому спрямованню
їх державотворчої енергії.

в) здобутті й закріпленні для обох народів належного їм
місця на міжнародній арені.

7. Державно-політичні керівництва обох народів вповні сві-
домі того, що життєві інтереси обох народів вимагають не
лише якнайсердечніших і найреальніших поміж ними союзних
відносин, але й приязного й союзного укладу стосунків із су-
сідніми народами, так Прибалтики, як і Причорноморря.

8. Обидва Братні Народи, при укладанні взаємних стосунків
і окресленні терену діяльности, приймають засаду фактичного
етнографічного засягу обох народів, при чому остаточне вирі-
шення граничних питань в майбутності може бути переведене
на основах вільного всенароднього плебісціту на спірній тери-
торії.

"ВЫЗЫВАЮТ У дЕРЕВЕНСКИх жИТЕлЕЙ ЧУВСТВО
НЕРАВНОПРАВИЯ... "

(до 65-річчя заборони більшовицькою цензурою брошури 
про суттєву різницю між містом і селом при соціалізмі)
Більшовицькі ідеологи з моменту захоплення влади постійно

наголошували про те, що з просуванням до комунізму будуть
стиратися грані соціальної несправедливості між містом і
селом, які, мовляв, були породжені експлуатацією буржуазних
класів.

Але час ішов, а обіцяні зміни не надходили. І це змушені були
фіксувати науковці, які обгрунтовували ідеологічні постулати
правлячої партії. Одним з таких проявів була брошура І. Хлеб-
никова, яка готувалася до друку в Київському автошляховому
інституті. 

Автор написав і подав до друку своєчасно. Але своєчасно
спрацював і цензор, котрий проявив пильність щодо оцінки
науковцем соціальних явищ в українському селі. А відтак його
керівництво в особі начальника Головліту УРСР К. Полонника
одразу ж просигналізувало до ЦК КПУ. 

А там покликали автора на розмову, після якої він погодився
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про те, що помилявся і відтепер готовий переробити свій ру-
копис, відмовляючись від раніше зроблених висновків. Адже
ніде в програмних партійних документах не було написано, що
українські селяни нарікають на краще життя в містах…

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ВОЕННЫХ И ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ ПРИ СОВЕТЕ МИ-
НИСТРОВ УССР

№ 388-с
27 сентября 1957 г.

СЕКРЕТНО 
ЭКЗ. №1

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
ЦК КП УКРАИНЫ

тов. ОВЧАРЕНКО Ф. Д.
В Главлит УССР поступила брошюра И. П. Хлебникова "К

вопросу о существенном различии между городом и деревней
при социализме и путях его преодоления", намеченная к изда-
нию Киевским автомобильно-дорожным институтом.

Мы обратили внимание на то, что многие места этой бро-
шюры не соответствуют основным теоретическим положе-
ниям по рассматриваемому автором вопросу.

Уже в самом начале т. Хлебников пишет:
"Экономической основой этой (между городом и деревней —

К. П.) противоположности является крупная частная собствен-
ность на средства производства, Владея ими, рабовладельцы,
дворяне, купцы, ростовщики, промышленники и банкиры,
жившие в городах, с незапамятных времен вели систематиче-
ское ограбление трудового населения деревень самыми разно-
образными методами, поэтому деревня всегда оставалась
нищей экономически и духовно, а город копил у себя богат-
ства, сосредоточил промышленность, торговлю, науку, куль-
туру, во всех отношениях подчинил себе провинцию" (стр. 1).

Автор говорит не о частной собственности вообще, а только о
крупной. Нет в брошюре и намека на то, что наряду с тружени-
ками деревни эксплуатации подвергались и трудящиеся города.
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Говоря, о накоплении в капиталистических городах богатств,
автор не считает нужным указать, кому эти богатства принад-
лежали. Не указывает он также, в чьих интересах использова-
лись наука и культура, сосредоточенные в городе, в чьих
интересах велась торговля и т. д.

277



Многочисленные утверждения автора вызывают удивление
и недоумение.

Вот, что он утверждает:
"Пагубно влияет на сельскохозяйственное производство и чрез-

мерная концентрация промышленного населения в городах...
Концентрация населения в городах,которое не ведет сельско-

хозяйственной деятельности и пользуется привозным продо-
вольствием, нарушает естественный обмен веществ. Потребляя
ежедневно эшелоны хлеба, овощей, фруктов и других продуктов
земледелия, город совсем не возвращает полезных веществ
полям. Вместо возврата экскременты сливаются зачастую в
реки, заражая ими воду и отравляя воздух. При таком положе-
нии питательные вещества почвы скудеют" (стр. 4).

Далее:
"Спасением для крестьян явилась социалистическая рево-

люция. С приходом к государственной власти пролетариат в
союзе с крестьянством поставил себе целью навсегда уничто-
жить класс эксплуататоров" (стр. 9).

"Крестьяне прониклись к городу большим уважением (после
свершения Великой Октябрьской социалистической револю-
ции — К. П.), так как видели, что все замечательные перемены
в их жизни идут от города, диктатуры пролетариата" (стр. 10).

"Вместе с тем коллективное хозяйство навсегда закрыло вся-
кую возможность реставрации капитализма" (стр. 11).

Колхозная деревня преодолела свой нищенский образ
жизни" (стр.14).

Тут, что ни фраза — то открытие. Слив экскрементов в реки
нарушает естественный обмен веществ... Не союз пролетариата
с беднейшим крестьянством, а союз с крестьянством вообще.
Не коллективизация сельского хозяйства закрыла возмож-
ность реставрации капитализма, а коллективное хозяйство.
Нищенский образ жизни присущ, оказывается, и колхозной де-
ревне...

Много внимания в брошюре уделяется рассмотрению "су-
щественного различия" между городом и деревней на совре-
менном этапе социалистического строительства. Нам кажется,
сам термин в таком применении неправилен, ибо говорить
278



надо не о существенном различии, а только о различии.
Автор брошюры не видит и не говорит о процессах, про-

исшедших в социально-экономической структуре нашего об-
щества и устранивших саму возможность наличия сущест-
венного различия между городом и деревней. Вместо ликви-
дации эксплуатации человека человеком как в городе, так и в
деревне, что привело к устранению существенного различия,
автор говорит о наличии двух классов — рабочих и крестьян,
что, по его мнению, и ведет к существенным различиям между
советским городом и советской деревней.

Он пишет:
"Конкретные проявления существенного различия довольно

многообразны и весьма ощутимы".
Вот в чем эти проявления усматривает автор:
"На заводах и фабриках работают регулярно. Каждый тру-

дящийся отрабатывает не менее 300 дней в году. Рабочий класс
более организован, обучен и дисциплинирован. У него выше
коммунистическая сознательность.

В деревнях для известной части колхозников труд в обще-
ственном хозяйстве не стал еще регулярным. Личные интересы
иногда даже превалируют над общественными. Нередки явле-
ния, когда годовая выработка работника в артельном хозяйстве
составляет всего около 200 трудодней" (стр.17).

И далее:
"Если учесть, что трудодень в колхозе относится к челове-

кодню на государственных предприятиях как 1,8 к 1, то эти
колхозники в общественном хозяйстве работают немногим
больше 100 дней в году" (стр.18).

По утверждению автора, рабочих заводов и фабрик отличает
от крестьянина еще и прилежание и выучка, которых у кресть-
янина нет или почти нет....

Отмечая высокий уровень благоустройства городов, автор
пишет:

"В деревнях такого благоустройства еще нет. Жилищно-бы-
товые условия на селе в массе своей значительно хуже городских.
Домики колхозников маленькие, нередко в одну комнату и ли-
шены элементарных удобств, город мы "не можем представить
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без электричества и водопровода, общественных бань, хлебоза-
водов и т. д., сел же таких осталось очень много" (стр. 20).

"Очевидны различия между городом и деревней и в культур-
ном отношении. В целом культура городских людей выше де-
ревенских" (стр. 21).

"Земледельцы и труженики индустрии,конечно, по-разному
организуют и быт. Эти люди сохранят и свои особенности в
культуре" (стр.53—60).

"...Удельный вес сельских граждан со средним образованием,
а тем более с высшим образованием, ниже городского" (стр. 22).

Это положение объясняется в брошюре тем, что:
"...Передовое промышленное производство в городе всегда

требует большое количество квалифицированных кадров по
всем специальностям. Для всего этого в городе создана целая
система учебных заведений: школ, техникумов, курсов, вузов
и т. п." (стр. 21).

Автор и словом не обмолвился о том, что учебные заведения,
находящиеся в городах, готовят кадры и для деревни, что и в
деревне партией создана широко разветвленная сеть различ-
ных школ, курсов и т. д.

Оставаясь верным себе, автор доходит до утверждения, что
рабочий вообще умнее крестьянина. Он так и пишет:

"Рабочий класс, представляющий руководящую силу нашего
общества, обладал и должен обладать более высоким умствен-
ным развитием и политическом подготовкой, чем крестьян-
ство" (стр. 21).

Кроме существенного различия, т. Хлебников находит еще
какие-то "частичные противоречия" между городом и деревней
на современном этапе:

"Конкретным выражением частичных противоречий между
городом и деревней на современном этапе могут служить
самые разнообразные явления экономической и культурной
жизни" (стр. 23).

Что ж это за явления? 
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Читаем:
"...городское население вынуждено обращаться к колхозному

рынку и платить повышенные цены.
...Это снижало реальные доходы горожан, а, следовательно,

и задевало их интересы" (стр. 24).
"Огромную массу своих продуктов они (колхозники — К. П.)

продают городу в обязательном порядке... В этих случаях госу-
дарственные заготовительные органы платят не полную стои-
мость продовольственных товаров... Рабочий на этом
выигрывает, колхозник теряет. Разумеется, такая потеря вызы-
вает в деревне некоторую неудовлетворенность" (стр. 24).

Преимущества города в этих вопросах (уровня благоустрой-
ства, быта. — К. П.) вызывают у деревенских жителей чувство
неравноправия и своего рода зависть" (стр. 24).

Это — вместо показа подлинного положения — союза рабо-
чих и крестьян.

Самое удивительное,что с подобными утверждениями, не
отвечающими политике партии и правительства, не отражаю-
щими действительного положения вещей в нашей стране, вы-
ступает преподаватель политэкономии столичного вуза.

Брошюра к печати не разрешена.
Начальник Главного Управления по охране военных 
и государственных тайн в печати при Совете Министров

УССР      (К. Полонник)
ЕА-2
27.9.57 г.
417
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" (до 65-річчя заборони більшовицькою цензурою брошури
про суттєву різницю між містом і селом при соціалізмі)...275
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