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Безсмертя нації – у слові
Безсмертя нації – у слові,
А слово – Бог земних віків.
Лише нікчемні й безголові
Зрікаються старих батьків.
Не робітництво, не селянство,
Не щирий, праведний народ,
А так собі – тупе міщанство,
Ходячий шлунок, жуйний рот.
Та, незважаючи на втрати,
На лайку й дорікання злі,
Я слово буду гранувати,
Щоб стало долею землі.
Щоб за освяченим порогом,
Де ера займеться нова,
Воно й насправді стало Богом,
Який у серці ожива.
Микола Руденко. 1972.
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ВСТУП
“ Ця стадія українського життя, в
яку ми ввійшли, вимагає високого
морального настрою, спартанського
почуття обов’язку, певного аскетизму і
навіть героїзмі від українських
громадян...”
М. Грушевський
В історії нашого народу чимало трагічних сторінок. Та чи не
найжахливішими є ті, що пов’язані з репресивною політикою тоталітарного
режиму.
Десятиріччями під найсуворішою завісою секретності перебували долі
тих, хто потрапив під люті “червоні жорна”. Провина тисяч постраждалих
найчастіше була у тому, що додержувалися своїх щирих поглядів на шляхи
розбудови рідної країни, зокрема, у національному питанні. Всі, кому режим
інкримінував антирадянські дії, практично не мали жодної можливості
спростовувати брудні звинувачення. Довгим та непростим був процес
десталінізації. Та остаточно завісу секретності було скинуто із проголошенням
України незалежною державою.
Серед наших земляків, які чесно й сумлінно служили розвитку й
звеличенню України, намагалися відстоювати свою думку, що не співпадала з
офіційною, чимало відомих постатей. Їх прізвища вже увійшли до сучасних
шкільних підручників. Серед них – знаний український письменник і
літературний критик Іван Світличний та його сестра – Надія Світлична, які
були родом з Луганщини.
В цьому переліку й Микола Руденко, письменник, філософ,
правозахисник. Засновник Української Гельсінської групи (далі УГГ). Лауреат
Міжнародної премії ім. В.Винниченка, Державної премії України
ім. Т.Г.Шевченка [5].
На превеликий жаль цей перелік можна продовжувати… Адже близько 30
тис. мешканців Луганщини стали жертвами радянського свавілля. Переважну
більшість з них становили українці. Найбільших репресій зазнали робітники –
12088, колгоспники – 5183, селяни-одноосібники – 2985, військовослужбовці –
1841 та інтелігенція – 1225.
З метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення
уваги сучасного покоління, насамперед молоді, до трагічних подій минулого та
виховання поваги до нашої історії, висвітлення руху опору радянському
тоталітаризму через біографію східноукраїнського дисидента – Миколу
Руденка та представлення образу українського Сходу, дещо відмінного від
наявних у певної частини суспільства стереотипів, науково-методичним
сектором Луганського обласного краєзнавчого музею підготовлено методичні
рекомендації.
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РОЗДІЛ 1
“Талант – це вогнище Свободи”.
До 100-річчя Миколи Руденка
“ Це ж феномен – на землі, де
найбільш
викорінювалося
все
українське,
народилися
або
проживали
найбільш
активні
представники
національного
опору ”
Професор І. М. Білогуб
Микола Данилович Руденко (19 грудня 1920 року, село Юр’ївка
Лутугинського району Луганської області – 1 квітня 2004 року, місто Київ) [6].
Непересічна постать в інтелектуальній історії України. Ветеран Другої світової.
За власним визначенням – був сталіністом, очолював партком Спілки
письменників (див. Додаток Б). Але потім з ним відбувається дрейф у
напрямку гуманістичних цінностей. Перший голова УГГ [1].
Коли Миколі було шість років, його батько, Данило Руденко, загинув під
час трагедії на шахті. Через рік хлопця спіткала іще одна біда – під час дитячих
баталій йому камінцем підбили ліве око, яке на довгий час осліпло.
Дитинство Миколи Руденка пройшло під знаком “нового життя”.
Пам’ять Миколи Руденка зберегла дитячі враження від колективізації:
“Хоч селяни й ждали лиха, але ж не одразу побачили: колгоспне
господарювання – це лихо набагато страшніше, ніж осоружне кріпацтво.
Отямившись після жорсткостей колективізації, люди почали працювати на
колгоспній ниві так само сумлінно, як вони працювали на своїй”. Пізніше
письменник згадає й голодомор початку 30-х років, зізнавшись, що ніколи не
думав, що доживе до тих часів, коли про це ганебне явище в історії ХХ століття
“почнуть писати правдиво в радянській пресі”.
Спогади Миколи Руденка відрізняються від інших наявністю в їхньому
змісті певної метафізичності. Вона вперше заявляє про себе саме в дитинстві.
Письменник пригадує, що коли в малому віці він ледве не потонув, то від
матері почув таке пророцтво, про яке він всерйоз задумався набагато пізніше,
коли сказане матір’ю стало підтверджуватися: “Перше потоплення ти
пережив. І ще тобі два потоплення належать. Якщо й ті переживеш, не
сільською людиною зробишся. По книжковій частині підеш, життя буде
важче, але добру славу серед людей матимеш. Одружуватися доведеться
тричі. З першою недовго проживеш. Друга буде з наших, місцевих. З нею
проживеш довгенько, але це теж не твоя. Твоя – це третя, набагато
молодша. З тією житимеш до смерті. А дітей буде четверо… отака твоя
доля сину”. І справді, уже в повоєнний час М. Руденко ледве не потонув,
рятуючи юнака на Дніпрі під Каневом. Утретє письменник врятувався від
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загибелі на воді, купаючись під час шторму в морі, коли чергова хвиля кинула
його на каміння [2, с.5].
У 1939 році вступив на філологічний факультет Київського університету
імені Т. Шевченка. Провчитися довелося всього два місяці – наближалася війна,
і всіх першокурсників мобілізували. Попри виявлену сліпоту, він добивається
мобілізації, потрапляє до кавалерійського полку, і навіть бере участь у парадах
на Червоній площі перед Сталіним. “Якби не пройшов військового, а відтак,
окопного загартування – не повернувся б із концтаборів, як не повернулися мої
побратими Василь Стус чи Олекса Тихий”, – напише він пізніше у своїх
спогадах.
4 жовтня 1941 року в перших же боях під Ленінградом Руденко був тяжко
поранений розривною кулею в поперек. Лікарі навіть не сподівалися, що він
зможе ходити. Вижив у блокадному Ленінграді, потім був політруком
прифронтового госпіталю. З війни повернувся з орденами Червоної зірки,
Вітчизняної війни І ступеня та шістьма медалями.
З таким послужним списком та добіркою віршів “З походу” Руденко був
прийнятий у 1946 році до Спілки письменників України (далі – СПУ). Був
секретарем парторганізації СПУ, однак входить у гострий конфлікт із тодішнім
головою Спілки Олександром Корнійчуком, ставши на захист репресованої
Зінаїди Тулуб та відмовившись підтримати кампанію винищення єврейської
інтелігенції. З 1950 року Руденко йде з усяких посад, добровільно позбувшись
таким чином усіх привілеїв радянського істеблішменту.
Певне прозріння прийшло після ХХ з’їзду КПРС та розвінчання культу
особи Й. Сталіна. Руденко починає по-новому штудіювати “Капітал” Маркса і
приходить до висновку, що його теорія додаткової вартості хибна, бо ця сама
додаткова вартість створюється не надексплуатацією робітника, а сонячною
енергією (через фотосинтез), поєднаною з працею селянина і його худоби на
землі. Своє бачення цієї проблеми Руденко виклав у філософських працях
“Економічні монологи” та “Енергія прогресу”, а згодом у романі “Формула
Сонця”. Руденко пише лист М. Хрущову, критикуючи партійну систему,
виступає на відкритих зборах.
У 1974 році Руденка виключають з КПРС, через рік – зі СПУ. Щоб
прожити, він змушений продати машину, дачу і влаштуватися нічним
сторожем. Пошуки справедливості привели Миколу Руденка до “Міжнародної
амністії” та тісних контактів з російськими дисидентами, в першу чергу – з
Андрієм Сахаровим.
18 квітня 1975 року його арештовують вперше – за правову діяльність,
але ще під час слідства у зв’язку з 30-літтям Перемоги його амністували як
учасника війни. 65-літній Руденко дивом врятувався від запроторення в
“психіатричну”.
Серед великої кількості чеснот Миколи Руденка безперечно є одна –
провідна роль у створенні Української гельсінської групи, про що свідчать
архівні документи: “…9 листопада 1976 року створилась Українська Група
Сприяння під головуванням відомого поета та громадського діяча Миколи
Руденка…” [13, арк.2]. В Декларації УГГ йшлося про сприяння виконанню
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Гельсінських угод, зокрема, зазначалося, що своїм головним завдання Група
вважає ознайомлення урядів країн–учасниць і світової громадськості з фактами
порушень на території України Загальної Декларації Прав людини та
гуманітарних статей [14, арк.2].
Того ж вечора квартира Руденка на другому поверсі в Пущі–Водиці під
Києвом була закидана цеглою. 23-24 грудня 1976 року у Руденка був
проведений обшук, під час якого “знайшли” підкинуті 39 доларів США.
У правозахисників не було ілюзій, що влада дозволить відкрито
відстоювати права людей, посилаючись на Гельсінський акт. Вони знали, що
ризикують волею і навіть життями [7].
1977 року було ухвалено записку ЦК КПРС “Про заходи для припинення
злочинної діяльності Орлова, Гінсбурга, Руденка й Венцлова”, на підставі якої
проведено арешти керівників правозахисних гельсінських груп. Зокрема, у
записці пропонувалося “Руденка заарештувати за ст. 62 КК УРСР, слідство
провести не в Києві, а в Донецьку”. Представляла інтереси правозахисниківдисидентів у суді адвокат Неля Немиринська, яка із 1954-го р. працювала в
Луганській адвокатурі. “На всіх політичних процесах був повний зал людей із
КДБ”, – згадує пані Неля. Спецслужбісти маскувалися під “публіку з вулиці” –
це робилося, щоб продемонструвати світові гласність судочинства й при цьому
не допустити поширення небажаних ідей, які озвучували підсудні [12].
У 1978 – 1980 роки були репресовані майже всі члени-засновники Групи.
Вирок для Миколи Руденка – 7 років таборів суворого режиму та 5 років
заслання. Публіцистичні статті, художні твори, усні висловлювання Руденка
кваліфікувалися як наклепницькі, з книгарень та бібліотек вилучили усі книги.
Спеціальним розпорядженням Головліту УРСР у 1978 році були вилучені з
обігу (бібліотек і торгівлі) всі твори Руденко – усього 17 назв.
Відбував покарання у мордовських таборах ЖХ-385/19 та ЖХ-385/3.
Спочатку як інваліда війни другої групи Руденка не залучали до тяжкої
фізичної праці, але в подальшому за “норовливість і непокірність” такої
“пільги” позбавили (див. Додаток Е). Роки заслання провів у с. Майма ГорноАлтайської автономної області.
“В таборах я написав чимало, – згадував пізніше Микола Руденко. –
Екстремальні умови підштовхували мене до
роботи. Дружина потай виносила написане
після побачень зі мною. У зшитках
самвидаві воно потім потрапляло за
кордон”. До речі, побачення в’язнів ГУЛАГу
з рідними відбувалися за умов, які, на думку
табірного начальства, виключали найменшу
можливість потаємного обміну речами і
папірцями. Руденко ж і в цьому випадку
виявив свої неординарні здібності – знайшов Рисунок 1 Табірний щоденник М.Руденка
шлях подолання перепон, розгадати який наглядачам за всіх їхніх старань так і
не вдалося. Знали, що передає “зловмисні” писання, але схопити за руку

9

жодного разу не зуміли! Дружину також заарештували і присудили їй п’ять
років ув’язнення у таборах суворого режиму та п’ять років заслання.
На суворості покарання позначилася й така відчайдушно смілива акція
Раїси Опанасівни: у травні 1978 року біля входу до бібліотеки ім. В.І. Леніна в
Москві вона розгорнула гасло: “Звільніть мого чоловіка, інваліда війни
М.Руденка!”. За активну діяльність в УГГ і захист Раїса Руденко 15 серпня 1981
року вона була заарештована і засуджена за ст. 62 ч. 1 КК УРСР на 5 років
таборів суворого режиму. Утримували її в жіночій зоні ЖХ-385/3 в селі
Барашево в Мордовії.
Коли в обох Руденків скінчилися терміни заслання, з’ясувалося:
повертатися подружжю нікуди – їхню київську квартиру влада конфіскувала, а
самих позбавила радянського громадянства.
У 1987 році Руденки добиваються дозволу виїхати до Німеччини, а звідти
– до США, де Микола Данилович працює на радіостанціях “Свобода” і “Голос
Америки”, очолює зарубіжне представництво УГГ, потім Української
гельсінкської спілки. 1988 року Філадельфійський освітньо-науковий центр
визнав Руденка “Українцем року” – за непохитну стійкість в обороні
національних прав українського народу і його культури [11, с. 13-14].
У вересні 1990 року Руденка реабілітували. Останні роки жив у Києві [8].
У 1991 році Микола Данилович осліп і на праве око, але через півроку
йому відкрилося ліве, яке не бачило 63 роки.
Влітку 1992 року побував на Луганщині. Зустрічався із земляками,
цікавився їхнім життям, розповідав про своє. На літературному вечорі в
обласній бібліотеці імені Горького, зокрема, сказав: “Доки я знаходився у
таборах, на Заході вийшло десять моїх книжок українською, англійською,
німецькою мовами. Поезія врятувала мене від відчаю, і я вижив, не зганьбився
перед собою і своїм народом і тому з чистим серцем повертаюся на Україну. Я
надто довго не був на Луганщині. Останній раз, пригадую, був у сестри,
напередодні Різдва…” [11, с. 14].
У 1993 році за роман “Орлова балка” Руденко присуджена Державна
премія ім. Т. Шевченка в галузі літератури. 1996 рік – за великий вклад у
розвиток української літератури і за правозахисну діяльність Микола Руденко
нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня.
1 квітня 2004 р. серце Миколи Руденка битися перестало. Виглядає
містично, але в момент смерті Миколи Даниловича, 18 правозахисних
організацій України продовжили його справу та утворили всеукраїнське
об’єднання правозахисних організацій “Українська Гельсінська Спілка з прав
людини” (УГСПЛ) [10, с.4]. Організація і сьогодні продовжує кращі традиції
українського правозахисного руху та одним із пріоритетних напрямів своєї
діяльності визначила документування порушень прав людини під час збройного
конфлікту в зоні АТО/ ООС [10, с.3].
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РОЗДІЛ 2
“Наша свобода не далася дарма”.
До річниці Української гельсінської групи
9 листопада 2020 року виповнюється 44 роки від часу заснування
Української гельсінської групи.
Група була першою легальною правозахисною організацією в
Українській РСР. Вона відіграла важливу роль у національно-визвольній
боротьбі українського народу, розпочала ненасильницький, легальний і
правовий шлях у здобутті Україною незалежності, становленні демократії,
поваги до прав людини.
Опрацювання в музейних закладах питання заснування та розвитку в
Україні правозахисного руху, зокрема діяльності УГГ у відстоюванні прав
людини в СРСР, дасть змогу розкрити злочинну суть радянської тоталітарної
системи та виявити можливості законного протистояння випадкам порушення
прав людини.
В нинішніх умовах анексії Російською Федерацією частини території
України, російської військової та інформаційної агресії, репресій за політичною
ознакою проти громадян України в Криму та на сході України питання
допоможе актуалізувати проблеми незаконного утримання наших
співвітчизників у місцях позбавлення волі в Російській Федерації [3, с. 44].
2.1 Історична довідка
У середині 1970-х років політичне протистояння між СРСР і країнами
Заходу досягло такої гостроти, що загрожувала перерости у світову війну. В
зв’язку з цим 1 серпня 1975 року 32 країни Європи (окрім Албанії), США,
Канада та СРСР після тривалих переговорів підписали в місті Гельсінкі
Прикінцевий акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі.
Гельсінським актом було остаточно закріплено кордони, які склалися в
Європі внаслідок Другої світової війни. Крім того, СРСР забезпечив собі статус
найбільшого сприяння в торгівлі із Заходом, якому програвав в економічному
змаганні та військовому протистоянні.
Однак в обмін на це СРСР зобов’язався дотримуватися гуманітарної
частини Прикінцевого акта, зокрема, щодо прав людини в межах Загальної
декларації прав людини ООН від 10 грудня 1948 року, її статті 19: “Кожна
людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право
включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу
шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і
незалежно від державних кордонів”.
Передбачалося, що виявлення фактів переслідування людей за
переконання викликатиме обґрунтовані претензії інших сторін і не буде
трактуватися як втручання у внутрішні справи країни. Прикінцевий акт Наради
з безпеки та співробітництва в Європі прирівнювався до національного
законодавства. Його підписання Радянським Союзом відкривало юридичні
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підстави легально і цілком законно боротися проти порушень прав людини в
умовах тоталітарного режиму.
Першими такі можливості збагнули московські правозахисники –
академік Андрій Сахаров і його однодумці. Гельсінський акт, задуманий як
міждержавний, вони запропонували прочитати в людському вимірі. 12 травня
1976 року створили Московську громадську групу (далі МГГ) сприяння
виконанню Гельсінських угод.
Другою стала УГГ. УГГ була створена з ініціативи письменника і
філософа Миколи Руденка, генерала радянської армії Петра Григоренка
(Москва), хіміка Оксани Мешко, письменника-фантаста Олеся Бердника,
юриста Левка Лук’яненка (Чернігів). Членами-засновниками стали також
мікробіолог Ніна Строката (Таруса Калузької області), інженер Мирослав
Маринович (Київська область), історик Микола Матусевич, учитель Олекса
Тихий (Донеччина), юрист Іван Кандиба (Пустомити на Львівщині). 9
листопада 1976 року вони підписали Декларацію Української громадської
групи сприяння виконанню Гельсінських угод і Меморандум № 1 (див.
Додаток В). Саме цей день вважається датою заснування Української
гельсінської групи.
УГГ створювалася не як філія Московської гельсінкської групи, а як
самостійна правозахисна асоціація. УГГ і МГГ постійно взаємодіяли.
Становище УГГ було складнішим, бо в Києві, як і по всій Україні, не було
іноземних журналістів, яким можна було б передавати інформацію про
порушення прав людини. Вони могли з’явитися тільки з якогось конкретного
приводу, але тоді за ними пильно стежили радянські спецслужби. Консульства
у Києві було лише три, а всі їхні співробітники знаходилися під суворим
наглядом Комітету державної безпеки (далі КДБ). Тому практично весь потік
незалежної інформації з України йшов через московських правозахисників,
саме через них передавалися на Захід документи УГГ [6].
У Декларації “ініціативна десятка” проголосила створення правозахисної
організації та оприлюднила її мету і завдання, головне серед яких –
ознайомлення урядів країн-учасниць Гельсінської наради та світової
громадськості з фактами порушення прав людини в Україні та прав українців,
які мешкають в інших республіках.
У програмному Меморандумі № 1 “Вплив Європейської Наради на
розвиток правосвідомості на Україні” [9]. Частина перша Меморандуму
говорить про засади створення УГГ. УГГ зосередила свою увагу на
національному питанні в Україні. І перший меморандум Групи присвячений у
першу чергу йому ж. У другій частині доводиться, що в Україні з початку
сталінської диктатури йшов справжній геноцид та етноцид українського
народу, викривалися злочини комуністичного режиму: геноцид та етноцид,
розкуркулення, Голодомор 1932–1933 років, політичні репресії 1930-х років,
ліквідація УПА, винищення мирного населення, зокрема, “чекістами”,
переодягненими у “повстанців”, тотальна русифікація, переслідування
шістдесятників. Відзначалася конституційна правомірність виходу України із
складу СРСР [6].
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У Меморандумі № 5 “Україна літа 1977-го” зазначалося, що неодмінним
атрибутом цивілізованої держави є наявність опозиції, а основним принципом
має бут “Не людина для держави, а держава для людини”. Діячі вимагали
вільного виїзду із країни та в’їзду до неї, безперешкодного поширення ідей і
думок, ліквідації цензури, дозволу на створення неконтрольованих державою
об’єднань і спілок, звільнення політв’язнів, скасування смертної кари.
Правозахисники вчинили революційний переворот у свідомості
стероризованих комуністичним тоталітарним режимом людей: у невільній
країні вони почали поводитися як вільні громадяни, здійснювати конституційні
права на свободу слова, друку, демонстрацій, асоціацій та інших свобод, тобто
розуміти закони так, як вони написані. У суспільстві з’явилася незалежна
громадська думка. Відтепер демагогія про “втручання у внутрішні справи
СРСР”, коли йшлося про порушення основних прав людини, ставала
неспроможною.
УГГ в добу краху світової колоніальної системи нагадала про існування
поневоленої України і порушила питання про її визнання світовим
співтовариством.
Група об’єднала людей різного світогляду й національностей навколо
розуміння, що за колоніального становища не може йтися про дотримання прав
людини, бо лише державна незалежність є гарантом свобод. Правозахисники
поставили український національний інтерес на міжнародну правову основу, в
контекст протиборства демократичного Заходу з тоталітарним СРСР. У цьому
розумінні гельсінський рух для України був значно важливішим,ніж для
народів, які мали свою державність.
У відповідь на діяльність опозиційного руху офіційна влада вдалася до
масових репресій. Протягом 1977 року заарештовано і засуджено до тривалих
термінів ув’язнення Миколу Руденка (після його арешту групу очолив Олесь
Бердник), Олексу Тихого, Мирослава Мариновича, Миколу Матусевича, Левка
Лук’яненка.
Вже 1979 році внаслідок широкомасштабних каральних заходів більшість
діячів групи опинилися в ув’язненні. Тоталітарний режим фабрикував проти
них справи не лише за політичними, а й кримінальними статтями, щоб створити
дисидентам репутацію карних злочинців.
У березні 1981 року Українська громадська група сприяння виконанню
Гельсінських угод у повному складі опинилася в таборах або на засланні.
Попри шалений тиск і масові арешти, група не просто не
саморозпустилася, а ще й поповнювала лави новими учасниками, навіть із
таборів і заслання, причому в 1982 році двома іноземцями, а в кінці 1987-го –
ще шістьома.
Крім того, з усіх гельсінських груп в СРСР тільки українська
продовжувала діяльність у таборах. У неволі виходили її документи.
Закордонне представництво видавало щомісячний бюлетень “Вісник репресій в
Україні”. Діяв вашингтонський Комітет гельсінських гарантій для України.
Українське видавництво “Смолоскип” імені Василя Симоненка видавало її
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документи українською й англійською мовами. Інформаційні повідомлення
лунали на радіо “Свобода”.
Сила і величезна моральна перевага українських правозахисників над
тоталітарним режимом полягали в тому, що вони не стали підпільниками, а
підписували документи своїми іменами, відкрито демонстрували позицію та
вимоги, апелюючи до радянського закону і міжнародних правових документів,
підписаних СРСР. Вони заслужили належної поваги в світі.
23 вересня 1981 року в доповіді на 13-му Національному з’їзді
Американської асоціації сприяння славістичним дослідженням у місті ПасіфікГров відомий дослідник політичної думки Іван Лисяк-Рудницький зазначив:
“...Підтверджена фактами значущість українських дисидентів не викликає
сумнівів. Жертовність цих хоробрих чоловіків і жінок свідчить про незламний
дух української нації. Їхня боротьба за людські й національні права
узгоджується з тенденцією світового загальнолюдського поступу в дусі
свободи. Українські дисиденти вірять, що правда свободи переможе. Тим, кому
пощастило жити у вільних країнах, не личить вірити менше”.
У період гласності й перебудови активісти Гельсінської групи,
опинившись на волі, відновили правозахисну діяльність, що швидко набувала
політичного характеру. 7 липня 1988 року Група трансформувалася в
Українську гельсінську спілку, яка поклала початок створенню першої
політичної партії в Україні.
Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод
посідає в історії українського визвольного і правозахисного руху визначне
місце. Її діяльність разом з іншими чинниками привела Україну до
незалежності, сприяла розбудові правової держави і розвитку громадянського
суспільства, що відповідає волелюбному духові Українського народу і букві
міжнародних правових актів.
2.2 Цифрами про Українську Гельсінську групу:
− 49 осіб налічувала Українська Гельсінська група;
− 30 меморандумів, декларацій, маніфестів, звернень та інформаційних
бюлетенів оприлюднила вона до кінця 1980-х років;
− 5 життів правозахисників віддала Українська Гельсінська група у
протистоянні із радянською тоталітарною системою;
− 550 років сукупно провели діячі групи в таборах, колоніях, в’язницях,
засланні, психіатричних лікарнях [3, с 44-47].
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Розділ 3
Проблеми та можливості висвітлення теми
“Дисидентський рух у регіональному аспекті”
За радянських часів попередні експозиційні розробки зазначеного
історичного періоду були ускладнені тим, що радянська історіографія створила
однобоку концепцію вітчизняної історії. В умовах незалежної України, у
наукових співробітників музеїв є можливість побудови експозиції з
використанням музейних, архівних фондів та всебічним висвітленням тем і
питань, які взагалі замовчувалися (див. Додаток А).
Документальною базою для майбутніх експозицій можуть бути фондові
зібрання музеїв. Це персональні та ряд документів державного рівня,
фотографії, плакати, грамоти, нагороди, подяки, виготовлена продукція та
макети. Але вони потребують нового прочитання.
Більше того, на сьогодні важливе значення у формуванні історичної
пам’яті українського суспільства відіграє державна архівна служба, установи
якої активно задіяні у більшості заходів, пов’язаних із актуалізацією в
суспільстві ретроспективної інформації про трагічні сторінки української
історії. Задля розширення можливостей доступу українські архіви створюють
загальнодержавну інформаційну систему ретроспективних ресурсів. Крім того,
збільшують обсяги публікації архівних документів у режимі “онлайн” [15,
с. 44].
У світлі нових історичних досліджень ці матеріали можуть бути
використані в експозиції для розкриття багатьох тем з нового боку. Щодо
предметної бази експозиції, треба зазначити, що не всі намічені проблеми
можуть бути розкриті різноманітними експозиційними матеріалами. Для
повноти розкриття цих проблем потрібно буде використати різні методи
показу: створити художній образ, використати технічні засоби з демонстрацією
відеоматеріалів тощо.
В експозиції та під час проведення заходів доцільно показати курс на
демократизацію, як в суспільному житті так і в економіці. Ці питання можна
висвітлити на прикладі діяльності одного з раднаргоспів на Луганщині
(використовуючи документи, фотографії, газети). Висвітлюючи його позитивні
боки, необхідно підкреслити й негативні тенденції, такі як: руйнація
внутрішньогалузевих зв’язків, відсталість у науково-технічному прогресі. Не
можна обійти стороною і зміни в аграрній політиці: «експерименти» в
сільському господарстві, тиск на особисті присадибні господарства,
“кукурудзяна кампанія”. Період, який публіцисти вслід за Еренбургом назвали
“відлигою” мав двоякий характер: з одного боку запропоновані Микитою
Хрущовим реформи були непослідовними, суперечливими, часто породжували
нові проблеми, продовжувала діяти цензура, будь-яке інакомислення,
дисидентство. Але в країні відбулись зміни. Припинилися репресії, мертвим
повертали чесні імена, матеріальний рівень життя народу значно підвищився,
на ідеях критики культу особи зародилося “шістдесятництво”, швидким

15

темпами розвивалась наука і найважливішим її досягненням був початок
освоєння космосу.
Доцільно буде розширити в експозиції показ теми “Космонавтика”,
оскільки історія Луганщини – це історія становлення космічної галузі через
історії її людей: Колобродов Валентин Георгійович, є уродженцем смт
Біловодськ Луганської області, фахівець у галузі оптично-електронних
приладів, провідний спеціалісту галузях теплобачення, інфрачервоної техніки,
космічних оптико-електронних приладів дистанційного зондування Землі;
Лангемак Георгій Еріхович, народився в м. Старобільськ Луганської області,
один з піонерів ракетної техніки, основоположників космонавтики, розробників
реактивного міномета “Катюша”, у 1967 році ім’ям Г.Е. Лангемака названо
кратер на зворотному боці Луни.
Обов’язково треба відмітити участь молоді Луганщини в освоєнні
перелогових і цілинних земель, масштабне будівництво в нашому регіоні з
прикладами об’єктів, що збереглися з радянських часів.
Два наступних десятиліття (середина 60-х рр. – квітень 1985 р.)
характеризувалися відмовою від реформ і були названі публіцистами епохою
“застою”. Виявилося, що в умовах науково-технічної революції командна
економіка СРСР безнадійно відстає від ринкової країн Заходу. Епоху “застою”
уособлювала фігура генерального секретаря КПРС Леоніда Брежнєва, який був
політичним довгожителем і виконував функції координатора в системі влади.
Той етап еволюції, який брежнєвські пропагандисти називали “розвинутим
соціалізмом”, підтримувався з боку держави індивідуальним терором,
спрямованим проти незгодних із радянським способом життя.
Але термін “період застою” не можна було примінити до усіх сфер життя
суспільства: країна не стояла на місці – розвиток був, але темпи його поступово
знижувалися і не відповідали зростаючим потребам суспільства. Реальні важелі
влади були зосереджені як і раніше в руках партійно-державного апарату, мав
місце розрив між словом та ділом, а насамперед інтенсивний шлях розвитку
економіки, відставання науково-технічного прогресу, залишковий принцип
соціального розвитку. Використовуючи загальноукраїнський та місцевий
матеріал необхідно розкрити в експозиції суперечливі процеси цього періоду.
Потребують переосмислювання теми “Підтримка національно-визвольної
боротьби народів світу” та “Боротьба за зміцнення миру”, які ґрунтувалися “на
відданості принципам пролетарського інтернаціоналізму, коли СРСР, УРСР та
інші соціалістичні країни подавали всебічну допомогу молодим незалежним
країнам”. Важливо всебічно розкрити ці теми: з одного боку технічна допомога
у будівництві підприємств та інших об’єктів, підготовка національних кадрів,
технічних і наукових працівників; з іншого – вторгнення військ Варшавського
Договору в Чехословаччину, допомога військовою технікою та участь
радянських військовослужбовців у локальних конфліктах другої половини
ХХ ст. (Лаос, В’єтнам,Алжир, Ангола, Ефіопія, Афганістан та ін.). Особливу
увагу потрібно приділити подіям в Афганістані, про які знають більша частина
нашого суспільства і де загинуло 3208 військовослужбовців з України.
Найбільш складним в експозиційному рішенні будуть:

16

− показ спочатку уповільнення економічного розвитку, а потім і занепад
вітчизняної економіки;
− незадовільний стан в аграрному секторі – криза колгоспно-радгоспного
ладу;
− складні і суперечливі процеси в сфері освіти та культури.
Необхідно донести до відвідувачів, що криза, яка охопила країну,
вимагала відповідальних, справді історичних рішень і країна стояла на порозі
кардинальних змін. Глухе незадоволення відсутністю демократичних свобод,
власним становищем і станом справ у країні проявилося в усіх верствах
суспільства. Зародився відкритий опозиційний рух, який не був однорідним – у
ньому було кілька течій, що відрізнялися одна від другої метою та ідейним
спрямуванням, з’являються “дисиденти”, які виступають проти брежнєвського
“застою”, створюється Українська громадська група сприяння виконанню
Гельсінських угод (Українська Гельсінська група), головою якої стає наш
земляк Микола Руденко. Важливо підкреслити в майбутній експозиції, що
загальноукраїнський опозиційний рух, який виник на ґрунті національновизвольного руху та опозиційного комуністичній ідеології інакодумства разом з
іншими чинниками привели Україну до незалежності (див. Додаток Д).
Новим аспектом в побудові експозиції також буде показ національного
відродження українського народу: боротьба за піднесення статусу української
мови, поява нової символіки, повернення історичної пам’яті, забутих і
репресованих діячів української культури, розкриття “білих плям” в історії
України.
Важливою
складовою
частиною
національно-культурного
відродження було відродження церкви.
Для надання експозиції закінченості, атрактивності, образності кожний
розділ повинен буде супроводжуватися пояснювальними текстами, таблицями,
лозунгами, фотографіями великих розмірів, як фон і символічний образ епохи
контрастної у своїх звершеннях, досягненнях. Для розвантаження зорового
сприймання документальних матеріалів доцільно буде використовувати
музичне, освітлювальне та технічне оформлення.
Співробітники музею використають увесь накопичений досвід для
створення експозиції та її популяризації поміж мешканців Луганщини та гостей
області [4].
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РОЗДІЛ 4
Рекомендації щодо форми і методів проведення заходів
Обираючи місце, форми, методи та прийоми, слід враховувати вікові
особливості відвідувачів.
Заходи можуть бути проведені в урочистій атмосфері на рівні музею за
участі колишніх учасників Української Гельсінської групи, дисидентів,
громадських активістів:
− відео-урок із подальшим обговоренням;
− диспути і дискусії;
− година спілкування або демократичний діалог із дисидентом;
− урок-суд;
− ситуативно-рольові ігри, урок-інтерв’ю, прес-конференція;
− відкрита трибуна “Не людина для держави, а держава для людини”, урокрефлексія “Я – за право сили чи силу права?”, ораторські змагання “Захисти
дисидента!” (у рамках інтегрованого уроку “Історія України” –
“Правознавство”);
− віртуальна подорож / екскурсія;
− відео-конференції на платформі ZOOM.
Під час проведення заходів доречним буде використання відеоматеріалів
“Наша свобода не далася дарма. Українська Гельсінська група у схемах і
персоналіях” Українського інституту національної пам’яті. Можна завантажити
за посиланням URL: https://www.slideshare.net/desnafan/ss-68037901
Методичні рекомендації та презентація можуть бути використані до
вивчення в 11 класі теми “Україна у період загострення кризи радянської
системи (середина 1960 – середина 1980-х рр.)”.
Орієнтовна тематика заходів:
− “Наша свобода не далася дарма”;
− “Поборники незалежності”;
− “Долі українських дисидентів радянської доби”;
− “Того, що належить за правом, не просять, а вимагають!”;
− “Повстати проти закріпачення духу”;
− “Права людини: вчора та сьогодні”;
− “Історія створення Української гельсінської групи”;
− “Сучасні організації-правонаступниці Української гельсінської групи”;
− “Географія Гельсінського руху”;
− “Від зброї до пера: історія трансформації національно-визвольного руху в
Україні в ХХ столітті”;
− “Де ви тепер, кати мого народу?.. За що судили українських дисидентів?”;
− “У світі визнавали, а вдома катували… Міжнародна підтримка
Гельсінського руху” [3, с.47-48].
Мета проведення заходів, присвячених річниці створення Української
Гельсінської групи:
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освітня – ознайомити відвідувачів із причинами виникнення
дисидентського руху опору 1959-1991 років, зокрема Української громадської
групи сприяння виконанню Гельсінських угод, методами її боротьби проти
порушень прав людини з боку комуністичного режиму в Україні, формами
переслідувань у СРСР інакодумців, які викривали злочини тоталітаризму;
− практична – формувати і розвивати предметні, загальні та спеціальноісторичні вміння; закріпити навички роботи з історичними документами,
удосконалити вміння правильно висловлювати власні думки та послідовно
відстоювати їх, розуміння власних прав і способів їх відстоювання;
− розвивальна – з’ясувати, які проблеми піднімали правозахисники
Української гельсінської групи, яким чином вони поширювали інформацію про
тоталітарну систему в СРСР, простежити розвиток їхньої боротьби за права
людини в Українській РСР, розвивати пам’ять, критичне мислення та здатність
до самоорганізації;
− виховна – виховання почуття патріотизму, свідомої, соціально активної
позиції, поваги до мужності українських дисидентів і борців за права людини в
умовах комуністичного тоталітаризму.
−
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ВИСНОВКИ
Музеї Луганщини є багатофункціональними інститутами соціальної
пам’яті, скарбницею духовних і матеріальних цінностей, зберігачами для усіх
поколінь реліквій, які розповідають про найважливіші процеси суспільного
розвитку України та Луганського регіону. Як вчить історія, у виробленні і
здійсненні національно-державного курсу, виборі геополітичних орієнтацій і
соціально-політичних перспектив важливо ефективно використовувати
повчальні уроки історичного досвіду, уникати повторення допущених раніше
прорахунків і помилок, взяти на озброєння досягнення вітчизняної суспільнополітичної думки минулого, усталені національні традиції і в поєднанні з
творчим використанням кращих світових зразків і сучасних надбань історичної
науки впевнено рухатись вперед.
Пропоновані методичні рекомендації спрямовані поглиблювати
зацікавленість історією як наукою; акумулювати знання про основні події,
поняття, персоналії, історичні джерела та історично-культурні пам’ятки, що
стосуються українського спротиву другої половини ХХ ст., як у
загальноукраїнському, так і у регіональному аспекті.
Виховувати та плекати якості всебічно розвиненої особистості,
громадянина і патріота, якому притаманні: відчуття своєї гідності і співчуття до
інших, розуміння загальнолюдських цінностей і обстоювання національних
пріоритетів, активна життєва позиція, шанобливе ставлення до надбань
попередніх поколінь, бажання пізнавати минуле й реагувати на виклики
майбутнього.
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Моєму народові
Народе рідний, степова стихіє,
Безхитрісна, довірлива душа!
Чому тебе, святого гречкосія,
Так часто Божа ласка полиша?
Нелегко вжитись у твої потреби:
Ти витворив республіку в часи,
Коли вона хіба що лиш на небі
Могла здобути сили та яси.
Погасла Січ, як вогнище в негоду,
І не воскресла в полум’ї новім.
Понад усе шануючи свободу,
Ти опинився в рабстві віковім.
Та є твоєї долі власний човник,
Що напрямку ніколи не ламав:
Пишайся тим, що ти не завойовник В неволі ще нікого не тримав.
Землі чужої не топтавши зроду,
Свою стеріг із косами в руках.
Пишайся цим, мій праведний народе,
Бо то найвищий подвиг у віках.
Не той здолав, хто вилив більше крові
Чи напустив на душі туману —
Твоя могутність у твоїй любові
До колосків на рідному лану.
Нові століття в тебе є по праву:
Ти світ навчиш і сіяти, й косить,
Бо та любов тобі дарує славу
Яка живих і мертвих воскресить.
І людство, переймаючи науку,
Збагне, чому в тернах твоє чоло:
Ти є Месія, котрий терпить муку
За гріх сусідський, за криваве зло.
Микола Руденко
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“… Безсмертя нації – у слові…”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до святкування
100-річчя від дня народження
Миколи Руденка

Підп. до друку 30.09.2020. формат 64×84 1/16. Папір друкарський.
Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 9,8.
Тираж 50 пр. Зам. № 155

Видавництво
ТОВ «ФОКСПРИНТ»
93113, Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244
тел: (06451) 7-20-20, (095) 330-44-20

