
163

О. Бандровський
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 163–177

 © Бандровський О., 2017

ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 163–177
Visnyk of the Lviv University. Series History. 2017. Special Issue. P. 163–177

УДК [930.2-021.272:94-051-054.74:323.282] (37:477) “652/654”

ПОВЕРНЕННЯ КРЕМУЦІЯ КОРДА: АНТИЧНІСТЬ І
СУЧАСНІСТЬ

Олександр БАНДРОВСЬКИЙ
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

У статті поставлено за мету розглянути два епізоди переслідування істориків в різні часи:
перший період – це часи правління імператора Тіберія, коли історика Кремуція Корда було
звинувачено в зраді; другий період – переслідування істориків в Радянському Союзі 20-30-х
років ХХ ст. (доба сталінських репресій). Події навколо долі римського історика знайшли
відображення не тільки в античних джерелах, а й стали основою сюжету п’єси М. Костомарова
«Кремуцій Корд», в якій проблема вибору вченого набуває характеру, актуального для
політичних реалій ХХ століття. Показано, що переслідування Кремуція Корда відтворює
позачасову ситуацію, коли наукова позиція історика проходить випробування на об’єктивність.
Йдеться про репресивну політику у відношенні до радянських істориків, в якій спостерігалися
тенденції у бік посилювання та послаблення, а також було задіяно різні форми заохочення. Проте,
у кінцевому результаті, репресивна політика закінчилася жорсткими методами впливу на
істориків, включаючи фізичне знищення.
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Пам’яті Юрія Киричука
присвячується

Серед факторів, що визначають суспільну стабільність, характер політичного
режиму посідає центральне місце. Зміна політичного ладу безпосереднім чином
впливає на діяльність структур, чиїми функціями є підтримка правового порядку,
а також позначається на застосуванні норм із захисту інтересів влади. У таких
умовах перед істориками стоїть непростий вибір між служінням Кліо або
Кассандрі1.

У системі ідей та переконань видатного українського історика, етнографа і
письменника Миколи Костомарова питання ролі історика в суспільстві та

1 Кассандра отримала пророчий дар від закоханого в неї бога Аполлона, однак за те, що вона
обдурила його і не відповіла взаємністю, він зробив так, що віщуванням Кассандри ніхто не
вірив. До трагічних пророцтв Кассандри не прислухались, її висміювали і вважали за божевільну.
Вибір історика завжди знаходиться між служінням Кліо – музі історії в давньогрецькій міфології,
“служниці Аполлона”, символу підлаштування під інтереси можновладців, та служінню Кассандрі,
яка уособлює прагнення до неупередженості та використання точних джерел, відділення фактів
від свого ставлення до об’єкта розповіді (“Sine ira et studio”).
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принципи історизму посідали одне з центральних місць. Осмислюючи національну
історію, він досліджує античну спадщину: “Уява моя постійно зверталась до
Греції та Риму, до їхніх богів, героїв, до їхньої літератури та пам’ятників
мистецтва”2. Яскравим прикладом таких зацікавлень митця є п’єса “Кремуцій
Корд”, написана 1849 р. за обставин кримінального провадження щодо автора у
зв’язку зі справою Кирило-Мефодіївського братства. Ця романтична драма,
провідними мотивом поборювання тиранії, відтворює протистояння чесного і
благородного історика Кремуція Корда і всемогутнього римського імператора
Тіберія, що закінчується загибеллю “поборника правди, вірного народові”. П’єсі
передують два епіграфи. Перший із них розкриває основну ідею твору. Його
зміст пов’язаний із постаттю Кремуція Корда:

“У період консульства Корнелія Косса й Азінія Агріппи до судової
відповідальності притягується Кремуцій Корд із доти нечуваного й тоді
вперше пред’явленого обвинувачення в тому, що у виданих ним “Анналах” він
похвалив Брута і назвав Кассія останнім римлянином”3.

За визначенням Ольги Товт, “Любов до батьківщини, прагнення до свободи
й незалежності – ось риси, які вирізняють чесного історика від пристосуванців,
котрі ладні вихваляти очільників влади, перекручувати історію задля власної
вигоди. Кремуцій Корд – це виняткова особистість, яка готова відстоювати
правду навіть ціною власного життя”4. На думку дослідниці, М. Костомаров
вдається до алюзій, порівнюючи епоху правління імператора Тіберія з правлінням
царя Миколи І: “Уже сучасники автора проводили паралелі між минулим і
сучасною авторові дійсністю: в одне ціле зливається доля М. Костомарова та
Кремуція Корда, у діях лицемірного Сеяна прочитується підступність керуючого
ІІІ відділом у справі Кирило-Мефодіївського братства – Дубельта, а в особі
Тіберія неможливо не впізнати риси Миколи І. Промовистими в цьому плані є
заголовки дій (“Донощики”, “Тиран”, “Історик”), які вказують на подібні проблеми
минулого і сучасності”5.

На нашу думку, важливо доповнити літературознавчу рецепцію твору
аналізом його історичного змісту. З наукового погляду, доля історика Кремуція
Корда пов’язана зі складним процесом трансформації політичного ладу Риму
від республіки до імперського авторитарного режиму. Варто розуміти, що така
перебудова почалася за Октавіана Августа і набула рис тоталітарного режиму

2 Костомаров Микола, Автобіографія.  Історичні постаті  / Перекл. І. Голуб.
(Дніпропетровськ: Січ, 2008), 319.

3 Корнелий Тацит, Сочинения. В 2-х т. 1. Аннали 1 (Ленинград: Наука, 1969): 368 с.
4 Товт Ольга, “Концепція героя у драмі М. Костомарова “Кремуцій Корд”, Науковий вісник

Ужгородського університету. Серія: Філологія 2 (36). (2016): 250.
5 Товт Ольга, “Антична тематична в художньому освоєнні М. Костомарова” (“Кремуцій

Корд”, “Эллины Тавриды”)”, Історіографічні дослідження в Україні. 28. ( 2018): 344.
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в добу його наступника Тіберія. Тому на початках принципату зберігалась
видимість республіканських правових норм (“Res publica restituta”). Одну з таких
норм було використано для боротьби з супротивниками режиму.

Передусім, це закон про образу величі – lex laesae majestatis populi Romani
або просто lex majestatis. Детальний аналіз цього закону було здійснено сучасним
російським антикознавцем Костянтином Вержбицьким. Одну зі своїх перших
статей про цей закон він починає досить несподівано: “Дослідження процесів
про образу величі в добу ранньої імперії і, зокрема, у період принципату Тіберія
(14–37 рр. н. е.), здійснене вченими нашої країни, має не тільки академічний
інтерес. Теперішня російська влада, не дивлячись на наполегливо декларовану
прихильність демократичним принципам, у своїй реальній щоденній практиці
все ще дуже далека від норм правової держави. Проживаючи в суспільстві, по
суті, позбавленому будь-яких громадянських традицій, ми до сих пір не
застраховані від нових рецидивів переслідувань інакомислячих”6.

У Римі, у республіканські часи, закон про образу величі Римського народу
було створено для захисту державних інтересів. Тацит відверто говорить про
те, що закон lex majestatis карав у добу республіки лише тих, хто вчинив зрадою
шкоду війську, громадянській єдності – смутами, величі Римського народу –
кепським управлінням державою7. В останнє століття Республіки закон також
застосовували під час боротьби політичних партій. Проте, поки політичні справи
розбиралися в умовах вільного та відкритого судового розгляду, поки існувала
свобода суддів, закон не міг бути застосованим для репресій8.

Ситуація змінюється в добу принципату, коли ініціаторами використання lex
majestatis виступають принцепс та його найближче оточення9. На початку 20-х
років Ш ст. у політиці Тіберія відбувається поворот до посилення його репресивного
застосування10. Це посилення мало суспільну підтримку. З одного боку, ідеальний
образ імператора та офіційна пропаганда створили підстави абсолютизувати
позитивні сторони реального стану речей, оскільки такий образ був тісно пов’язаний
із надіями римлян після громадянських війн11. З іншого боку, боротьба проти
монархічних тенденцій опозиції обмежувалась створенням міфу про поміркованого,
справедливого та милосердного принцепса. Це привело до того, що якоїсь
оформленої та сформульованої “контрідеології” принципат не виробив12.

6 Вержбицкий Константин, “Процессы об оскорблении величия в Риме при императоре
Тиберии”, Античный мир. Материалы научной конференции. (Белгород, 1999), 37.

7 Корнелий Тацит, Аннали. 1, 72.
8 Barbara Levick, Tiberius the Politician. (London, Dover, N.H.: Croom Helm, 1976), 184–186.
9 Корнелий Тацит, Аннали. 1, 72.
10 Сергеев Владимир, “Принципат Тиберия”, Вестник Древней Истории 2 (1940), 83, 94.
11 Чернышев Юрий, Социально-утопические идеи и миф о “золотом веке” в древнем Риме:

Ранний принципат. (Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1994), ч. 2, 17–18.
12 Егоров Алексей, “О персональном факторе в истории Римской империи”, Политические

деятели антично-сти, средневековья и нового времени. Индивидуальные и социально-типические
черты (Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1983), 39.
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У 25 р. клієнти Сеяна – Сатрій Секунд та Пінарій Натта притягнули до суду
Кремуція Корда за його історичний твір “Аннали Римської республіки”, в якому
автор без належного пієтету висловився про Юлія Цезаря та Октавіана Августа,
проте вихваляв Марка Юнія Брута, а Гая Кассія Лонгіна називав “останнім
римлянином” (Romanorum ultimus)13. Діон Кассій відзначив, що Август читав
твір Кремуція та не зважав на наявну в ньому крамолу. К. Вержбицький
намагається з’ясувати причину пізнього переслідування історика, а також суду
над ним і знищення його праці за рішенням сенату. Він відкидає версію про
переробку твору та участь історика в реальній змові проти Тіберія і наполягає,
що всі античні автори, серед яких Сенека Молодший, Тацит, Светоній і Діон
Кассій, одноголосно називають причиною загибелі історика його книгу та інтригу
префекта преторіанської гвардії Сеяна14.

Стосовно особистого вибору істориків, то необхідно зазначити, що прецеденти
переслідування “послідовників Кассандри” вже мали місце при формуванні
авторитарного режиму в добу Августа. У 12 році до н. е. за присудом сенату
був спалений історичний твір Тіта Лабієна про громадянські війни. Автор походив
із родини помпеянців, доведеної до жебрацтва. Він піддавав можновладців
настільки різкій критиці, що отримав прізвисько Rabiens (“Скажений”). Після
спалення праці, Тіт Лабієн покінчив життя самогубством15. Варто також згадати
вислів Горація про те, що створення історичного твору “справа небезпечного
ризику”16.

Проте, у цілому, доба Августа відрізнялась значною свободою слова. Утім
авторитету Тіберія, яким би він не був, було далеко до всеосяжної auctoritas
Augusti. Це робило римського імператора чутливішим до критики, ніж його
попередника. Светоній наводить уривок із твору Корда, в якому той розповідає
про ценз сенаторів у 18 році до н. е., зокрема, про те, що сенатори піддавались
особистому обшуку перед допуском до принцепса. Це, з одного боку, руйнувало
образ імператора як першого серед рівних17, а з іншого, переконує дослідників в
тому, що в “Історії” Кремуція Корда не було прямої критики проти Августа або
Тіберія, проте в ній розвінчувався офіційний міф про відновлення Республіки
(res publica restituta), що складав найважнішу частину ідеології принципату18.

13 Корнелий Тацит, Аннали. 4, 34–35.
14 Вержбицкий Константин, “Процесс Кремуция Корда (25 г. н. э.)”, Мнемон. Исследования и

публикации по истории античного мира. Из истории античности и нового времен, ред.
А. Даудов. (Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2013), Вып. 12,  416–417.

15 Дуров Валерий, Художественная историография Древнего Рима. (Санкт-Петербург:
Изд-во С.- Петербургского ун-та, 1993), 83.

16 Портнягина Ирина, “Дело Кремуция Корда (к вопросу о республиканской оппозиции в
период раннего принципата)”, Проблемы политической истории ангичного общества.
Межвузовский сборник (Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985), 174.

17 Вержбицкий Константин, “Процесс Кремуция Корда (25 г. н. э.)”, 419–420.
18 Портнягина Ирина, “Дело Кремуция Корда …”, 176.
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Рано чи пізно Тіберій повинен був відмовитись від спроб грати роль Августа
і мусив перейти до управління жорсткішими методами. Династична криза та
зміна розстановки політичних сил в оточенні Тіберія пояснюють той факт, що
поворот у політиці припав саме на 20-ті рр. І ст. Однією з перших його жертв
якраз став Кремуцій Корд, суд над яким є, без сумніву, найбільшою плямою на
репутації Тіберія19. Справа Корда – це епізод боротьби режиму проти політичної
свободи, у результаті якої імператорський режим програв.

“Твір п. Костомарова не належить до тієї галузі мистецтва, яка
називається белетристикою, – пише в рецензії на твір М. Костомарова М.
Салтиков-Щедрін. – Це просто створене у драматичній формі історичне
дослідження царювання римського імператора Тіверія, що довів тиранію до
такого ступеня витонченості та підозрілості, що навіть згадку про старий
Рим вважав особистою образою, що може привести до невигідних для нього
порівнянь”20.

За сюжетом п’єси М. Костомарова до Сеяна приходять два донощики –
поет Сатрій, який приніс йому зошит вітальних віршів, та історик Пінарій Натта,
обов’язки якого полягають у переробці римської історії так, щоб вона не ображала
ні Тіберія, ні Сеяна. Обидва виступають ангажованими служителями режиму
імператора: “Похвально служение музам, а еще похвальнее, когда с ним
соединяется служение отечеству. …(Обращается к Пинарию.) Ты — историк
и часто бываешь, конечно, между своими собратьями; к сожалению, они мало
оправдывают покровительство, оказываемое императором искусствам и их
служителям. Например, мне попадается в руки история, под названием – Анналы
Римской республики, Кремуция Корда… просто вещь возмутительная! …
Цезарь не любит этих возгласов о свободе и правах гражданских, о славе
старого Рима, под которыми обыкновенно стараются укрыть возбуждения к
необузданности и безначалию”21.

Водорозділ між служителями Кліо і Кассандри ставить персонаж
М. Костомарова Тіберій у другій дії під назвою “Тиран”:

“И этот человек – историк! Историк – важное лицо в государстве.
Историк – истолкователь судьбы народа, объяснитесь прошедшего и,
следовательно, провозвестник будущего. Таких историков, как Кремуций Корд,
мы уважаем, но они нам не нужны. Нам нужны историки, которые бы хвалили
то, что нам нравится, порицали бы то, чего мы не любим; историки, которые
бы за горсть монет, за ласковый взгляд сильного человека переворачивали бы

19 Вержбицкий Константин, “Процесс Кремуция Корда (25 г. н. э.)”, 421.
20 Cалтыков-Щедрин Михаил, Собрание сочинений в 20-ти тт.  Критика и публицистика

1856–1864. (Москва: Художественная литература, 1956), т. 5, 81.
21 Тут і далі текст російськомовного оригіналу п’єси цит. за: Михайло Костомаров, “Кремуций

Корд”, Поезії. Драми. Оповідання. ( Київ: Дніпро, 1990), т. 1, 295.
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наизнанку события, даже бесчестно сочиняли небывалое … Чем привлечешь
Кремуция Корда? Золото – он презирает, милостей – он не ищет. Заметил ли
ты, как решительно и как ловко он отрекся от твоего предложения – переделать
историю! О, это человек республики! Это – опасный человек! Это – ужасный
человек! Предать его суду!.. ”22.

Таким чином, виникає потреба в процесах про образу величі Тіберія.
Політичний розвиток принципату в ці роки та посилення в ньому авторитарного
сенсу виявлялися майже виключно в змінах стилю відносин влади і суспільства.
Зокрема здійснюється перехід від характерних для доби Августа згоди та
лібералізму до політики тоталітарного контролю за суспільно-політичним
розвитком, в якому маніпуляція історичним минулим стає основним стрижнем
державного управління.

Чому ж у ХІХ ст. після публікації перекладу російською мовою Корнелія
Тацита, уривок про суд Тіберія над істориком викликав інтерес М. Костомарова
та схвальну реакцію демократичного письменництва Російської імперії? Напевно,
тому що в історії переслідувань за свободу наукової думки вони побачили сучасні
їм суспільні процеси, породжені і рухом декабристів, і судовими процесами
авторитарного режиму.

Проте історія має властивість повторюватись. Після падіння Російської імперії
в 1917 р. вважалось, що доба тиранів минула. Проте події 1920–30-х років довели,
що “Тіберії” народжуються в суспільстві, позбавленому щеплення демократії,
швидше, ніж історики. На місце Тіберія і Сеяна, прийшов Сталін із апаратом
репресій, не гіршим, ніж преторіанська гвардія. Вторгнення Сталіна в царину
історії почалося ще в середині 1920-х років. Перший удар прийшовся в 1924 р.
на старого більшовика, революціонера, історика В. Невського23.

У таких умовах історична наука не могла не постраждати, природні втрати в
її царині були значними. Частина вчених не прийняла Жовтневої революції і виїхала
за кордон. Одна з причин закриття в 1920-х роках університетів полягала у
відсутності кадрів. Але й ті “старі” викладачі, що лишились, не відповідали
завданням нової влади у сфері освіти. У 1921 р. Ленін писав: “… зміст навчання,
оскільки йдеться про загальноосвітні предмети, особливо ж про філософію,
суспільні науки та комуністичне виховання, повинен визначатись тільки
комуністами”24.

Кардинально змінилась й радянська політика в галузі викладання історії у
середній школі. У 1918 р. керівник Наркомпросу А. Луначарський визначив її
зміст:

22 Костомаров Михайло, “Кремуций Корд”, 316–317.
23 Белоусова Галина, В. И. Невский : государственный деятель, историк, человек. (Москва:

Изд-во МАДИ (ГТУ), 2008), 122 с. 
24 Ленин Владимир, “Директивы ЦК РКП — коммунистам-работникам Наркомпроса”, Правда,

5 февраля 1921.
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“Викладання історії з погляду навчання людей ідеї поступовості,
закономірності, еволюції, має бути відкинуте; викладання історії в напрямку
національної гордості, національного почуття і тощо має бути відкинуте;
викладання історії, що прагне в прикладах минулого знайти добрі зразки для
наслідування також має бути відкинуте”25.

На думку члена президії Держплану Ю. Ларіна, давня історія повинна
обмежуватися “логікою виникнення товарного виробництва, з його
надбудовою”26. Тобто історичну освіту в школі було спрощено до примітивності.

Хоча варто зауважити, на початку 1920-х років більшовики не полишали надію,
що стару інтелігенцію можна перевчити і обернути в нову віру: “В. І. Ленін зважав
на те, що без залучення старих викладачів спеціальних наук пролетаріату не
обійтися. Проте він запропонував зобов’язати їх вивчити в найкоротші терміни
основи марксизму та скласти іспит”27. Конкретні настанови вождя пролетаріату
згадував М. Покровський, заступник наркому просвіти РСФСР: “Зв’яжіть їх
(професорів, викладачів – О. Бандровський) говорив В. І. Ленін в усній бесіді,
твердими програмами, дайте їм такі теми, які об’єктивно примушували б їх
пристати до нашої точки зору. Наприклад, примусьте їх читати історію
колоніального світу ... “Література предмету” примусить наших професорів
розповідати про гидоти колоніального капіталізму взагалі. Вимагайте, окрім того,
від кожного з них ґрунтовного знання марксистської літератури…”28. Сам
Покровський зіграв роль Тіберієвого історика Пінарія Натти.

У 1920 р. Наркомпрос України ліквідував університети в Києві, Харкові, Одесі,
Катеринославлі та Сімферополі. Почався етап затвердження військово-
комуністичного стилю управління вищої освіти, котрий, однак, повністю
провалився. Вищі педагогічні курси, що змінили історико-філософські факультети,
не викликали інтересу ані слухачів, ані професури.

У результаті наступу на історичну освіту до 1922 р. послідовники Пінарія
Натти святкували перемогу. “Російська буржуазна суспільна наука, оскільки ця
наука є більш-менш безпосереднім відображенням життя, не дала нам за ці
чотири роки рівним рахунком нічого, що було б зазначено печаткою самостійної
думки”, а “в галузі історії, економіки і права вона вже безплідна”, – саме так
М. Покровський констатує невтішний вирок історичних змін29.

25 Луначарский Анатолий, О преподавании истории в коммунистической школе: Лекция,
прочитанная на сентябрьских педагогических курсах в Петрограде в 1918 г. (Петроград, 1918),
10. Юрий Кривошеев, Андрей Дворниченко, “Изгнание науки: российская историография в 20-х–
начале 30-х гг. XX в.”, Отечественная история 3 (1994): 144.

26 Кривошеев Юрий, Дворниченко Андрей. “Изгнание науки: российская историография в
20-х начале 30-х гг. XX в.”,144.

27 Чанбарисов Шайхулла, Формирование советской университетской системы. (Москва:
Высшая школа, 1988), 135;157.

28 Покровский Михаил, “Ленин и высшая школа”, Правда, 27 января 1924.
29 Алексеева Галина, Октябрьская революция и историческая наука в СССР. (Москва: Наука,

1968.), 205–207, 217–218, 240–242.
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11 лютого 1921 р. декрет Ради Народних Комісарів “Про затвердження
Інститутів з підготовки червоної професури” наказав “заснувати в Москві і
Петрограді Інститути з підготовки червоної професури для викладання у вищих
школах Республіки теоретичної економії, історичного матеріалізму, розвитку
громадських форм, новітньої історії та радянського будівництва”30. Слухачами
Інституту могли стати комуністи щонайменше з трирічним партійним стажем,
а з 1925 р – п’ятирічним, які мали здібності наукового дослідника, а також досвід
партійної, радянської та громадської роботи. Про наявність базової освіти не
йшлося. Проте до роботи нова влада була змушена залучити й “старі” історичні
кадри, передусім, Є. Космінського, П. Лященко, В. Сергеєва, О. Савіна. Освітній
рівень слухачів складав ще одну проблему.

Що стосується представників “старої школи”, то з 1922 р. уперше до них
вживаються заходи організаційного порядку. Особливо непримиренні
опозиціонери-“суспільствознавці”, які не “перевчились” та зберегли колишні
погляди, висилаються примусово за кордон31. Поряд із філософами-ідеалістами,
економістами, соціологами, письменниками виганяють відомих істориків, серед
яких – О. Кизеветтер32, А. Флоровський33, В. Мякотін34, А. Карсавін35 та ін.
Але вислані були не всі. У Росії залишилися й історики “старої школи”, тільки
деякі з яких й далеко не відразу стали наближатися до марксизму (О. Пресняков,
В. Пічета, Б. Греков)36. Вони рішуче обстоювали справу об’єктивної історії.

Таким чином, знищити повністю спадщину Кремуція Корда не вдалось. Усі
чекали слова “більшовицького Тіберія”. Восени 1928 р. відділ агітації та
пропаганди ЦК ВКП (б) за вказівкою Сталіна провів спеціальну нараду за
участю представників провідних наукових установ. Вона була присвячена
проблемам історії та економіки. На нараді, серед іншого, було розглянуто питання

30 Очерки истории исторической науки в СССР. (Москва: Наука, 1963), т. 4, 79.
31 Кривошеев Юрий, Дворниченко  Андрей, “Изгнание науки: российская историография в

20-х начале 30-х гг. XX в., 146.
32 Помер у Празі в 1933 р. Реабілітований у 1993 р.
33 Помер у Празі в 1968 р.
34 У 1920 заарештований, перебував у Бутирській в’язниці. У 1922 р. висланий з Росії.

Берлін, Прага, Софія з 1928 р. Помер у Празі в 1937 р.
35 Висланий в листопаді 1922 р. разом із групою з сорока п’яти діячів науки і культури

(М. Бердяєв, С. Булгаков, С. Франк, І. Ільїн та ін.) з членами їх сімей в Німеччину. 1927–1940 рр.
професор загальної історії університету в Каунасі. 1940–1944 рр. працював професором
Вільнюського університету. У 1944 р. радянською владою відсторонений від викладання у
Вільнюському університеті, звільнений з музею. У 1949 р. звільнений з Художнього інституту,
арештований і звинувачений в участі в антирадянському євразійському русі і підготовці повалення
радянської влади. У березні 1950 р. засуджений до десяти років виправно-трудових таборів.
Помер від туберкульозу в спецтаборі для інвалідів в селищі Абезь Комі АРСР.

36 Чотири рази на засіданнях Політбюро обговорювалося питання про висилку відомого
російського історика-меншовика М. Рожкова. Обмежилися висилкою до Пскова. У 1926 р. Рожков
був призначений директором Державного історічного музею. Див.: Галина Алексеева,
Октябрьская революция и историческая наука в СССР, 219-223.
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про живучість старої ідеології, про свідому фальсифікацію, здійснювану “тонко
й талановито”37. За підсумками наради було прийнято резолюцію про викриття
буржуазної науки. Саме тоді М. Покровський вирішив стати ініціатором чисток
в Академії наук і “Академічної справи”, коли органи ОДПУ заарештували велику
групу вчених-істориків: “Потрібно переходити в наступ на всіх наукових фронтах.
Період мирного співжиття з наукою буржуазною викорінено до кінця”38. Роль
М. Покровського в знищенні історичної науки недостатньо висвітлена в
літературі. Часто його називають засновником й організатором радянської
історичної науки, політичним і державним діячем, а також дійсним членом АН
СРСР (1929)39, забуваючи, що саме він у 20-х–поч. 30-х років ХХ ст. намагався
“більшовизувати” історичну науку.

В історичній науці України з’явились публікації, що викривають особу
“сталінського Пінарія Натти”. Як пише С. Слободян, “Покровський рішуче
відкидає принцип об’єктивності, який в його очах всього лише прийом буржуазії,
покликаний приховати класову боротьбу. … Цією справою, на думку вченого,
завжди займалися або лише дуже бездарні історики, або розумні люди, які
прагнули “сховати свою політичну фізіономію”. Академік не втомлювався
нагадувати, що кожен історик-комуніст, йдучи на “приманку з такого тухлого
м’яса, як давно здохла буржуазна “об’єктивність”, він … зраджує на своїй ділянці
справу робітничого класу у всьому світі”. Навіть у своєму останньому виступі
він повторює, що об’єктивної науки не існує, стверджуючи, що “наука
більшовицька повинна бути більшовицькою”40. Про те, що “більшовицький
Тіберій” оцінив служіння історика, є факт присутності Сталіна на похороні вченого
(він навіть ніс урну з прахом)41 та самим місцем поховання – Кремлівська стіна42.

В Академії наук до 1929 р. не було жодного вченого-більшовика. Край такому
становищу був покладений одночасно із переслідуванням учених “старої” школи.
Політичне керівництво СРСР врахувало несприятливий громадський резонанс і
відмовилося від “публічного побиття” наукових кадрів. Проте, у в’язниці
опинилися академіки С. Платонов, Є. Тарле, М. Лихачов, М. Любавський; члени-
кореспонденти В. Дружинін, Д. Єгоров, С. Різдвяний, Ю. Готьє, А. Яковлєв,
ректор Білоруського університету В. Пічета; професори Московського і
Ленінградського університетів, співробітники академічних інститутів.

37 Алаторцева Алевтина, “Советская историческая наука на переломе 20–30-х годов”, История
и сталинизм. Сост. Андрей Мерцалов (Москва: Политиздат, 1991), 254.

38 День в истории: 10 апреля 1932 года. Умер главный советский “историк”. Доступ отримано
13 березня 2019, https://sputnikipogrom.com/calendar/all/69589/10-april-1932/.

39 Симоненко Рем,  Покровський Михайло Миколайович. доступ отримано 15 березня
2019 р., http://www.history.org.ua/?termin=Pokrovskyj_M.

40 Слободян Станіслав, “До питання про історичні погляди М. М. Покровського”, Історична
панорама: Збірник наукових статей Чернівецького національного університету. Спеціальність
І-906 “Історія” 21. (2015), 86.

41 Артизов Андрей, “Покровский: финал карьеры – успех или поражение? “, Отечественная
история 2. (1998): 139.

42 Абрамов Алексей, У Кремлевской стены. (Москва: Политиздат, 1987), 383.
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“Академічну справу” було передано до колегії ОДПУ СРСР для вирішення
питання в позасудовому порядку. Як наслідок, наприкінці 1929 р. зі складу
Академії наук СРСР було звільнено 71 із 259 академіків і членів-кореспондентів.
До нині не встановлено загальну кількість постраждалих в “Академічній справі”.
За даними В. Брачєва, було заарештовано 115 осіб, за даними англійського
історика Д. Барбера – 130. Якщо врахувати арешти істориків на периферії, то
число заарештованих багаторазово зросте.

До визначення покарання істориків за сфальсифікованими справами влада
підходила диференційовано. Вироки для іменитих істориків були м’якшими, ніж
для інших. Так, група вчених, серед яких був С. Платонов43, отримала по 5
років адміністративного заслання. Менш імениті вчені отримали від 5 до 10
років концтаборів. Це говорить про те, що від початку Сталін не ставив завдання
фізичного знищення істориків, навпаки, прагнув їх зламати психологічно, зробити
найзначущіші фігури “слухняними”. Цей висновок підтверджують факти
дострокового повернення деяких істориків із заслання44. Деякі з них зуміли посісти
ключові позиції в історичній науці.

Разом із тим, надзвичайно жорсткою була боротьба з академіками в Україні.
Їм довіряли посади у вищих навчальних закладах, вони продовжували наукову
роботу, але вже в інтересах сталінського режиму. Серед них Є. Тарле, В. Струве,
О. Тюменєв, Є. Косминський та ін. Незабаром вони стали “гордістю радянської
історичної науки”45. Це був шлях примирення зі сталінською дійсністю.
Одночасно відкривались справи за сфабрикованими даними, серед інших – це
справа таємних опозиційних організацій Братств української державності та
Союзу визволення України. Жертвами суду стали 50% наукових працівників АН
УРСР, зокрема, два академіки – С. Єфремов та М. Слабченко46. На запитання
одного з професорів про те, чому їх раніше не заарештовували, якщо вони
злочинці, слідчий ОДПУ СРСР А. Стромін прямо відповів: “Тоді вам зміна ще
не виросла”47. Це була пряма вказівка на той факт, що учні М. Покровського,
слухняні виконавці волі Сталіна витісняли кількісно стару професуру у викладанні.

43 Платонов Сергій Федорович (1860–1933) – історик, академік, директор Пушкінського
дому; заарештовано 12 січня 1930 р., засуджений 8 серпня 1931 р. до 5 років заслання; помер у
засланні в Самарі в 1933 р.; реабілітований 20 липня 1967 р.

44 Наприклад, академік Володимир Пічета. У 1930 р. він був заарештований за “академічною
справою” і звинувачений у великодержавному шовінізмі, білоруському буржуазному націоналізмі
і прозахідній орієнтації. У серпні 1931 р. Пічета був висланий до Вятки, де працював
нормувальником і табельщиком в кооперативі громадського харчування. 26 квітня 1935 року
вчений був звільнений достроково. У 1935–1936 рр. він відновлює науково-викладацьку
діяльність.

45 Капто Александр, “Историческая наука и формирование исторического сознания Вопросы
истории КПСС 11. (1989): 20–35.

46 Див.: Полонська-Василенко Наталя, Українська Академія Наук. Нариси історії. Частина І.
1918–1930. (Munchen: Logos, 1955), 67–76.

47 Брачев Виктор, “Сергей Фёдорович Платонов”, Отечественная история 1 (1993): 123.
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Можна стверджувати, що репресивна політика по відношенню до істориків
мала певну особливість. Вона проходила “хвилеподібно”, у ній спостерігалися
“припливи” в бік посилювання і “відливи” в бік мирного впливу на істориків,
який включав різні форми заохочення. Проте, у кінцевому результаті, репресивна
політика закінчилася жорсткими методами впливу на істориків, включаючи
фізичне знищення48.

Цей перший період репресій істориків прописаний у п’єсі М. Костомарова:

“Но лишить его чести, обесславить его имя, отнять у него жену, детей,
достояние – и отдать доносчику, врагу его, а его самого заслать в чужую
землю и давать ему жалкий кусок хлеба, чтобы в бессильной злобе он долго
терзался и проклинал каждую минуту своего существования; или запрятать в
тюрьму, лишить света и воздуха, и вместе с тем ножа, яда, – всего, чем можно
прекратить жизнь, приковать его к стене, как собаку, и посылать ему из среды
живущих на свете только такие вести, которые острее всякого кинжала
режут ему сердце, – вот наслаждение!

А тут еще и другое: видеть глупость целого народа, глупость тысячей,
чувствовать себя выше их и умнее… да!.. Я преследую благородного человека и
уверяю всех, что он негодяй, – и все верят этому и величают меня
добродетельнейшим и справедливейшим”49.

У цілому, за роки відкритого терору 1929–1938 рр. було репресовано 1 372 392
особи, з них розстріляно 681 682 особи50. На жаль, повних даних про кількість
репресованих істориків немає. Але, з огляду на те, що репресії проводилися не
тільки щодо видатних істориків із центральних міст, а й істориків, архівістів,
краєзнавців, музеєзнавців на місцях, число постраждалих істориків в загальній
кількості жертв буде значним. Значно пізніше почався процес реабілітації невинно
постраждалих від репресій 51.

На тлі руйнування історичної науки йдуть процеси руйнування історичної
культурної спадщини. Після піднесення економіки країни в добу НЕПу (1921–
1928 рр.) більшовики розпочали індустріалізацію, для проведення якої в умовах
світової кризи гостро потребували валютних ресурсів.

Політбюро поспіхом шукало джерела валюти для фінансування розвитку
промисловості52. У золотій лихоманці не цуралися і малим, але прагнули знайти

48 Камерова Наталья, “Репрессии по отношению к историкам в СССР в 1929–1938 гг.”, 754.
49 Костомаров Михайло, “Кремуций Корд”, 308.
50 Старков Борис, “Критика и библиография ”, Исторический архив 1. (2005): 220.
51 Реабилитация: Политические процессы 30–50-х годов , ред. Александр Яковлев (Москва:

Политиздат, 1991), 461; Кринко Евгений, Хлынина Татьяна, “Реабилитация репрессированных
граждан России (ХХ–ХХI вв.): Книга-мониторинг. Отечественная история 3 (2008): 200–201.

52 Для пошуку коштів влітку 1930 р. Політбюро вирішило випускати не 43 градусну горілку,
а тільки 40 градусну, заодно піднявши на неї ціну. Вирішено було продати хліба на 4,5 мільйона
золотих рублів, платини – на 1,5 мільйона, добути для експорту 67 тонн золота.
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велику золотоносну жилу. Масовий експорт художніх цінностей та антикваріату
в зв’язку з цим видавався багатообіцяючим. У царській Росії бідність переважної
частини населення межувала з багатством дворянської аристократії й пишнотою
імператорського двору. Історія жартує часом досить жорстоко: представники
дворянських і царської родини, прикрашаючи свої палаци, не могли й припустити,
що цим створювали валютний фонд для соціалістичної індустріалізації. Спочатку
художній бізнес не відповідав цій меті та в 1927–1929 рр. не дав суттєвого
здобутку. Політбюро, невдоволене результатами художнього бізнесу, створило
свою комісію під керівництвом М. Томського, яка повинна була здійснити прорив
у справі “ліквідації художніх запасів країни”. Рішення комісії Політбюро
ознаменували перехід від продажу “другорядного” антикваріату до продажу
шедеврів Ермітажу. Комісія Томського постановила виділити 30-ти мільйонний
фонд антикварних цінностей для реалізації упродовж двох років53. У листопаді
1929 р. рішенням Ради праці та оборони СРСР “Головна контора по скупці і
реалізації антикварних речей” була перетворена у Всесоюзну Державну Торгову
Контору “Антикваріат” і перейшла від Госторгу РФСР до Зовнішторгу СРСР.

Зв’язок між форсуванням індустріалізації і швидким розвитком антикварного
експорту не викликає сумнівів. Зрозуміло, ні по радіо, ні в пресі про це відкрито
не говорили. Самий факт вивезення національних цінностей за кордон багато
років залишався державною таємницею. Однак архівні документи кінця 1920-х
років – міжвідомче листування, секретні постанови партії та уряду, протоколи
засідань “антикварних” комісій, письмові протести керівництва Наркомпросу
РРФСР і музейних робітників – усе це засвідчує нарощування антикварного
експорту для виконання першої п’ятирічки. Керівні позиції в “Антикваріаті” посіли
не фахівці, в даному випадку, мистецтвознавці та музейні працівники, а політики –
перевірені партійці, більшовики, вельми далекі від світу мистецтва. Партія і
уряд, за словами одного з них, “поставила їх на цю реалізаційну справу”,
уточнивши завдання – “добути тракторну колону за кожного Рембрандта”, і
вони енергійно взялися за роботу. Відтак із зібрання Ермітажу було продано
картини Ван Ейка, Рафаеля, Ботічеллі, Тиціана, Рембрандта, Веласкеса,
Веронезе. Тільки завдяки відсутності домовленості про ціни, Ермітаж уберіг
картини Леонардо да Вінчі та Джорджоне, які теж пропонувалися на продаж.
Також обговорювався продаж скіфського золота54.

Закордоном про продаж експонатів радянських музеїв знав кожен, кого це
цікавило, адже аукціони проходили відкрито, більш того, у каталогах спеціально
наголошувалося походження аукціонних предметів. Для громадян Радянського
Союзу все це було таємницею: писати про розпродаж категорично заборонялося.

53 Осокина Елена, Антиквариат (Об экспорте художественных ценностей в годы первой
пятилетки), доступ отримано 15 березня 2019 р., http://lostart.org.ua/ua/research/741.html

54 Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф. 5240, оп. 19, д. 846, л. 56, 58, 60,
64, 91–92.
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Проте серед музейних працівників знайшлися порядні люди. Серед них,
В. Лазарєв – директор московського Музею витончених мистецтв (з 1937 р. –
Музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна), який насмілився заявити протест
Головному управлінню науковими, науково-художніми та музейними установами.
У своєму листі він писав:

“Антикваріат” вже має художніх виробів на 45 млн. рублів: “…у музеїв забирають,
в анархічний спосіб, такі речі, які складають основу найбільших музеїв СРСР, і продаж
яких призводить фактично до повного розпаду прославлених на весь світ художніх
колекцій. …Втрата всіх картин з Ермітажу і Музею образотворчих мистецтв
створює непоправну прогалину в колекціях двох найбільших музеїв СРСР. Досить
продати ще 15–20 аналогічних за якістю речей, щоб Ермітаж, який може бути
головним центром тяжіння для іноземного туризму, фактично перестав би існувати
як світова збірка. Бо цілком зрозуміло, що значення Ермітажу базується не на кількості
картин, а на якості двох-трьох десятків світових шедеврів, вісім із яких вже продані
“Антикваріатом”55.

В Ермітажі з боку директора спротиву продажам не було. Проте після того,
як “Антикваріат” поклав око на сасанідське срібло та скіфське золото не
витримали звичайні музеєзнавці. Сасанідское срібло – це неповторна за повнотою
ермітажна колекція рідкісних зразків мистецтва Ірану періоду правління династії
Сасанідів (III – VII століть нашої ери). Ще ціннішою (перш за все, для науки)
була колекція золотих виробів, які характеризують культуру скіфів із курганів –
Чортомлик, Солоха, Куль-Оба, Майкопський та ін. В акті, складеному в грудні
1930 р. за розпорядженням Б. Леграна, С. Тройницький і молода завідуюча
відділом Заходу Т. Лілова безапеляційно зазначили: “У Скіфському відділі золота
і срібла не музейного значення не виявлено”56. Заступник директора І. Орбелі
зважився написати лист прямо Сталіну. Цього листа було передано через
А. Єнукідзе, з яким дружив директор Ермітажу Б. Легран. Відповідь І. Орбелі
прийшла: “Перевірка показала, що заявки Антикваріату не обґрунтовані. У
зв’язку з цим, відповідна інстанція зобов’язала Наркомзовнішторг і його
експортні органи не чіпати сектор Сходу Ермітажу. Думаю, що можна вважати
питання вичерпаним. З повагою Й Сталін. 5. XI-32”. Цей лист став охоронною
грамотою для всього Ермітажу57.

У Києві, на той час не республіканській столиці, а лише обласному центрі,
неподалік від університету в невеликому двоповерховому особняку
розташовувався Музей образотворчих мистецтв Всеукраїнської академії наук58 –

55 Пиотровский Борис, История Эрмитажа. История Эрмитажа. Краткий очерк.
Материалы и документы (Москва: Искусство, 2000), 428–431.

56 Пиотровский, Борис. История Эрмитажа, 387.
57 Кантор Юлия, Реальность и соцреализм: Эрмитаж 1917–1941 гг., доступ отримано

15 березня 2019 р., http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/5/kantor.html
58 Зараз Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
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третя після Ермітажу і московського Музею образотворчих мистецтв, а може,
й друга в країні збірка старого європейського живопису. Тут, на жаль, спротиву
не було, і за два рази (1928 р., 1931 р.) було вивезено на продаж 14 картин і
12 предметів59.

Апогей у торгівлі історико-культурними цінностями – справа Codex Sinaiticus60:
ця найцінніша частина першої Біблії до 1933 р. належала Публічній бібліотеці в
Ленінграді. Манускрипт написаний в IV столітті (між 325 і 360 роками) міг
залишитись перлиною рукописної колекції бібліотеки в Петербурзі, але нині там
зберігаються лише кілька жалюгідних фрагментів і жодного повного листа. Річ
у тім, що в 1933 р. англійський уряд купив Синайський кодекс за Ј 100 тисяч, що
на той час, у розпал Великої депресії, становило півмільйона доларів. Так рукопис
потрапив до бібліотеки Британського музею.

Отже, за усіма процесами з продажу культурних цінностей стояв
“більшовицький Тіберій” – Сталін. Блискуче передбачаючи окреслені реалії,
М. Костомаров вкладає в уста свого героя слова:

“Римский народ глупеет, подлеет, сам того не замечая. Один я это замечаю;
один я разумею, что благородно, что низко; один я уважаю тех, которых
преследую, и презираю тех, которым благодетельствую. Я торжествую, я
чувствую, что я выше всех, потому что вижу истину, обманываю всех и имею
право смеяться над всеми”61.

Подібним чином діяв якраз лідер радянської держави. Він створював засади
всього культурного життя, спираючись на свою семінарську освіту, у програмі
якої була громадянська історія, зорієнтована на ідеологізовану систему
цінностей. Ця ідеологія не була абсолютно тотожна тій ідеології, з якою партія
йшла до влади в дореволюційний період своєї діяльності, це була ідеологія культу
особи. Вона привела до величезних втрат – можливостей, ідеалів, наукових втрат,
справжньої інтелектуальної еліти.

Чому потрібно пам’ятати про усі ці події та процеси? Передусім, тому що
історія розпочала відлік нової української державності, тому що необхідно знати
і пам’ятати уроки історії. Як казав Кремуцій Корд:

59 Жуков Юрий, Сталин: операция “Эрмитаж”, доступ отримано 15 березня 2019 р., https:/
/www.e-reading.club/bookreader.php/22991/Zhukov_-_Stalin__operaciya__Ermitazh_.html

60 У 2005 році власники листів кодексу уклали договір про те, що буде здійснено високоякісне
сканування рукопису з метою розміщення повного тексту в мережі Інтернет. Перші цифрові
фотографії було опубліковано 24 липня 2008 р. за адресою www.codex-sinaiticus.net. З 6 липня
2009 р. тексти доступні повністю. У даний час Синайський кодекс зберігається в декількох місцях:
347 аркушів – у Британській бібліотеці, 43 листа – в Університетській бібліотеці в Лейпцигу, 12
аркушів і кілька фрагментів дивом уціліли в монастирі Святої Катерини на горі Синай і 3
фрагменти – у Російській національній бібліотеці в Санкт-Петербурзі.

61 Костомаров, Михайло, “Кремуций Корд”, 309.
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“И тогда явится историк, который отомстит за меня и отомстит
безжалостно. Он призовет тебя пред грозный суд – не раболепного сената, а
холодной, неумолимой истории, и некому будет защищать тебя! Не страшась
доносчиков, он передаст имя твое и все твои явные и сокровенные деяния в
отдаленное потомство; он расскажет о суде надо мною всем народам до конца
земли. Не станет, быть может, Римской империи, потоки времени унесут с
лица земли и народ римский, но не погибнут страницы грозного судии твоего,
и чуждые племена через тысячелетия будут произносить проклятия над
убийцами Кремуция Корда!”62.

Головно, як застерігав Юрій Киричук, не писати новий “Короткий курс”, а
описувати і біле, і чорне в подіях, творити справжню історію, і тоді “… пам’ять
Кремуция Корда украсится неувядаемыми цветами страдания за истину, а
доброе слово, произнесённое о нём втихомолку честными гражданами,
драгоценней всех возлияний!”63.

THE RETURN OF CREMUTIUS CORDUS:
ANTIQUITY AND MODERNITY
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The article aims to consider two episodes of the persecution of historians at different times: the
first period is the times of the reign of Emperor Tiberius, when the historian Cremutius Cordus was
accused of betrayal; the second period – the persecution of historians in the Soviet Union during the
20–30s of the twentieth century (the times of Stalinist repressions). Events around the fate of the
Roman historian were reflected not only in ancient sources, but also became the basis of the plot by
M. Kostomarov’s “Cremutius Cordus”, in which the problem of the choice of a scholar has got a
character relevant to the political realities of the twentieth century. It has been shown that the persecution
of Cremutius Cordus reproduces an out-of-times situation when the historian’s scholarly position is
tested for objectivity. This is about a repressive policy towards Soviet historians, in which there were
tendencies towards tightening and relaxation, and various forms of encouragement were involved.
However, ultimately, the repressive policy ended in rigid methods of influencing historians, including
physical liquidation.
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62 Костомаров, Михайло, “Кремуций Корд”, 325–326.
63 Ibid,329.


