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A. KORCHAKCHEPURKIVSKY — A FOUNDER OF THE NATIONAL HEALTH CARE SYSTEM
AS A CONSTITUENT PART IN THE ESTABLISHMENT OF THE UKRAINIAN STATEHOOD
(19171920) (ON THE 155TH BIRTHDAY CELEBRATION)
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МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ
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вксентій Васильович Корчак
Чепурківський (26.11.1857
27.11.1947) — видатний укра
їнський вченийгігієніст, епі
деміолог, демограф, педагог і
громадськодержавний діяч
— прожив досить тривале,
змістовне життя, насичене
багатьма, часом драматични
ми, подіями.
Серед біографічних даних
вченого є такі, що викликають
запитання, отже потребують
відповідних пояснень або
уточнень. Передусім маємо
на увазі 19221923 роки у біо
графії вченого. Відомо, що

УДК: 613 (092) + 613/614 (092)
(477)
Ключові слова: О.В.Корчак
Чепурківський, вчений, влада,
слідча справа, арешт,
антирадянська діяльність,
каральні органи, покарання,
заслання, постанова, підписка.

АВКСЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОРЧАК>ЧЕПУРКОВСКИЙ:
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
(К 155>ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Москаленко В.Ф., Яворовский А.П., Сахарчук И.М.
В статье на основе редкостных архивных документов и других
источников освещаются недостаточно исследованные стра>
ницы биографии А.В. Корчака>Чепурковского, касающиеся
принудительного устранения от педагогической деятельности
(1922 г.) и уточнения места пребывания ученого на заслании
(1923 г.).
Ключевые слова: А.В. Корчак>Чепурковский, ученый, власть,
следственное дело, арест, антисоветская деятельность, кара>
тельные органы, наказание, заслание, решение, подписка.
© Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Сахарчук І.М.
СТАТТЯ, 2012.

саме наприкінці 1922 року
О.В. КорчакЧепурківський
залишає викладацьку діяль
ність у Київському медичному
інституті і переходить до Ака
демії наук України, яка стає
постійним місцем його робо
ти. У зв'язку з цим виникає
перше запитання: що спону
кало Овксентія Васильовича
до такого вчинку? Адже педа
гогічній діяльності він віддав
19 чи не найкращих років сво
го життя і міг би з успіхом
працювати за сумісництвом,
як це робили тоді майже всі
педагоги високого рівня ква
ліфікації, і в академії, і у Київ
ському медінституті.
Дослідники життєвотвор
чого шляху О.В. Корчака
Чепурківського (зокрема Га
ніткевич Я.В. і Голяченко І.М. )
не дають на це питання пря
мої відповіді. Вони лише кон
статують, що "у 1923 р., вже
після того, як його усувають
від викладацької діяльності",
"...він переходить на основну
роботу до Всеукраїнської
академії наук" [1]. Але така ін
терпретація факту викликає
не менш важливе запитання:
чому досвідченого педагога
усувають від викладацької
діяльності і хто це робить?
З цим питанням тісно
пов'язане й інше, не менш ці
каве. Воно випливає із звіту
ВУАН за 1923 рік, який подав
неодмінний секретар, акаде
мік А.Ю. Кримський. У ньому
про керівника кафедри на
родної гігієни ВУАН О.В. Кор
чакаЧепурківського сказано,
що він "останнього року (1923
— Авт.) змушений був жити у
Москві і лише тепер повер
нувся до Києва". Про це пише
у своїй надзвичайно цікавій
статті академік Ю.І. Кундієв і
запитує, не даючи при цьому
відповіді: "Чому його приму
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сили тривалий час (більше
року) перебувати у Москві,
достеменно невідомо" [2].
Від себе додамо: хто прине
волив жити Овксентія Ва
сильовича більше року поза
межами України і чи дійсно у
Москві?
Протягом багатьох років
дослідники життєвотворчого
шляху О.В. КорчакаЧепурків
ського, як бачимо, не могли
дати чітких відповідей на оз
начені вище питання. І лише в
умовах незалежної України,
коли став відносно вільним
доступ до раніше засекрече
них архівних документів, вда
лося з'ясувати низку деталей,
пов'язаних з переслідуван
ням більшовиками у 20х ро
ках ХХ ст. (і пізніше) представ
ників української інтелігенції,
особливо тієї її частини, яка
брала активну участь у націо
нальновизвольних змаган
нях 19171920 рр. Серед них,
як відомо, був і О.В. Корчак
Чепурківський.
Першу слідчу справу за
№ 229803 проти учасників
Української революції ра
дянська тоталітарна держава
завела 20 січня 1921 р. Вона
отримала лаконічну назву
"Дело правительства УНР" і
складалася з 40 томів, в яких
звинувачувалося 76 членів
усіх урядів УНР періоду націо
нальновизвольних змагань в
антирадянській діяльності.
Серед багатьох урядовців у
цій справі фігурував і Корчак
Чепурківський О.В. як міністр
народного здоров'я та дер
жавного опікування за часів
Директорії (1919 р.). Началь
ник таємнооперативної ча
стини особового відділу при
Державному політичному уп
равлінні (ДПУ) України Ду
кельський С., характеризую
чи "злочини" вченогогігієні
ста і "керуючись революцій
ною совістю", пропонував:
"Щодо минулого міністра
охорони здоров'я, члена пар
тії соціалфедералістів Оксе
на КорчакаЧепурківського як
ворога народу застосувати
вищу міру покарання, але,
враховуючи, що його не заа
рештовано, оголосити Корча
каЧепурківського О.В. поза
законом" [3].
Завершуючи розгляд даної
справи, А. Дукельський вва

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
жав за необхідне передати її
на розгляд Спеціального
Надзвичайного Трибуналу.
Останній мав прийняти відпо
відне рішення щодо кожної
кандидатури персонально і
повернути справу до Особо
вого відділу Центрального
управління надзвичайних ко
місій України для подальшої її
розробки.
Проте "пролетарська дер
жава робітників і селян" не
могла до усієї української ін
телігенції, передусім науко
вотворчої, яка тією чи іншою
мірою брала участь, особли
во у Києві, у національновиз
вольних змаганнях 19171920
років, застосовувати вищу мі
ру покарання чи оголошувати
її поза законом. Адже будува
ти "нове соціалістичне сус
пільство", спираючись лише
на власні сили, партія більшо
виків не могла, оскільки не
мала відповідних інтелекту
альних кадрів. За підсумками
партійного перепису 1922 р.,
у складі КП(б)У налічувалося
лише 458 осіб з вищою осві
тою, тобто 0,9% усіх членів
партії [4]. Отже, об'єктивні
обставини змушували біль
шовиків залучати до побудо
ви "нового суспільства" інте
лігенцію, передусім науково
технічну та медичну. Очевид
но, саме цим можна пояснити
те, що О.В. КорчакаЧепур
ківського як відомого вчено
гогігієніста та педагога не
заарештували одразу, хоча
він згідно зі справою "Дело
правительства УНР" значився
"ворогом народу".
Але це не означало, що ка
ральні органи держави "дик
татури пролетаріату" зали
шили О.В. КорчакаЧепурків
ського, як і йому подібних, по
за своєю увагою. Навпаки,
вони були переконані, що
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майже вся дореволюційна ук
раїнська інтелігенція небіль
шовицької орієнтації була по
тенційно небезпечною для
радянської влади, а тому її
діяльність мала пильно кон
тролюватись, а якщо вона хоч
якоюсь мірою виходила за
рамки "пролетарської доціль
ності" — припинятися і кара
тися. І це підтвердили по
дальші події.
18 серпня 1922 р. Київ
ським ДПУ проти О.В. Корча
каЧепурківського було заве
дено нову персональну слідчу
справу (№ 210/7735), але вже
не як на колишнього урядов
ця, а як на громадського дія
ча, педагога і організатора
національної вищої медичної
школи у Києві. У цій справі
Овксентій Васильович звину
вачувався у "руйнівній анти
радянській діяльності" [5]
Щоб збагнути, у чому вбача
ли каральні радянські органи
"руйнівну діяльність" з боку
О.В. КорчакаЧепурківського,
необхідно хоча б стисло оха
рактеризувати його гро
мадськопедагогічну діяль
ність, спрямовану на побудову
національної школи, перед
усім вищої медичної. Ця діяль
ність вченого відзначалася
особливою активністю у часи
Української революції 1917
1920 років. Існуюче у Києві Ук
раїнське наукове товариство,
одним з організаторів і членів
якого був О.В. КорчакЧепур
ківський, висунуло ідею про
необхідність заснування Укра
їнського народного універси
тету для вихідців з бідних сі
мей і надання їм можливості
навчатися рідною мовою. Та
кий університет за активної
участі Овксентія Васильовича
було створено восени 1917 р.
Оцінюючи значення цієї події,
він підкреслював, що "це була
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початкова форма утворення
вищої національної українсь
кої школи" [6].
Згодом О.В. КорчакЧепур
ківський підготував і проект
закону про перетворення Ук
раїнського народного універ
ситету на Український дер
жавний університет. На основі
цього проекту 17 серпня 1918
року гетьманом Павлом Ско
ропадським
приймається
закон "Про утворення Укра
їнського державного універ
ситету" [7]. Деканом медично
го факультету та завідувачем
кафедри гігієни університету
було затверджено Корчака
Чепурківського О.В. Викла
дання на факультеті, як і в
усьому університеті, велося
українською мовою. Профіль
ні кафедри на факультеті очо
лили сподвижники і однодумці
О.В. КорчакаЧепурківського:
І.М. Константинович (пат
анатомія), А. Тржецієвський
(фармакологія), Є.Г. Черняхів
ський (клінічна хірургія),
М.П. Нещадименко (бактеріо
логія) та інші. Тут же педагогіч
ну діяльність розпочали най
ближчі учні вченого Кудриць
кий М.А., Підгаєцький В.Я.,
Удовенко З.В. і дочка Овксен
тія Васильовича — Наталія
КорчакЧепурківська [8].
З встановленням радянсь
кої влади О.В. КорчакЧепур
ківський, сподіваючись, що
українська наука і культура і
надалі відроджуватимуться,
продовжував невтомно пра
цювати над розвитком та
вдосконаленням вищої ме
дичної школи. Коли було ство
рено Київський медичний ін
ститут, він стає завідувачем
кафедри загальної і соціаль
ної гігієни та деканом медич
ного факультету. Тут разом з
ним продовжують працювати
його однодумці та учні. Разом

з тим Овксентій Васильович
намагається також запросити
на роботу національно свідо
мих професорівмедиків з ін
ших медичних вишів України,
Росії і навіть зза кордону
(тих, що емігрували), з якими
листується. Усе це свідчить
про те, що О.В. КорчакЧе
пурківський не полишав ідеї
сформувати професорсько
викладацький склад медично
го факультету з висококвалі
фікованих фахівцівукраїнців.
У зв'язку з цим варто зазна
чити, що українізаційні проце
си у перші роки існування Ки
ївського медичного інституту
не викликали протидії з боку
інститутської адміністрації, бо
відповідали державній політи
ці тодішньої української влади.
З огляду на це українська про
фесура, у т.ч. О.В. КорчакЧе
пурківський, за підтримки
Наркомату освіти, вирішили
перетворити Київський медін
ститут на зразковий українсь
кий медичний заклад. Однак
на заваді стояла російська
професура, яка, за оцінкою
О.В. КорчакаЧепурківського,
"й не думала про те, щоб йти
до об'єднаної радянської ме
дичної вищої школи у Києві, а
мріяла про утворення назав
жди окремого Київського мед
інституту, вірніше, відновлен
ня "Медицинского факультета
российского Императорского
Университета Св. Владимира"
[9]. Боротьба між українською
і російською "лектурами" ста
ла настільки гострою, як писав
у своєму зверненні до ЦК
ВКП(б) тодішній ректоркому
ніст Л.М. Левитський, що "до
корінно паралізувала будьяку
творчу роботу і заважала про
веденню реформ вищої шко
ли" [10].
У цій надзвичайно складній
ситуації, яка супроводжува
лася невщухаючою бороть
бою між українською і ро
сійською професурою, Кор
чакЧепурківський О.В. ціл
ком і беззастережно підтри
мував своїх колегукраїнців.
Вже одного цього було до
сить, щоб звинуватити вчено
го у чому завгодно, у тому чи
слі у "буржуазнонаціоналі
стичній приналежності" чи
"контрреволюційній діяльно
сті". Саме це і стало головною
причиною того, що у грудні

1922 р., в умовах загального
політичного протистояння між
українською науковотворчою
інтелігенцією, яка намагалася
хоч у галузі освіти, культури,
медицини зберегти завойо
вані під час національновиз
вольних змагань досягнення, і
радянською владою було усу
нуто КорчакаЧепурківсько
го О.В. від педагогічної діяль
ності і переходу його на нау
кову роботу до ВУАН.
Деталі цього усунення дає
змогу відтворити виявлена у
фондах Центрального держав
ного архіву громадських об'єд
нань (ЦДАГО) України згадана
вище справа № 210/7735.
Аналіз змісту її документів
показує, що Київська губерн
ська надзвичайна комісія з бо
ротьби з контрреволюцією,
спекуляцією і посадовими
злочинами ("преступлениями
по должности") 6 серпня 1922
року доручила черговому
слідчому Кайдану провести
обшук і заарештувати грома
дянина
КорчакаЧепурків
ського Оксена Васильовича,
який звинувачувався у контр
революційній діяльності. Та
кий обшук було зроблено 16
серпня 1922 р. Про це свід
чить відповідний протокол,
текст якого мовою оригіналу
вміщуємо нижче.
№1
Протокол № 4
Во время обыска 16 августа
1922 г. Корчак>Чепурковско>
го не оказалось дома в связи
с отъездом в отпуск.
Взято для доставления в
Чрезвычайную
Комиссию
следующее: переписка лич>
ного характера на 5 листах.
Без підпису.
ЦДАГО України.Ф.263.
Оп.І.Спр.44044.Арк.4, 5.
Оригінал. Машинопис.
Конфісковані під час обшуку
4 листи як основні речові
докази "контрреволюційної
діяльності" вченого зберіга
ються в окремих конвертах.
На одному з них є штемпель з
позначкою "Прага", на друго
му — "Москва"; два інших ли
сти — без конвертів. Зміст
листів потребує спеціального
дослідження.
Київське ДПУ наступного
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A. KORCHAK>CHEPURKІVSKY — A FOUNDER
OF THE NATIONAL HEALTH CARE SYSTEM AS
A CONSTITUENT PART IN THE ESTABLISHMENT
OF THE UKRAINIAN STATEHOOD (1917>1920)
(ON THE 155>TH BIRTHDAY CELEBRATION)
Moskalenko V., Yavorovsky A., Sakharchuk I.
The article highlightens one of the least explored
sides of the versatile professional activity
of A. Korchak>Chepurkіvsky — his extensive
involvement in the development of the National
Health Care system as a constituent part
in the establishment of the Ukrainian statehood

дня, очевидно, довідавшись,
що Овксентій Васильович по
вернувся з відпустки, вручає
тому таки Кайдану ордер за
№ 120 такого змісту:
№2
Ордер № 120
Киевский Губернский От>
дел Государственного Полит.
Управлення
Секретно>оперативная
часть
Поручается тов. Кайдану
произвести обыск, — выемку
документов и книг, наложе>
ние запрещений и ареста на
товары у гр. Корчак>Чепур>
ковского А.В. проживающего
по Ириненской улице, в д.
№ 3 и вне зависимости от
обыска арестовать.
Начальник Губ. отдела
Гос. Пол. Управления
17.VІІІ.1922 г.
(Підпис нерозбірливий)
ЦДАГО України.Ф.263.
Оп.І.Спр.44044.Арк.З.
Оригінал. Машинопис.
Заарештували О.В. Корча
каЧепурківського у ніч з 16 на
17 серпня 1922 р. Про це свід
чить датований 18 серпня
1922 р. "Довідковий лист на
арештованого", який зберіга
ється у слідчій справі. У ньому,
крім повідомлення про арешт,
заповнені і такі графи: "по по
литучету — не числится, по
розыску — не числится, по
информационноагентурной
части — не числится" [11].
Допит взятого під варту
професора Київського ме
дичного інституту і академіка
ВУАН відбувся 13 вересня
1922 р. На запитання слідчо
го, до якої партії він належить,
Овксентій Васильович відпо
вів, що до революції був чле
ном ТУПу (Товариство Укра

in the period of functioning of the Central Rada,
Hetmanship, and Directory. The special emphasis
is made on his role as a head of the Sanitary
Department of the Ministry of Public Health and
Trusteeship, the work of which he skiifully organiz>
ed as well as on his vigorous participation, as one
membres of the Ministerial Commission, in the ela>
boration of the bill on sanitation and hygiene issues.
Keywords: statesman, A. Korchak>Chepurkivsky,
the National Health system, establishment
of the Ukrainian statehood, Ministry, Sanitary
Department, the bill, Commission, Trusteeship.

їнських Поступовців). Він зая
вив також, що реформу вищої
школи загалом визнає і вітає.
З тогочасними угруповання
ми і течіями у лавах інтеліген
ції, як відзначив вчений, він
мало знайомий. І додав:
"Вважаю, що обов'язок інтелі
генції тепер полягає у розу
мовій праці" [12].
Під час допиту на інше запи
тання слідчого, чи веде він
переписку з закордоном, ака
демік відповів, що ні з ким не
листується. А конфісковані
під час квартирного обшуку
листи він отримав раніше від
колишнього секретаря Мед
секції ВУАН Сисака, Б. Матю
шенка (голови крайової лі
карськосанітарної Ради, ди
ректора департаменту охоро
ни здоров'я УНР (10.1917
01.1918); міністра народного
здоров'я і опікування уряду
Директорії (12.191801.1919)
— Авт.) і М. Грушевського.
Б. Матюшенко писав, що він
виконав прохання академіка,
який, перебуваючи свого ча
су у Берліні, доручав остан
ньому передати закуплені для
медсекції Академії наук кни
ги. А Грушевський М. повідо
мляв, що він організував Ко
мітет допомоги вченим, до
складу якого залучив і Ов
ксентія Васильовича без уз
годження цього питання з
ним. Проте пояснення Корча
комЧепурківським О.В. при
чин появи у його помешканні
конфіскованих листів пози
тивних наслідків не мало. Пі
сля допиту йому було винесе
но таку ухвалу:
№3
Постановление
от 13.IX.1922 г.
№ 210/7735
Уполном[оченная] Секрета>
ря отделения Черняховская
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постановила привлечь его
(О.В. КорчакаЧепурківського
— Авт.) в качестве обвиняе>
мого и предъявить ему обви>
нение в том, что он с момента
Октябрьского переворота и до
настоящего времени не толь>
ко не примирился с суще>
ствующей в России рабоче>
крестьянской властью, но и не
на один момент не прекращал
своей антисоветской деятель>
ности, причем в моменты
внешних затруднений для
РСФСР свою контрреволюци>
онную деятельность усиливал,
т.е. в преступлении предусмо>
тренном ст. 57 Уголовного Ко>
декса РСФСР. Как меру пре>
сечения уклонения от суда и
следствия гр. Корчак>Чепур>
ковскому избрать содержание
под стражей.
Черняховская.
Під цією постановою є при
писка: "Настоящее постано>
вление мне объявлено" і під>
пис О.В. Корчака>Чепурків>
ського.
ЦДАГО України.Ф.263.
0п.І.Спр.44044.Арк. ІІ.
Оригінал. Машинопис.
Але того ж дня Черняхів
ська, очевидно порадившись
зі своїм керівництвом, змі
нює своє рішення на інше:
"На основании п. 2 лит. В По>
литотдела ГПУ от 16.02.22 г.
полагаю в целях пресечения
разрушительной антисовет>
ской деятельности гр. Кор>
чак>Чепурковского выселить
из пределов РСФСР за гра>
ницу" [13]. При цьому ареш
танту було заявлено, якщо
він дасть письмове зо
бов'язання на добровільний
виїзд за кордон, то його буде
звільнено зпід варти. Кор
чакЧепурківський О.В. зму
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подписку Государственному
Полит. Управленню Украины в
том, что, оставляя пределы
У.С.С.Р. и уезжая за границу
ея и Р.С.Ф.С.Р., я обязуюсь ни
под каким предлогом без
разрешения Советской вла>
сти не возвращаться в Совет>
скую Россию.
15.Х.22 г.
А.В. Корчак>Чепурковский
шений був написати таке зо
бов'язання.
№4
Подписка
Я, нижеподписавшийся гр.
Корчак>Чепурковский Авксен>
тий Васильевич даю сию под>
писку Киевскому отделу Гос>
политуправления в том, что
обязуюсь выехать за пределы
Р.С.Ф.С.Р. не позже 25>го
сентября сего года, в чем соб>
ственноручно подписываюсь.
13.IX.
А. Корчак>Чепурковский
ЦДАГО України.Ф.263.
Оп.І.Спр.44044.Арк.12.
Оригінал. Машинопис.
Результатом цього зо
бов'язання стало те, що вче
ного звільнили зпід варти і
більше місяця каральні ра
дянські органи його не турбу
вали. Однак, судячи з доку
ментів слідчої справи, 15
жовтня 1922 р. Київська гу
бернська надзвичайна комі
сія знову зацікавилася Корча
комЧепурківським О.В. і за
жадала дати письмове по
яснення, чому він не виконав
попереднього зобов'язання
щодо добровільного виїзду за
кордон. На це Овксентій Ва
сильович відповів, що основ
ною причиною цього була від
сутність грошей і просив
звільнити його від попе
реднього зобов'язання. Та
представник ДПУ відхилив
прохання вченого. Натомість
він поставив вимогу — напи
сати нове зобов'язання, що й
змушений був зробити Кор
чакЧепурківський О.В.
№5
Подписка
Я, нижеподписавшийся гр.
Корчак>Чепурковский Авк>
сентий Васильевич, прожи>
вающий в г. Киеве, даю сию

ЦДАГО України.Ф.263.
Оп.І.Спр.44044.Арк.16.
Оригінал. Машинопис.
А за 20 днів, 5 грудня
1922 р., було винесено оста
точну ухвалу щодо вигнання
академіка О.В. КорчакаЧе
пурківського з України і виз
начено місце його перебуван
ня за кордоном. Ось її зміст:
№6
Заключение
по следственному делу
№ 210/7735.
Гр>на Корчак>Чепурковского
1922 года декабря 5 дня, я,
уполномоченный III гр. КРО
КГОГПУ Шевцов, рассмотрев
дело о гр. Корчаке>Чепурков>
ском нашел: с момента Ок>
тябрьского переворота и до
настоящего времени он не
только не примирился с су>
ществующей в России в тече>
ние 5 лет Рабоче>Крестьян>
ской властью, но и не на один
момент не прекращал своей
антисоветской деятельности,
причем в моменты внешних
затруднений для РСФСР он
свою контрреволюционную
деятельность усиливал.
Все это подтверждается
имеющимися в деле доку>
ментами.
А посему, на основании п.2
лит. Е Положення о ГНУ от
16.ІІ.>22 года, согласно ст. 57
Уголовного Кодекса УССР и
постановления ВУЦИК от 5.Х.
с.г. "Об административной
высылке" полагаю необходи>
мым в целях пресечения
дальнейшей разрушитель>
ной антисоветской деятель>
ности гр. Корчак>Чепурков>
ского Аксена Васильевича
выслать из пределов РСФСР,
направив в гор. Штетин (Гер>
мания) сроком на 3 года, счи>
тая срок со дня выезда.
Уполномоченный III группы
Швецов

Начальник КРО (Кравец)
Согласны:
Нач. СОЧ (Перцов)
Утверждаю:
Нач. КГО ГПУ (Иванов)
ЦДАГО України.Ф.263.
Оп.І.Спр.44044.Арк.17.
Оригінал. Машинопис.
Аналізуючи наведені доку
менти, слід звернути увагу на
деякі моменти. Зокрема, чекі
сти не визнавали (скажемо
м'якше, майже не визнавали)
факт існування, хай і фор
мального, тоді ще незалежної
Української Соціалістичної
Радянської Республіки. Адже
союзний договір про утворен
ня СРСР, був підписаний, як
відомо, 30 грудня 1922 р. А всі
документи даної справи,
пов'язаної з О.В. Корчаком
Чепурківським, охоплюють
період з 16 серпня по 5 грудня
1922 р. Саме у цей час, у сер
пні 1922 р. було лише створе
но комісію оргбюро ЦК РКП(б)
для підготовки проекту вдос
коналення відносин між іс
нуючими самостійними рес
публіками. Ця комісія прийня
ла сталінську ідею автономі
зації незалежних республік.
Але після втручання в її роботу
Леніна, який запропонував,
щоб Російська і Закавказька
федерації разом з Україною і
Білорусією утворили новий
союз, федерацію "другого по
верху". Цю ідею центральне
партійне керівництво, як спра
ведливо зазначає С.В. Куль
чицький [14], використало без
вагань. Було створено нову
конституційну комісію за голо
вування Й. Сталіна, яка висло
вилася за утворення наркома
тів трьох типів — злитих,
об'єднаних і автономних. Зли
ті наркомати мали діяти на
всій території майбутнього Ра
дянського Союзу, не розріз
няючи республіканських кор
донів. Об'єднані наркомати
відрізнялися від злитих лише
тим, що підпорядковані мос
ковській колегії республі
канські підрозділи дістали
назву наркоматів. Статус са
мостійних управлінських ла
нок зберігали тільки шість
наркоматів: юстиції, внутріш
ніх справ, землеробства, осві
ти, охорони здоров'я та соцза
безпечення [15].
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Отже, Наркомат внутрішніх
справ УСРР, якому підпоряд
ковувалися ДПУ разом з Київ
ською губернською надзви
чайною комісією, всупереч іс
нуючим нормам у відносинах
між самостійними радянськи
ми республіками, діяли за
статусом злитих наркоматів,
не розрізняючи республі
канських кордонів. Про це
свідчить переважна більшість
вживаних у наведених вище
документах термінів: "злочи
ни передбачені статтею 57
Карного Кодексу РСФСР",
"зобов'язуюсь виїхати за межі
РСФСР"; "не змирився з іс
нуючою у Росії протягом п'яти
років РобітничоСелянською
владою"; "від'їжджаючи за
межі РСФСР"; "Оксена Ва
сильовича вислати з терито
рії РСФСР" тощо (документи
№ 36). Складається вражен
ня, що академік О.В. Корчак
Чепурківський був громадя
нином РСФСР, а не УСРР. А це
говорить про те, що каральні
органи, які діяли на території
УСРР, не дотримувались еле
ментарних правових норм,
грубо порушували права ук
раїнських громадян і діяли за
прямою вказівкою з Москви.
Це підтверджують й інші фак
ти. Так, більшовики ще 1919
року відрядили до України
московського чекіста В. Ман
цева, який очолив ДПУ УСРР і
водночас став наркомом
внутрішніх справ [16]. Саме
він (його розстріляють у
1938 р. — Авт.) і орієнтував
підлеглі йому правоохоронні
органи УСРР керуватися у
своїй практичній діяльності
переважно російськими зако
нодавчими актами.
Друге зауваження щодо
аналізованих документів по
в'язане з висилкою Корчака
Чепурківського О.В. за межі
України.
Подібні заходи щодо інтелі
генції, як відомо, були запо
чатковані у Москві. Восени
1922 р. В.І. Ленін запропону
вав Феліксу Дзержинському
підготувати висилку за кордон
Радянської Росії тих інтеліген
тів, які "мали нахабство" від
верто критикувати дії проле
тарської держави робітників і
селян. У результаті значна ча
стина елітної інтелігенції Росії
була вислана за кордон [18].

Наслідуючи приклад ро
сійських більшовиків, Всеук
раїнський Центральний Вико
навчий Комітет (ВУЦВК) 5
грудня 1922 р. прийняв спе
ціальну постанову "Про адмі
ністративне вислання" [19]. А
Державне політичне упра
вління за ініціативою другого
секретаря ЦК КП(б)У Лебе
дя Д.З. (який займався "ідео
логією") підготувало список
осіб "нонграта" серед викла
дачів Харкова, Києва, Одеси,
Катеринослава та ін. Очевид
но, до цього списку потрапив
і О.В. КорчакЧепурківський.
Наприкінці 1922 — на початку
1923 рр. згідно з цим списком
з України було вислано на
Північ (можливо, на Соловки)
і за кордон 70 професорів і
кілька лікарів [20].
Саме цими обставинами
можна пояснити те, чому Київ
ське ДПУ так наполегливо на
магалося вислати за кордон
О.В. КорчакаЧепурківського.
Але у зв'язку з тим, що звину
вачуваний у контрреволюцій
ній антирадянській діяльності
не мав коштів для виїзду до Ні
меччини, вирішено було його
в адміністративному порядку
вислати у віддалені райони
РСФСР. А якщо так, то вчений
автоматично опинявся поза
законом. Тому ДПУ, керуючись
57ою статтею Кримінального
Кодексу УСРР і згаданою по
становою ВУЦВК "Про адміні
стративне вислання", поста
вило перед Укрголовпрофоб
ром вимогу звільнити про
фесора О.В. КорчакаЧепур
ківського від займаних посад. І
цю вимогу було виконано:
8 грудня 1922 р. Овксентія Ва
сильовича звільняють з поса
ди декана медичного факуль
тету та завідувача кафедрою
загальної і соціальної гігієни
Київського медичного інститу
ту. Про це свідчить останній
документ слідчої справи
№ 210/7735, заведеної орга
нами ДПУ на академіка
О.В. КорчакаЧепурківського.
№7
Донесение
в Госполитуправление
Секретно
Согласно отношения Укр>
главпрофобра от 8.XII.с.г.
(1922 г. — Авт.) № 8652 ниже>
поименованные профессора
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устранены от занимаемых
должностей.
Дувинский — по Инст[итуту]
Н[ародного] Х[озяйства]
Яната и Гермайзе — по Ки>
евскому Политех[ническому]
институту и ВИНО
Корчак>Чепурковский и Ки>
стяковский — по Мед[ицин>
скому] Інституту.
О чем довожу до сведения.
Завгубпрофобром
(Штайбер)
Секретарь (Цаповецкий)
ЦДАГО України.Ф.26.3.
Оп.І.Спр.44044.Арк.18.
Оригінал. Машинопис.
Після встановлення основ
ної причини і точної дати
звільнення академіка Корча
каЧепурківського О.В. з по
сад, які він обіймав у Київ
ському медінституті, необхід
но конкретизувати питання,
куди саме радянські каральні
органи вирішили заслати вче
ного для відбування покаран
ня за "руйнівну антирадянсь
ку діяльність".
Відповідь на це питання дає
сам Овксентій Васильович. В
анкетній відомості, заповне
ній власноруч, яка зберігаєть
ся в архівних фондах Президії
НАН України, він з цього при
воду дає таке пояснення: "За
часи радянської влади притя
гався до відповідальності за
кр (контрреволюцію — Авт.)
у 1923 р. і в адмін[істративно
му] порядку був присуджений
до заслання до В'ятки на 3
роки" [21]. Цей запис свід
чить про те, що Київське ДПУ
ухвалило не відміняти свого
попередньої рішення, а змі
нити лише пункт призначен
ня: замість Німеччини висла
ти вченого в адміністративно
му порядку на 3 роки до В'ят
ки (Кіровська область Ро
сійської Федерації).
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На засланні О.В. КорчакЧе
пурківський перебував не
три, а один рік. Це поясню
ється тим, що керівництво
ВУАН неодноразово зверта
лося з клопотанням до тодіш
ньої влади про повернення
вченого до академії, де він
працював перед засланням.
Останнє клопотання, з яким
звернулися офіційні пред
ставники академії від імені
спільного зібрання Ради
ВУАН (протокол № 171) з ана
логічним проханням до РНК
УСРР дало позитивний ре
зультат [21]. Відповідні орга
ни тодішньої української вла
ди слідчу справу академіка
О.В. КорчакаЧепурківського
переглянули, попередню по
станову скасували і дозволи
ли повернутися до Києва та
відновити наукову діяльність
у стінах ВУАН. Цю подію у зга
даних анкетних відомостях
вчений трактує так: "У січні
1924 р. справу було перегля
нуто і постанову відмінено.
Одержав дозвіл повернутися
до Києва, і знято обмеження
прав наукової й громадської
діяльності" [23].
Отже, виявлені і проаналі
зовані недоступні раніше ар
хівні документи та інші вико
ристані матеріали дозволя
ють дати аргументовану від
повідь на питання, поставлені
на початку статті.
1. Відомого українського
вченогомедика О.В. Корча
каЧепурківського, який від
дав педагогічній діяльності
понад 19 років свого життя,
каральні органи (ДПУ) тодіш
ньої української влади вольо
вим рішенням від 08.12.1922
усунули від викладацької ро
боти у Київському медичному
інституті, безпідставно звину
вативши у "руйнівній антира
дянській діяльності". Це рі
шення було вкрай несправед

ливим, бо саме він зробив чи
не найбільший внесок у ста
новлення і розвиток вищої
медичної школи в Україні.
2. КорчакЧепурківський О.В.
відбував покарання у 1923 р.
не у Москві, як вважалося ра
ніше, а перебував на засланні
у В'ятці (Російська Федера
ція). І лише неодноразові кло
потання ВУАН перед органа
ми влади призвели до того,
що вченого було за рік повер
нуто до Києва на попереднє
місце роботи.
3. Деталізація описаних у
статті маловідомих сторінок
біографії академіка О.В. Кор
чакаЧепурківського дозво
ляє розширити наше пізнання
про його непросте, часом
драматичне життя, цілком
віддане організації націо
нальної системи охорони на
родного здоров'я, вищої ме
дичної школи та розвиткові
української медичної науки.
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