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Анотація. Мета дослідження. На основі архівно-
слідчої справи репресованого у 1936 р. директора
Дніпродзержинського музею революції І. І. Гаврилова
досліджено формування пам’яттєвого дискурсу про
революційні події 1917 р. у музеях революції. Методи дослідження. В ході дослідження застосовувались
загальнонаукові, власне історичні та спеціальні методи. Перша категорія представлена історичним, термінологічним, пізнавальним методами, аксіологічним
підходом. З власне історичних методів використовувались порівняльно-історичний, історико-типологічний,
історико-системний методи. Спеціальні методи у роботі представлені методами наукової критики джерел,
текстологічним та соціальної психології. Наукова
новизна дослідження полягає в тому, що вперше як
предмет історичного дослідження розглянуто процес

формування історичної пам’яті про жовтневий переворот 1917 р. в музейному дискурсі 1930‑х рр. Основні результати. До наукового обігу введено архівно-
слідчу справу директора Дніпродзержинського музею
революції, що дало можливість доповнити картину
репресій 1930‑х рр. на Дніпропетровщині, розкрити
виклики, що стояли перед музейниками під час терору.
Доведено, що з метою формування історичної пам’яті
про революційні події 1917 р. вводилися обмеження
джерельної бази для дослідницької та популяризаторської роботи музеїв, суворо контролювалися записи
усної історії, перевірялися експозиції. В основу діяльності музеїв революції було покладено концепт Великого жовтня та громадянської війни, спрямований на
творення міфологізованої історичної пам’яті з метою
легітимізації більшовицької влади. Встановлено, що
з початком великого терору музейники опинилися перед новими викликами та заборонами, коли трактування подій та представлення тих чи інших осіб в експозиції потребувало термінового внесення корективів до
музейної роботи. На прикладі долі директора Дніпродзержинського музею революції висвітлено формування ідеологічних підвалин тоталітарної держави, коли
будь-яке відхилення від основних постулатів суворо
каралося. Стаття рекомендована для використання під
час написання робіт як з історії репресій 1930‑х рр.,
так і з історії музейної справи. Тип статті: дослідницька.
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Abstract. The aim of the article. On the basis of the archival investigative case of the director of the Dneprodzerzhinsk Museum of Revolution, I. I. Gavrilov, who was
repressed in 1936, the formation of a memorial discourse
about the revolutionary events of 1917 in the museums of
revolution is investigated. Methods. In the course of the
study, general scientific, historical and special methods
are used. The first category is represented by historical,
terminological, cognitive methods and axiological approach. Comparatively-historical, historical-typological,
historical-systemic methods are used for historical methods. Special methods in the work are presented by methods of scientific critique of sources, textual and social psychology. The scientific novelty of the study is that for the
first time the subject of historical research is the process
of forming the historical memory of the October revolu-

tion of 1917 in the museum discourse of the 1930s. Main
results. The archival and investigative case of the director of the Dniprodzerzhynsk Museum of the Revolution
was put into scientific circulation, which made it possible to complete the picture of the repressions of the 1930s
in Dnipropetrovsk region, to reveal the challenges facing
museum workers during the terror. It is proved that in order to form historical memory of the revolutionary events
of 1917, restrictions were imposed on the source base for
the research and popularization of museums, records of
oral history were strictly controlled, and expositions were
checked. The basis of the Revolution Museums was the
concept of the Great October and the Civil War, aimed at
creating mythologized historical memory in order to legitimize Bolshevik power. It is established that with the
onset of great terror, museums were faced with new challenges and prohibitions when the interpretation of events
and the presentation of particular persons in the exposition
required an urgent correction of museum work. On the example of the fate of the director of the Dneprodzerzhinsk
Museum of Revolution, the formation of the ideological
foundations of a totalitarian state is illuminated, when any
deviation from the basic tenets was severely punished. The
article is recommended for use in writing works on both
the history of the repression of the 1930s and the history of
museum work. Type of article: descriptive.
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Постановка проблеми. Останнім часом у вітчизняній гуманітаристиці активізувались дослідження, спрямовані на вивчення історичної пам’яті, які базуються на концепціях зарубіжних вчених
Поля Рікера, Яна Ассмана, Алейди Ассман, П’єра
Нора та ін. У працях Я. Грицака (Грицак, Я., 2007;
Грицак, Я., 2011), В. Артюха (Артюх, В., 2006, сс.
56–60; Артюх, В., 2017, сс. 113–120), Ю. Шаповала
(Шаповал, Ю., 2008, сс. 7–11), Ю. Зерній (Зерній,
Ю., 2008, сс. 32–39; Зерній, Ю., 2008, сс. 41–51),
С. Єкельчика (Єкельчик, С., 2008), інших дослідників висвітлено особливості історичної пам’яті
в контексті перебування українських земель у складі різних держав, становлення та сучасний зміст
державної політики пам’яті в Україні, запропоновано механізми актуалізації минулого у процесі розвитку суспільства на основі європейського досвіду тощо. Переважна більшість дослідників розглядають історичну пам’ять як колективне
уявлення про минуле, своєрідний фундамент національної ідентичності, що ґрунтується на місцях
пам’яті і героях, з якими спільнота себе ідентифікує. Незважаючи на велику кількість публікацій,
в поле зору дослідників не часто потрапляють музеї, яким належить важливе місце у ретрансляції та
збереженні історичної пам’яті. Як багатофункціональні соціальні інститути, музеї реконструюють
історичний наратив та презентують його широкій
аудиторії. Включення музеїв до сфери досліджень
пам’яттєвого дискурсу дозволяє виразніше проаналізувати політику пам’яті та відтворити впливи
владних інституцій на формування історичного наративу, представленого в експозиціях. Особливо
це стосується радянського періоду історії, коли діяльність українських музеїв практично повністю
підпорядковувалась стандартам ідеологічної роботи в СРСР. Пріоритетність і актуальність теми
пояснюється необхідністю пошуку та відображення в сучасному музейному дискурсі оптимальних
моделей пам’яті. Адже відсутність цілісного образу вітчизняної історії на рівні колективної пам’яті
спричиняє наявність кризових явищ у самоідентифікації українців.
Історіографія. З набуттям Україною незалежності музейна тематика, знаходячись на перетині
історії, культурології, філософії, соціології, все активніше входить до проблематики наукових досліджень, в яких умовно можна виділити три історіографічні напрями. Перший представлений працями О. О. Козаченко (Козаченко, О. О., 2014, сс. 117–
129), І. В. Пантелейчук (Пантелейчук, І. В., 2006,
сс. 150–157), О. В. Потильчака (Потильчак, О. В.,
2007), О. О. Салати (Салата, О. О., 2013, сс. 150–
157) та інших дослідників, які розглядають різноманітні проблеми теорії та історії музейної справи,

фрагментарно висвітлюючи окремі аспекти формування історичної пам’яті музейними засобами. Так,
у дисертаційному дослідженні Р. В. Маньковської
(Маньковська, Р. В., 2017) розкрито цілісну картину
розвитку музейної справи в Україні в історичному
контексті 1920‑х рр. – початку ХХІ ст. Розглядаючи
стан музейництва в умовах тоталітарного режиму, авторка зупинилася на ідеологемах радянської
держави, які деформували сутнісні основи діяльності музеїв, перетворивши їх на ідеологічний інструмент влади.
Другу історіографічну групу складають праці, присвячені основним аспектам відображення
історичного наративу в експозиціях музеїв у контексті формування історичної пам’яті (Банах,
В., 2015; Барановська, Н. М., 2016; Борис, Т. П.,
2013, сс. 113–116; Борис, Т. П., 2015, сс. 219–222;
Гончарова, О. М., 2015, сс. 139–150; Самаріна, Н.,
2019; Сошніков, А. О., 2016; Хархун В., 2017). Як
результати науково-дослідної та науково-фондової
роботи музеїв, експозиції акумулюють останні тенденції гуманітарного знання на період їх створення
і дають уявлення про можливості формування історичної пам’яті музейними засобами. Приміром,
О. М. Гончарова (Гончарова, О. М., 2015, сс. 139–
150), досліджуючи особливості музейної комунікації в герменевтичному дискурсі, розглядає музей як інститут збереження історичних артефактів
у якнайширшому значенні останнього поняття; як
інститут ретрансляції соціального досвіду й одну
з форм об’єктивації соціальної пам’яті.
Дослідники, яких умовно можна віднести до
третього напряму, висвітлюють проблему музею
в системі формування історичної пам’яті (Киридон,
А., 2015, сс. 193–200; Чебаненко, Т., 2012; Чупрій,
А., 2012, сс. 137–146). Приміром, П. Вербицька
(Вербицька, П., 2017) зосередилась на висвітленні
актуальної проблеми з’ясування потенціалу історичного музею у подоланні конфлікту історичної
пам’яті, що дестабілізує сучасне українське суспільство та перешкоджає його інтеграції та консолідації. Враховуючи те, що минуле й надалі є об’єктом політичних маніпуляцій в Україні, суспільне
порозуміння та примирення щодо суперечливих
і вразливих сторінок історичної пам’яті є важливим
завданням історичного музею. Як свідчить аналіз
літератури, поза увагою дослідників залишається
проблема впливу ідеології на формування пам’яттєвого дискурсу в музеях України в 1930‑х рр., позначених активізацією політичних репресій, жертвами яких ставали представники музейної спільноти.
Мета дослідження. На прикладі справи репресованого директора Дніпродзержинського музею революції І. І. Гаврилова дослідити особливості створення колективної пам’яті про революційні
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події 1917 р. в музейному дискурсі під час репресій 1930‑х рр.
Джерельною базою дослідження стала архівно-с лідча справа директора Дніпрод зержинського музею революції І. І. Гаврилова, репресованого в 1936 р., що
зберігається в Архівному управлінні СБУ у
Дніпропетровській області.
Виклад основного матеріалу. За радянської
влади музейна справа в Україні увійшла до арсеналу радянської пропаганди. Радянські музеї ставали
ефективним знаряддям ідеології, діяльність яких
поступово підпорядковувалась партійним установкам, згідно з якими відбувалося формування політики пам’яті та радянської ідентичності. В цьому
сенсі важлива роль відводилася музеям революції,
організація яких розпочалася після жовтневого перевороту 1917 р. В 1922 р. у Москві було відкрито
експозицію Музею революції, у 1926 р. розроблено проєкт «Положення про місцеві музеї революції». На честь жовтневих роковин у 1927 р. в СРСР
було започатковано мережу музеїв революції – «наукових закладів агітаційно-просвітнього характеру» з домінуванням науково-просвітньої роботи,
яких у той період налічувалось 82 (Очерки истории музейного дела в СССР, 1963, сс. 39, 41). Музеї
розглядалися як активні учасники реалізації «великих перетворень», яким призначалося активно
проводити роботу серед різних прошарків населення. Один із таких пропагандистських осередків
було засновано у Кам’янському в 1929 р. 5 квітня
1932 р. музей отримав окреме приміщення в закритому на той час Свято-Миколаївському соборі. Крім стаціонарної експозиції, яка висвітлювала
історію міста та революційного руху, у музеї працювали постійно діючі виставки про В. І. Леніна
і Ф. Е. Дзержинського. Тільки за перші чотири місяці роботи музей відвідало 30 тис. осіб. (Сабов,
М. М., 2009). У 1933 р. в УРСР кількість музеїв
революції збільшилась і нараховувала 157 закладів, які включились в агітаційно-пропагандистську
роботу (Очерки истории музейного дела в СССР,
1963, с. 84).
Перша кругла дата революції стала важливою точкою конструювання колективної пам’яті.
Десятирічний ювілей революції, який відзначався в 1927 р., викликав появу комплексу інструктивних материалів, які регламентували написання історії жовтневої революції, в тому числі на регіональному рівні. Одним із важливих факторів,
що сприяли створенню моделі історії революційних подій в історичній пам’яті, стала регламентація джерельної бази для проведення дослідницької та популяризаторської роботи. Так, була конкретизована можливість використання білогвар-

дійських документів, важливість яких визначалася наявністю в них відомостей про «наші організації». Але і цю інформацію, згідно з інструкціями
Істпарта ЦК, потрібно було ретельно перевіряти.
Таким чином, історія революції 1917 р. та громадянської війни зводилась до висвітлення приходу
до влади більшовиків. Поступово в радянській історіографії утвердилася модель інтерпретації подій
революції 1917 р. в Україні в контексті загальної
схеми «Велика жовтнева соціалістична революція
та громадянська війна». Концепт «Великого жовтня та громадянської війни», покладений в основу
експозицій та науково-освітньої діяльності музеїв революції, був спрямований на творення міфологізованої історичної пам’яті, а постаті учасників революції та громадянської війни увійшли до
пантеону радянських героїв. З часом партійна інтерпретація революції 1917–1920 рр. набула майже сакрального значення і стала однією з ідеологічних домінант, за допомогою якої виховувалася
соціалістична свідомість і формувалась колективна пам’ять радянських людей. Але початок великого терору спричинив згортання успішної в минулі
роки кампанії радянської пропаганди, адже під час
репресій було знищено багато старих більшовиків
і верхівку Червоної Армії, яким відводилася ключова роль у революційних подіях. Музеї революції
в цьому контексті опинилися у складному становищі, адже ідеологічні установки та рекомендації
значно відставали від ходу репресій, а діячі революції та громадянської війни в будь-який час могли стати «ворогами народу».
10 серпня 1936 р. у Дніпродзержинську органами НКВС був заарештований директор Музею революції, призначений на посаду 14 березня 1935 р.,
Ілля Іванович Гаврилов, людина з великими заслугами перед партією: учасник революції, брав участь
у більшовицькому підпіллі під час австрійсько-
німецької окупації. Формальним приводом для
арешту стало намагання Гаврилова врятувати заарештованого колишнього есера Миколу Лубкіна,
який у 1918 р. перейшов до більшовиків.
Наступного дня після арешту до музею
прийшла бригада Дніпродзержинського міського комітету партії, очолювана редактором газети
«Дзержинець» О. І. Гришою, з метою обстеження
музею. Під час обстеження вилучили револьвер
системи «Наган», отриманий Гавриловим у ГПУ
Кам’янського, дозвіл на зберігання якого не був
пролонгований від жовтня 1933 р., лист на підтримку заарештованого у 1935 р. М. Лубкіна та
сім книг «ворога народу» Г. О. Зінов’єва (Архівно-
слідча справа І. І. Гаврилова, арк. 34). У зв’язку
з виявленням троцькістської літератури завідувач
відділу шкіл, культури Дніпродзержинської місь-
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кої ради Жарченко наказав закрити музей з 10 вересня 1936 р. до остаточної перевірки всіх експонатів і експозицій.
В експозиції музею революції, згідно з доповідною запискою бригади з обслідування Музею
революції до бюро міського комітету партії, «…поряд із заслуговуючими на увагу фотографіями учасників революційного руху в Кам’янському були
часто-густо фотографії осіб із сумнівним минулим,
фотографії без вказівки особистостей і фотографії відомих ворогів партії, вже викритих останнім
часом, нами всі ці фотографії і репродукції зняті,
складені в ящики і забиті. Вважаємо, що їх розчищення можливе при ретельному відборі фотознімків, із залученням до цього учасників революційного руху в Кам’янскому, партійна чистка яких би
не викликала жодних сумнівів.
Неупередженим є той факт, що і у матеріалах,
підготовлених до друку брошури, і у матеріалах,
підготовлених до випуску альбомів, на фотознімках, що слугували довгий час експонатами музею
під його керівництвом, на перший план висовувались нині виключені з партії Гаврилов, Яндовський
та інші. Так, наприклад, участь у революційному
русі Яндовського представлено в музеї суцільним
інсценуванням його «втеч» від поліції через вікно
підпільних квартир, «переправи через Дніпро з підпільною друкарнею» і «відхід з оглядкою з підпільної друкарні», «поширення серед населення
всіляких листівок» і т. д. (Архівно-слідча справа
І. І. Гаврилова, арк. 11, 12).
Одночасно з цим комісія звернула увагу на
стаціонарну експозицію музею революції, присвячену революційним подіям 1917–1918 рр., з фотографіями засуджених у 1930‑х рр. їх учасників.
Приміром, на фото серед очільників київського комітету РСДРП був зображений виключений з партії у 1933 р. «ворог народу» Р. Б. Фарбман, який
в той час відбував покарання у Верхньоуральському
ізоляторі ОДПУ. В експозиції музею революції
серед учасників засідання ЦК 10 жовтня 1917 р.
були зображені репресовані в той час лідери опозиції Л. Д. Троцький, Л. Б. Каменєв, Г. О. Зінов’єв
(Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 12). На фотографії, присвяченій лютневим подіям 1917 р., був
П. А. Залуцький, заарештований у 1934 р. у справі «ленінградської контрреволюційної зінов’євської групи», який в той час відбував покарання
(Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 13). В експозиції знаходились також фото О. Г. Шляпнікова та
В. Х. Ауссема, які через репресії не вписувались
у актуальний для партії на той час революційний
наратив. Але найбільше світлин, представлених
в експозиції, було із зображенням «ворога народу»
О. І. Рикова. Очевидно, директор Музею революції

Гаврилов не поспішав змінювати акценти в експозиції, вважаючи, як і багато старих більшовиків,
що сталася прикра помилка під час їх арештів, влада розбереться і справедливість буде відновлено.
В експозиції музею революції були також представлені неатрибутовані фотографії учасників боротьби за владу Рад в Одесі, Кам’янського міського
штабу Червоної гвардії, сільського союзу 1905 р.,
навіть учасників селянського повстанського руху
1917–1921 рр. (Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 13).
До заборонених експозиційних тем бригада
з обстеження музею віднесла виступ на квітневій
конференції в 1917 р. С. І. Гопнер, яка після більшовицького перевороту 1917 р. вела агітаційно-
пропагандистську роботу в Катеринославі, Юзівці,
Харкові і Кам’янському. Представлений в експозиції текст виступу революціонерки на підтримку
Каменєва з критикою квітневих тез Леніна бригадою трактувався як ворожий (Справа І. І. Гаврилова,
1936, арк. 13). Бригада також звернула увагу на те,
що в експозиції музею не було розміщено жодної
цитати В. Леніна, натомість було багато виписок
з промов Л. Каменєва. На цій підставі було зроблено висновок, що «роль Леніна і Сталіна у створенні більшовицької партії і в організації боротьби з різними опортуністичними і антимарксистськими течіями, і тим більше, роль Сталіна в організації розгрому різноманітних опозицій, зокрема, троцькізму, в музеї зовсім не відображено»
(Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 76).
Під час обстеження музею революції було вилучено брошуру «Воспоминания о подпольной работе Каменской организации большевиков в 1918 г.
во время оккупации немцев», авторами якої були
Гаврилов, Яндовський та інші учасники революційних подій у Кам’янському, в яких акцентовано увагу
на ролі меньшовиків та есерів, що суперечило офіційній ідеології (Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк.
18). Адже, починаючи від 1920‑х рр., у країні під
керівництвом Комісії з вивчення історії Жовтневої
революції та історії Комуністичної партії (Істпарт)
тривала кампанія з «пригадування» жовтневих подій (Клопихина, В. С., 2018, с. 84). Одним з ключових її завдань було сконструювати «правильні»
спомини про Жовтень, а точніше – навчити населення пригадувати події визвольних змагань 1917–
1921 рр. «як треба». Представлення Жовтня 1917
року саме як революції стало частиною сконструйованої «правильної» історії та інструментом легітимації, який засвідчував законність приходу до
влади більшовиків.
Останнім доказом «ворожої» діяльності директора музею революції став лист від 24 січня
1936 р. до комісара держбезпеки С. Реденса на
захист М. Лубкіна. Очевидно, це був вже другий

113

ISSN 2664-9950 (Print) Universum Historiae et Archeologiae. 2021. Vol. 4(29). Issue 2, pp. 109–118
114

лист на підтримку товариша, оскільки перший,
відправлений до Києва, залишився без відповіді
і, очевидно, став формальним приводом для арешту: «…Пишу тобі повторно, так як на мій перший
лист я до цього часу відповіді від тебе не отримав. І не знаю, чи отримав ти його, а в ньому і матеріали, відправлені мною тобі про роботу нашої
Кам’янської підпільної організації в період окупації України німцями» (Справа І. І. Гаврилова, 1936,
арк. 91). Далі Ілля Іванович виклав суть справи
М. К. Лубкіна, члена партії з 1918 р., червоного партизана, добре знайомого Реденсу по спільній роботі на Дніпровському заводі: «…ось вже два місяці
він сидить арештований Дніпропетровським НКВД.
Звинувачують його по ст. 54/10 – одного в троцькізмі – нібито він в 1927 році влітку приїзджав до
Кам’янського разом з Луковцевим, і на той стороні Дніпра, на пляжі начебто проводив якесь антипартійне зібрання. Ось і все. Ми, старі партизани
Кам’янскої організації, не знали тоді, і до цього
часу не знаємо нічого про якісь антипартійні зібрання. Зі свого боку, знаємо з дуже гарної сторони
т. Лубкіна М. як відданного партійця, але нас ніхто
про нього не запитував. А справа його, як говорять,
пішла в НКВД УРСР. Він сидить в Допрі, з хворим
на туберкульоз, що може погано закінчиться, і родина в дуже важкому матеріальному становищі»
(Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 91 зв.).
22 вересня 1936 р. слідчий Рапопорт, ознайомившись з доповідною запискою комісії
Дніпродзержинського міськпарткому про результати обслідування музею революції, знайшов, що
обвинувачений через очолюваний ним музей популяризував лідерів контрреволюції Троцького,
Зінов’єва, Каменєва, Залуцького та інших. В експозиції музею революції не була відображена роль
вождів пролетаріату у будівництві більшовицької
партії з усіма можливими відхиленнями від більшовизму. За допомогою експонатів музею Ілля
Гаврилов приписував революційні заслуги ворогам партії. Незабаром заарештований отримав і обвинувачення у контрреволюційній троцькістській
діяльності (Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 10).
Ана лізуючи матеріа ли слідчої справи І. Гаврилова, можна зробити висновок, що
він був чуйною, толерантною, сміливою людиною. Упродовж 1935–1936 рр. Гаврилов надав
характеристики А. Н. Харитонову, члену партії
з 1917 р., для отримання пенсії, вдові Бєсєдова
про її чоловіка Ісаака Малаховича, який з 1917
по 1925 рр. був членом партії, а в 1925 р. помер,
В. Д. Меркушину, члену партії з 1917 р., учаснику
громадянської війни, на якого було подано наклеп,
тощо (Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 24). Маючи
широке коло спілкування, Ілля Іванович не бояв-

ся обговорювати зі знайомими політику репресій
(Арк. 69). Із показань свідка Ф. І. Шишка, завідувача бентонітового цеху вагонного заводу ім. газети «Правда», знайомого з Гавриловим з 1917 р.:
«В 1927–1928 рр., після виступів у Москві троцькістів, Гаврилов у бесіді зі мною говорив: «В заповіті Леніна було сказано, через його особисті якості не допускали до керівництва, але його заповіт
не виконали. Крім того, Ленін у своєму заповіті
не вказував, щоб Троцького відсторонили від керівної роботи, адже Троцький пережив всі тяготи
громадянської війни, має великі заслуги, а його
тепер дискредитують… ці нападки на Троцького
мають одне пояснення – нападають на нього тому,
що він являється євреєм» (Архівно-слідча справа
І. І. Гаврилова, 1936, арк. 69).
Поряд з «ворожим» предст авленням
в експозиції подій революції та постатей її діячів,
І. І. Гаврилова під час слідства звинувачували у приналежності до троцькістської організації, за що раніше було арештовано Миколу Лубкіна, якого Ілля
Іванович намагався захистити. В поле зору слідства
потрапили всі знайомі директора музею революції, переважна більшість яких вже була заарештована. Під час допиту 20 серпня 1936 р. слідчий нагадав йому про меньшовика В. Логвінова, якому
Гаврилов давав рекомендацію в період партійної
чистки. Гаврилов у якості доказу приналежності
товариша до більшовиків привів музейний експонат – список волосного земства від партії більшовиків, по якому проходив Логвінов. Але слідство
на це не зважало, Логвінов був заарештований.
Слідство намагало ся з’ясувати зв’язки Гаврилова з Лубкіним, на підтримку якого Ілля Іванович відправив листа до С. Реденса
(Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 27). Спочатку
Гаврилов намагався заперечувати свою участь у захисті М. Лубкіна: «…ще раз підтверджую, що та
обставина, що Лубкін був арештований по звинуваченню в троцькізмі, мені стала відома вже в серпні 1936 р. під час мого перебування під вартою
в Дніпропетровському НКВД і, що я, в кампанії
по захисту Лубкіна ніякої участі не приймав і нічого про це не знаю» (Справа І. І. Гаврилова, 1936,
арк. 28). Але незабаром змушений був зізнатися,
що обставини арешту Лубкіна йому стали відомі
у січні 1936 р. від службовця Дніпровського заводу
Удовицького… і що «органи НКВД мають у розпорядженні матеріали про те, що Лубкін і Луковцев
в 1927 р. були учасниками підпільної троцькістської
наради на лівому березі Дніпра… Тоді ж у січні
місяці 1936 р. мною разом з Удовицьким складено листа т. Реденсу, в якому я від імені старих комуністів дав позитивну характеристику Лубкіну,
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просив т. Реденса вжити заходів до його звільнення. Лист цей т. Реденсу відправлено не було, так
як пом. секретаря міськкому Монастирський не рекомендував цього робити» (Архівно-слідча справа
І. І. Гаврилова, 1936, арк. 31).
Надалі слідство почало розкручувати музейну
тематику, звинувативши І. І. Гаврилова, який працював директором з 14 березня 1935 р., в тому, що
в музеї «популяризувались лідери контрреволюційного троцькізму. В експонатах музею випиналася
«видатна» роль у революції таких заклятих ворогів партії як Зінов’єв, Каменєв, Троцький и т. д.»
(Справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 32). Гаврилов
намагався заперечити цей факт, повідомивши, що
у травні 1936 р. музей оглядали інструктор музеїв Воєводін і директор обласного музею революції, не зробивши зауважень (Архівно-слідча справа
І. І. Гаврилова, 1936, арк. 33). Але слідчий пред’явив
акт огляду музею бригадою Дніпродзержинського
міськкому партії, на підставі якого зробив висновок,
що «в музеї абсолютно не відображено роль видних
вождів пролетаріату т. т. Леніна і Сталіна в будівництві більшовицької партії, організації боротьби партією зі всілякими відхиленнями від більшовизму»
(Архівно-слідча справа І. І. Гаврилова, 1936, арк.
35). Пояснення І. Гаврилова про завантаженість
роботою слідством до уваги не бралися. 29 березня 1937 р. Гаврилов був звинувачений у приналежності до «троцькістсько-зінов’євської контрреволюційної організації, яка здійснила 01 грудня 1934 р.
злочинне вбивство С. М. Кірова і підготовлювала
в наступні роки здійснення терористичних актів
над керівниками партії та уряду» (Архівно-слідча
справа І. І. Гаврилова, 1936, арк. 89) та засуджений
на десять років до тюремного ув’язнення без права
листування (Архівно-слідча справа І. І. Гаврилова,
1936, арк. 95). За термінологією тих часів це означало розстріл.

Отже, в результаті дослідження до наукового обігу введено справу репресованого директора Дніпродзержинського музею революції
І. І. Гаврилова, що дало можливість прослідкувати
особливості формування наративу про революційні події 1917 р. в експозиціях музеїв.
Обговорення дослідження відбулося під час
ХХХІ сесії Кам’янської філії Дніпровського осередку Наукового товариства імені Шевченка.
Висновки. З приходом до влади біільшовиків
з метою формування історичної пам’яті про революційні події 1917 р. вводилися обмеження джерельної бази для дослідницької та популяризаторської роботи музеїв, суворо контролювалися записи
усної історії, перевірялися експозиції. В основу діяльності музеїв революції було покладено концепт
«Великого жовтня та громадянської війни», спрямований на творення міфологізованої історичної
пам’яті з метою легітимізації більшовицької влади.
З початком великого терору 1930‑х рр. музейники
опинилися перед новими викликами та заборонами, коли трактування подій та представлення тих
чи інших осіб в експозиції потребувало термінового внесення корективів до музейної роботи. На
прикладі долі директора Дніпродзержинського музею революції висвітлено формування ідеологічних підвалин тоталітарної держави, коли будь-яке
відхилення від основних постулатів суворо каралося. Вочевидь, створена тоталітарна держава СРСР,
досягнувши уніфікації в усіх сферах життя, прагнула до перетворення всіх радянських народів на
один соціалістичний народ – з єдиним минулим,
без пам’яті або з новою її формою.
Подяка співробітникам Архівного управління СБУ у Дніпропетровській області за допомогу
в пошуку матеріалів.
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