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міжнародна організація допомоги борцям революції (далі – 
модр) – комуністична благодійна організація, була створена за рі-
шенням комінтерну у 1922 році. до 1932 року вона об’єднала 70 на-
ціональних секцій, до складу яких входило близько 14 мільйонів осіб. 
у міжнародному масштабі діяла до другої світової війни. секція в ко-
лишньому радянському союзі – наймасовіша, існувала до 1947 року. 
основним завданням організації було надання юридичної, моральної 
і матеріальної допомоги засудженим борцям революції, їх сім’ям та 
сім’ям загиблих. 

на Чернігівщині діяли спочатку Чернігівський губернський, а після 
ліквідації губернії – обласний комітет модр.

Чернігівський губернський комітет модр, створений у 1923 році, 
надавав матеріальну та моральну допомогу революціонерам1. 

найпершими документами щодо створення губернської організації 
модр були бюлетені і циркуляри Центрального комітету міжнарод-
ної організації, датовані травнем 1923 року, до Чернігівського губкому 
кП(б)у з проханням призначити уповноважену особу у справах модр; 
нею може стати особа із складу парткому, яка має систематично опі-
куватися справою організації допомоги борцям революції2. до цирку-
лярів додавалися журнали та плакати для розповсюдження у губернії. 
станом на 21 серпня 1923 року в Чернігівській губернії така особа вже 
працювала3.

З листування Цк модр та уповноваженою особою Чернігівської 
губернії видно, що робота від уповноваженого вимагалась пропаган-
дистська. Цк ставило завдання утворити правління модр у складі 7 
осіб з метою агітації у членство модр, а робітники і селяни мали пе-
рейнятися ідеологією цієї організації4. новоутвореним Чернігівським 
правлінням було взято шефство над Бранденбургською тюрмою (зна-
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ходилась поблизу Берліна в німеччині)5. кошти на потреби засудже-
них із губернії надходили регулярно. і вже напередодні відзначення 6-ї 
річниці жовтневої революції надійшло 60 червінців, зібраних членами 
модр6. на початку 1924 року на рахунок Цк для підшефної тюрми 
було направлено усю готівку, золото, срібло й інші дорогоцінні речі7.

осередки модр діяли на заводах, підприємствах, у закладах осві-
ти, партійних школах, судових органах тощо. станом на 1 серпня 1924 
року на Чернігівщині налічувалося 3 775 членів модр8, але агітаційна 
робота була недостатня. тому на засіданнях правління модр обгово-
рювалися питання щодо проведення тижня міжнародної організації на 
Чернігівщині у грудні 1924 року, членам правління рекомендувалося 
підготувати статті до періодичної преси, продовжувати розповсюджен-
ня та популяризацію журналу “Путь моПр” з метою агітації до вступу 
до модр9. основними завданнями було залучення жінок-селянок до 
організації, створення в сільбудах куточків модр, активна пропаганда 
революційної боротьби в капіталістичних країнах10.

Відповідно до “Положення про членство та членські внески” чле-
ном модр могла бути особа, яка досягла 16-ти років. сума членських 
внесків залежала від статусу особи (селянин, робітник, учень, військо-
вослужбовець тощо). Членські внески сплачувалися у місті 1 раз на 3 
місяці, в селі – 1 раз на півроку11. із списків осіб, охочих стати членом 
міжнародної організації, видно, що здебільшого це були особи віком 
від 19 до 35 років, робітники та селяни, більшість з яких – члени кП(б)
у. сума членських внесків становила від 2 до 10 коп.12.

Чернігівський губком діяв до ліквідації губернії (1925 рік). Впер-
ше питання про його ліквідацію обговорювалося на засіданні пленуму 
24 квітня 1925 року, де було вирішено детальний план ліквідації на-
правити в Цк модр13. 

Чернігівський обласний комітет модр був створений 25 листопада 
1932 року відповідно до постанови Цк модр усрр від 17 жовтня 1932 
року. обласний комітет здійснював керівництво організаціями модр 
в області, проводив інтернаціонально-виховну роботу серед населення, 
надавав допомогу політемігрантам, сім’ям загиблих революціонерів, 
укладав міжнародні угоди про змагання з закордонними організаціями 
модр.

уже в 1932 році комітет активно працював згідно з вимогою 
Й. сталіна “Зробити всіх колгоспників заможними”. складалися допо-
віді для інформування населення про перший світовий конгрес модр, 
надавалися інструкції до впровадження статистичних звітів14. у цей 
період були проведені урочисті збори до 10-річчя утворення модр. 
За активну участь у роботі організації активісти Чернігівщини нагоро-
джувалися іменним жетоном модр15. 

діяльність Чернігівського обласного комітету не відрізнялася від 
діяльності інших обласних організацій. у протоколах засідань секре-
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таріату Цк модр урср за 1933 рік відзначається, що всі члени модр 
налагоджують зв’язки з політвідділами, проводять інтернаціонально-
виховну роботу, збирають членські внески, ведуть листування з під-
шефними в’язницями16. 

4 березня 1934 року виповнилося 15 років із часу створення комін-
терну. Цк модр закликав країну підтримати боротьбу комінтерну за 
визволення пригнічених народів, навів приклад комінтерну щодо прак-
тичної роботи з трудящими капіталістичних країн. модр популяризу-
вав героїчну боротьбу борців за комунізм17. 

у зв’язку з відзначенням такої дати Цк пропонував на кожному 
заводі, фабриці утворювати нові виробничі бригади з числа модрців і 
присвоювати їм імена карла лібкнехта, рози люксембург, Євгенія лє-
віна, сян-Чу-Фа та інших. робота таких бригад мала бути взірцем для 
інших18.

у справах комітету зберігається інформація про героїнь револю-
ційної боротьби: фрау томас (Берлін), колишнього депутата муніципа-
літету, анну крейцер (гамбург), редактора соцдемократичного органу 
“Фольксцейтун”, яких жорстоко побили штурмовики; анну мюллер 
(саксонія), яка була закатована фашистами19. В документах також зна-
читься, що в іспанських тюрмах станом на 1933 рік перебувало 300 
жінок-політв’язнів, яких заарештували за участь у мітингах, рухах 
квартиронаймачів проти господарів, комуністичних рухах, підозрах у 
вбивстві поліцейських20.

до вступу в організацію модр на Чернігівщині молодь залучалася 
шляхом створення інтернаціональних гуртків, проведення семінарів та 
лекцій, підготовки дошки показників виконання завдання реалізації по-
зики осередкам модр та окремим активістам, заочного навчання, про-
ведення інтернаціонального суботника на користь політв’язнів21. 

на засіданнях оргбюро Чернігівського обкому модр обговорював-
ся розподіл обов’язків між членами організації, утворювалися комісії: 
агітаційно-масова, фінансова, організаційна, з розподілу речей, шеф-
ська22. оргбюро обкому затверджувало плани роботи комітету, розгля-
дало стан роботи обласної організації23. 

на обласній нараді районних комітетів модр у грудні 1944 року 
обговорювалася проведена у період Великої Вітчизняної війни робота 
з надання харчування дітям-сиротам, дітям фронтовиків, але виявило-
ся, що ця робота була недостатньою. тому з метою активізації роботи 
комітетів проектом постанови наради було передбачено створення груп 
активістів, інструкторів, доповідачів з числа лікарів, вчителів, партій-
них працівників для організації концертів, масових вечорів, збирання 
продуктів сім’ям фронтовиків та інвалідів, проведення шефської робо-
ти у госпіталях, дитячих будинках, соцзмагань між райкомами модр. 
комітетам встановлювалися фінансові плани24.
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до кінця 1944 року в області працювало 32 райкоми, 3 міськко-
ми модр, в яких нараховувалося 312 осіб, членами модр було 20 
018 осіб25. у 1944 році Чернігівський обком модр взяв шефство над 
евакошпиталем, де було прочитано 5 лекцій, проведено концерт, за-
куплено музичні інструменти, доміно, шашки, шахи, папір, тютюн та 
подарунки, влаштовано бібліотеку.

упродовж 1945 року членами організації стали 50 000 осіб. За фі-
нансовим планом Чернігівського обкому на кінець 1945 року на по-
треби постраждалих від фашистського терору було витрачено 134 579 
крб., з них на оздоровлення дітей – 64 185 крб., одноразову допомогу – 
11 689 крб., на харчування дітей-сиріт – 44 000 крб.; 249 дітей за раху-
нок модр відпочивало у піонертаборах. Багатьом сім’ям була надана 
матеріальна допомога26. основна допомога дітям у 1945 році була спря-
мована на організацію їхнього харчування у шкільних їдальнях та дит-
садках, оздоровлення у піонертаборах27. контингент дітей і сімей, які 
потребували допомоги, визначався спільно з органами народної освіти 
з подальшою вибірковою перевіркою з боку модр28. окремі райкоми 
модр займалися підготовкою доповідей та звернень до населення про 
завдання організації, завдяки цьому на допомогу дітям-сиротам надій-
шло 1 570 крб.29. 

За виконання фінансових планів члени модр преміювалися, їм та 
їхнім дітям надавалися путівки на відпочинок30.

якщо за станом на 1 січня 1945 року низових ланок модр на Черні-
гівщині було 329, то на цю дату 1946 року – 77231. у 1945 році передба-
чалося засіяти 20 га зернових, було засіяно 36 га, випущено 30 стінних 
газет і листівок замість 25, проведено 12 замість 10 антифашистських 
вечорів, організовано 275 активів районних модр замість 20032.

така ж робота велась фактично й у 1946 році. додатковим завдан-
ням була участь членів модр у підготовці до виборів до Верховної 
ради срср, пропаганді п’ятирічного плану відбудови народного гос-
подарства33. 1 563 члени модр стали агітаторами виборчих кампаній, 
більше 120 активістів стали членами виборчих комісій34. 

Цього ж року активісти модр читали лекції про нюрнберзький 
процес, стан справ в іспанії та китаї, про атомну зброю35. 

За 1946 рік активістами модр було проведено 2 400 бесід, 25 
лекцій і доповідей, організовано 12 виступів по радіо, проведено 10 
антифашистських вечорів, обладнано 46 куточків модр у школах та 
установах, 20 районних газет періодично висвітлювали роботу модр, 
випускались стінні газети36. для оздоровлення дітей було придбано 58 
путівок у табори на суму 18 697 крб. та 84 – на дитячі майданчики на 
суму 21 302 крб. 

усю роботу у цьому році обласна модр проводила, змагаючись 
із сумським обласним оргбюро модр. у цих змаганнях брали участь 
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22 райони та 56 осередків. Попередньо був складений договір на про-
ведення соцзмагання, який передбачав питання організаційної, агіта-
ційної, шефської та фінансової роботи. 

1947 року відзначалося 25-річчя модр. За станом на 1 січня 1947 
року обласна організація модр збільшилась до 71 452 осіб. Вона була 
спроможною виділити 121 000 крб. на харчування і проживання 1 
013 дітей-сиріт37. оргбюро Чернігівського обкому модр на 1947 рік 
основними завданнями вважало: посилення агітаційно-масової роботи, 
збільшення кількості членів модр до 100 000 осіб, забезпечення хар-
чування дітей-сиріт у кількості 100 осіб і оздоровлення 300 дітей, про-
ведення соцзмагання в області, виконання фінансового плану на суму 
400 000 крб., визначення осіб для нагородження “Значком активіста”38. 
але, на жаль, у протоколах засідань оргбюро обкому за підсумками 
роботи за 1 півріччя 1947 року вказано, що фінансовий план не вико-
нується, в деяких районах робота модр була вкрай слабкою39. робота 
оргбюро модр у цей період полягала у перевірянні результатів прове-
дених соцзмагань, планів роботи на відповідний період, заслуховуванні 
звітів райкомів й інструкторів комітетів, підготовці до заготівлі палива 
на зимовий період40. 

у 1947 році Чернігівська модр працювала значно гірше, ніж у 
1946 році. станом на 23 січня 1948 року не у всіх районах області були 
створені організації модр. незадовільно працювали осередки міст ні-
жина, Прилук, Чернігова, у зв’язку з чим фінансовий план був вико-
наний на 45 %. Через те, що не були виплачені вчасно внески, було 
“зірвано” допомогу учасникам Великої Вітчизняної війни41. станом на 
1 січня 1948 року вступний внесок у члени модр становив 50 коп., 
членські внески – 2 крб. на рік і добровільні внески – за бажанням42. 

В останній рік роботи модр Чернігівським обласним оргбюро 
проведено 3 засідання, на одному із засідань було вирішено відзна-
чити грамотою Цк модр кращих голів43, на останньому – 25 лютого 
1948 року – прийнято рішення про ліквідацію Чернігівського облас-
ного комітету модр, затвердження складу ліквідаційної комісії, яка 
складалась із 7 осіб, та нагородження грамотою Цк модр срср голів 
Бобровицького, комарівського, сосницького, лосинівського, Батурин-
ського, дмитрівського, ніжинського, Щорського райкомів модр Чер-
нігівської області44.

1 державний архів Чернігівської області, ф. р- 3766, історична довідка.
2 там само, оп. 1, спр. 1, арк. 5.
3 там само, спр. 1, арк. 7.
4 там само, спр. 1, арк. 8.
5 там само, спр. 1, арк. 10, 151.
6 там само, спр. 3, арк. 1.
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рассмотрена деятельность Черниговского губернского и областного ко-
ми тетов международной организации помощи борцам революции. охарак те-
ризован состав документов основных фондов.

Ключевые слова: международная организация помощи борцам револю-
ции; интернационально-воспитательная работа; шефская работа.
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