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З ПРАВОЗАХИСНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ О.П.КОЦЮБИ 
 

О.П.Коцюба 
 

Павло Петрович ЗАВОРОТЬКО: українська велична 
особистість, науковець і державний діяч 

 

Замість вступу 
 

Народ в соціальному житті своєю мудрістю завжди розставляв на свої місця 
події, обставини, осіб і їх поведінку в історичній ситуації, що складалася нерідко 
незалежно від їх волі та бажань, але така діяльність особистості логічно оцінювалася 
народом, визначала її зрілість, призвання і заслуги в суспільстві й  державі країни. 

Так сталося і в житті П. П. Заворотька: в 1941 році жорстока фашистська 
окупаційна влада забрала його 16-річним на примусові роботи в Німеччину; після 
звільнення Східної Пруссії його мобілізували в діючу Радянську Армію і він відважно 
воював з фашистами про що засвідчують бойові нагороди; після Великої Вітчизняної 
війни як здібний учень Павло Заворотько подав документи на юридичний факультет 
Дніпропетровського університету на за місцем проживання, але не поступив в цей 
навчальний заклад. Не пройшов по конкурсу для цієї галузі освіти не через відсутність 
знань, а тому що  написав правду про перебування в Німеччині на примусових 
роботах. Це тоді було підставою для політичної неблагонадійності. У наступному році, 
зрозумівши цю причину, молодий Заворотько за порадою  бувалих в політиці людей 
приїхав до Києва і подав документи на юридичний факультет Київського (тепер 
національного) університету ім. Тараса Шевченка, вказавши лише про участь у 
бойових діях за Данціг, Кенігсберг і  період завершення війни, що відзначено бойовими 
нагородами, і що дало можливість  успішно відповідно його знанням поступити на 
юридичний факультет, який закінчив з відзнакою і був рекомендований в аспірантуру 
як один з найкращих студентів. 

 

Становлення П. П. Заворотька як талановитого 
неординарного науковця і державного діяча 

 
Наукова кар’єра П. П. Заворотька була блискучою. Він достроково підготував 

дисертацію на ступінь кандидата юридичних наук,  успішно її захистив і, проявивши 
себе талановито на викладацькій практиці, був залишений викладачем знаменитого 
юридичного факультету Київського університету. З таким же успіхом молодий вчений 
підготував дисертацію на ступінь доктора юридичних наук і також блискуче її захистив. 
Відповідно до стажу Павло Петрович заслужено отримав звання доцента  і професора. 
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Знання і зрілість  дали  позитивні результати не тільки для формування неординарної 
особистості  вченого – правника , але і для розвитку юридичного факультету. У 1961 
році Павла Петровича Заворотька, при підтримці науково-педагогічного колективу, 
призначають на посаду декана юридичного факультету. 

На цій авторитетній посаді  Павло Петрович проявив свої найкращі риси як 
організатор правничої науки та освіти. Разом з цими надбаннями Заворотько - людина 
щирого серця з відкритою душею колоритного українця, серйозно думаюча особистість 
над вихованням юриста нового покоління, жартівник над житейськими курйозами 
вчених і студентів, витончений порадник, знавець власної історії України, складнощів 
історичного розвитку свого народу, володар латинською та німецькою мовами, 
бережливий розрадник щодо людських бід чи випадків нещастя або невдач.           

Майже за 14 років деканства й науково-освітнього керівництва юридичним 
факультетом не було випадків непорозумінь з ректоратом університету, Міністерством 
освіти України й іншими інстанціями. П. П. Заворотько зумів об’єднати навколо себе 
талановитих вчених: Воронову Л.К, Гончаренка В.Г., Індиченка П.Д., Лісиченка В.К.,  
Коваленко Т.П., Марчука В.П, Підопригору О.А., Прозорову Н.С., Ткача А. П., Недбайла 
П.О., Штефана М.Й.,  Янчука В.З. й інших, створивши творчий колектив і налагодивши 
широкі зв’язки міжвузівського значення як в Україні (Львів, Одеса, Харків, Донецьк, 
Чернігів, Черкаси тощо), активними союзними республіками (Грузія, Білорусія, 
Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Естонія, Узбекистан), так і закордонними 
вищими навчальними закладами (Англії, США, Канади, Болгарії, Польщі, Румунії, Чехії 
і Словаччини, Угорщини та ін.). Було розпочато взаємні наукові й освітні поїздки 
викладачів для обміну досвідом й налагодження творчої роботи і вияснення 
можливостей наукової роботи. 

Ще під час мого навчання в Львівському університеті ім. І. Франка на лекції 
декана юридичного факультету Калиновича В. І. я запитав чи існує, окрім політичної 
ідеології (тоді марксистсько-ленінської) – правова ідеологія, оскільки право має   
надзвичайно давню історію ще до нашої ери. Калинович В. І. уважно поглянув на мене, 
підійшов до парти ближче, а я, думаючи, що він не почув мене, почав несміливо й 
голосніше говорити: «Раз існує політика і політична ідеологія, релігія і релігійна 
ідеологія, то повинна існувати правова ідеологія, оскільки існує з давніх часів право!». 
Викладач спокійно і голосніше звичного промовив: «Ідеологія права або правова 
ідеологія, звичайно, існує. Проте, щоб її обґрунтувати, необхідно добре засвоїти зміст 
теорії та історії права і тоді можна говорити про правову ідеологію. Вивчіть спочатку те, 
що сказано в лекції та в основах римського і радянського права, тоді детальніше 
поговоримо про правову ідеологію, бо це досить складне питання. У нас на 
юридичному факультеті, в університеті і в Львівському відділені академії наук є 
наукова бібліотека. Читайте, добре думайте і порівнюйте. Успіхів всім вам!». 
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Що мав на увазі під порівняннями Володимир Іванович Калинович мені тоді 
було незрозуміло. А пошуки відповіді з порівняннями вияснити у цього мудрого вченого 
я так і не зміг. Калинович В.І. виїхав у відрядження за кордон (здається у Польщу), а 
мої життєві шляхи привели мене до Київського університету для отримання професії 
юриста. Навчаючись на юридичному факультеті та в аспірантурі цього університету, я 
мав можливість, в ході тривалих пошуків, звертатися з даної  проблеми до вчених: П.П. 
Заворотька, процесуаліста із знанням латинської мови, і О. Підопригори, який захистив 
кандидатську дисертацію по римському праву. Обидва вчені віднеслися до мене 
доброзичливо завдяки Павлу Петровичу, який звернув увагу на мої виписки з пошуків 
відповіді щодо пізнання й аналізу правової ідеології. 

В одній із бесід на березі р. Десна в с. Пірнове під Києвом мені запам’яталося 
таке. Після зустрічі з місцевим мешканцем – старезним дідом Камінським, який на 
запитання Павла Петровича, що Ви читаєте (дід тримав в руках газету «Правда») та 
спокійно сказав: «Ось знову портрет в чорній рамці якогось великого начальства». 
Заворотько тут же швидко відповів:  «Значить, Ви, читаєте про безсмертя народу, бо 
такі газети не пишуть, як і коли вмирає простий народ. Тому він і безсмертний!». Дід 
щиро усміхнувся: «Це, Павле, дійсно правда. Народ  живе вічно за своїм звичаєм і 
своїм правом і тому безсмертний, а начальство зовсім по-іншому – коротко і якимось 
газетним  життям з їх правом. Але хто і коли у цьому всьому буде розбиратися?». 

Ми йшли берегом вічної річки лірики та довголіття. За невеликим поворотом 
русла сіли на пеньках зрізаних дубів на березі ріки. Дід довгим поглядом голубих очей, 
ніби міряючи відстань від сріблястих на сонці хвиль води в річці аж до синього неба, 
повільно майже пошепки промовив до нас: «Ви, хлопці, навіть не знаєте як я до цього 
часу люблю одну жінку! І яка вона красива, але мені не дали права на ній оженитися. 
Неправедно це!». Повернув голову до нас і ми побачили його очі, наповнені слізьми  
чоловічої туги, що зволожили й поглибили голубе мерехтіння душі людини, яка 
страждала багато років від несправедливості й неповаги до їх права та його і її 
кохання. Це дійсно право не писане, але це найвище право людини. 

Коли наш 90 – літній співбесідник пішов додому Павло Петрович, пам’ятаючи 
про мої пошуки, запитав  чи зустрічався я з  Опанасом Андроновичем з приводу 
вияснення призначення правової ідеології в римському, латинському й нашому праві. Я 
розповів, що зустріч відбулася. О.А. Підопригора запросив мене до себе на квартиру у 
свою кімнату, де він працював, пояснив причину припинення роботи над дослідженням 
стародавнього римського права, показав підготовку матеріалів для публікації 
підручника з римського права українською мовою для вищих навчальних закладів і 
сказав, що він не займався проблемою походженням римського права, етимологією 
його понять і термінів, а тому дати відповідну пораду не може, але пошуки історичного 
змісту правової ідеології треба проводити. Це має, підкреслив він, важливе значення і 
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стосовно грецького й латинського права. Бо римське право базується і на  їх 
досягненнях,  походження яких у нас маловідоме в науковій літературі, а в освітніх 
програмах взагалі відсутнє й не передбачене для досліджень. 

Павло Петрович підтвердив дану ситуацію, сказав що цією проблемою 
(походження права) колись займалися в Києво-Могилянській академії та Київському 
університеті ім. Св. Володимира, коли ним керував перший ректор М. О. Максимович і, 
особливо, М.Д. Іванішев, який здійснював такі правові дослідження, тривалий час 
навчався за кордоном, досконало знав латинь, був у Празі та співпрацював з вченими 
над походженням права. Неодноразово займав посаду декана юридичного факультету 
Київського університету.Архіви його майже невідомі або втрачені. Назвав Павло 
Петрович і чехословацького вченого Мілана Бартошека як енциклопедично 
сформованого фахівця з римського права. Мене тоді вразило, що  Заворотько як 
вчений  приділив моїм пошукам стільки уваги і дав рекомендації.    

Очолюючи відомий в Європі та світі юридичний факультет державного 
університету і володіючи не тільки правовими знаннями, Заворотько П.П. розумів, що 
необхідно відтворювати історичне українське право і законодавство, включаючи в його 
систему процесуальне право з метою захисту прав і свобод людини і народу. Він 
домігся створення першої в СРСР кафедри процесуального права, яку очолив та 
спрямовував її розвиток. У період 1960-1979 років професор П.П. Заворотько як 
відомий вчений був запрошений в університети Європи і читав лекції в Польщі, 
Румунії, США, Чехословаччини, Югославії. Це було новим вкладом у наукову, 
навчальну й просвітницьку діяльність тодішньої української правової школи і державної 
освітньої політики. Діяльність П.П. Заворотька збагачувала авторитет України за таким 
же прикладом відомого українця, правника і вченого, випускника Харківського 
університету М. М. Ковалевського, який  читав лекції в Брюсселі, Москві, Оксфорді, 
Санкт-Петергбурзі, Сан - Франціско, Стокгольмі та Чікаго.  

Становленню Заворотька П.П. як науковця і громадського діяча в освіті й 
розповсюдженні правових знань сприяли його оригінальні творчі успіхи і знання. Павло 
Петрович, окрім навчальної освітньої роботи профессора права, науково досліджував 
проблеми теорії і практики цивільно-процесуального виконавчого провадження у 
захисті прав особи, майнових і немайнових інтересів. Його наукові праці: «Практичний 
посібник з радянського цивільного права» (1966) і  монографії «Судове виконання» 
(1967), «Непозовне провадження в радянському цивільному процесі» (1969) та 
публікації  й матеріали опублікованої монографії «Процесуальні гарантії виконання 
судово рішення» (1974) заклали основи науки виконавчого права. П.П.Заворотько брав 
участь в розробці «Науково-практичного коментаря до Цивільно-процесуального 
кодексу Української РСР» (1973) та творчо співпрацював з Науково-методичною радою 
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Верховного Суду УРСР. Була й інша багатограння науково–практична діяльність 
вченого і вклад в розвиток правничої науки та освіти. 

Активність і широта наукових поглядів Заворотька П.П., новизна способів 
розвитку внутрішніх та зовнішніх правових відносин не могли залишитися поза увагою 
громадськості. Павла Петровича включають в делегації Української РСР на 24-у, а 
потім і на 25-у сесії Генеральної Асамблеї Організації  Об’єднаних Націй, в складі яких 
П.П. Заворотько показав себе з найкращої сторонни як державний діяч і представник 
України в ООН. За плідну роботу в ООН Павло Петрович був відзначений подяками 
Міністерства закордонних справ.  

Також слід враховувати, що Україна користувалася високим авторитетом серед 
членів ГА ООН, бо вона вже під час Другої світової війни за заслуги її народу в 
боротьбі з фашизмом  стала в 1944 році одним із засновників ООН. Тому були всі 
підстави стверджувати, що Павло Петрович Заворотько як вчений із знаннями 
процессуального права мав вагомі перспективи і наукові можливості представляти 
Україну в ГА ООН і на більш високих посадах з  реальністю їх творчої реалізації.  

Очолюючи в 1993 році з офіційним візитом делегацію Верховної Ради України в 
Конгресс Сполучених Штатів Америки з питань співробітництва США-Україна (див. 
додаток, договір між Президією Верховної Ради України і Науково-дослідною службою 
Крнгресу США 1993 року, укладеного й затвердженого Президією ВР) мені довелося 
ознайомитися з надзвичайно цікавою публікацією. Виступ П.П. Заворотька в ООН в 
газетах було названо як прояв демократії і що від цього виступу «повіяло вільним 
Українським степом» та щирою і ліричною мовою народу України.   

Проте, ідеологічна чистка кадрів в СРСР сусловського задуму політично 
сформувати новий наднаціональний так званий вид – «єдиний радянський народ» - з 
відомим мовним пріоритетом російської мови в науці та освіті, викликали логічний 
протест інтелектуальних еліт інших народів Союзу РСР. Заворотько П.П. в кругу своїх 
коллег теж дав критичну оцінку такій «інтернаціоналізації» народів, націй та мов. Цю 
сусловську епідемію штучного політичного створення «нового народу» в Україні 
здійснював секретар ЦК КП України по ідеології Маланчук В.Ю. і до його колишнього 
комсомольського «чуття патріотизму» було донесено про переконання Заворотька. 
Зразу ж спрацював сумнозвісний КДБ і на Павла Петровича почали писати доноси як 
на неблагонадійну людину, ворога народу й зрадника. Офіційне доручення отримав 
адміністративний відділ ЦК КПУ під керівництвом Аркадія Степановича Чумака  
(колишнього райпрокурора). Запрацювала партійна гільйотина. 

У недогляді за порушниками партійної дисципліни почали звинувачувати 
первинну парторганізацію юридичного факультету, вишукувати приближених до нього 
співробітників. Слухи розпускали навмисне і дійшло до того, що Заворотька почали 
звинувачувати в участі дій армії Власова (РОА). Партійні органи від ЦК КПУ до 
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Київського міському партії, Ленінського райкому партії та парткому університету, що 
діяв на правах райкому партії з обмеженими функціями. Було прийнято рішення 
провести партійні збори факультету з участю представника Київського міському партії 
за дорученням ЦК КПУ (одного з секретарів ЦК КПУ Лутака І.А.). Психологічно ситуація 
доведена до стресового стану і Заворотько П.П. попадає в лікарню. Знову і знову 
шукають винних, щоб звинуватити Заворотька в розвалі роботи факультету, 
неправильному підборі кадрів та вчиненні порушень. 

На партійних зборах викладачів і студентів (тоді були об’єднані партійні 
організації) деякі виступаючі обвинувачують Заворотька і партійну організацію в тім, що 
вона дала можливість йому неодноразово виїзджати за кордон. Підготовлено виступив 
і колишній заступник декана доцент Миронець І.М. Він почав в усіх гріхах 
звинувачувати свого керівника з вимогою виключити його з партії і треба визнавати 
недогляд партійної організації. Перший проректор університету Горшков В.П. 
підтримав такі виступи й доповнив, щоб партійна організація ще, окрім цього, схвалила 
рішення про позбавлення Заворотька П.П. всіх наукових ступенів і звань. 

Мене вражало таке лицемірство й двуликість. Не так давно ці ж самі коллеги по 
роботі, наставники молоді і викладачі права для юристів ратували за принципи 
дотримання ними законності як майбутніми суддями і працівниками правоохоронних 
органів і, раптом, готові затоптати того, на кого вказали партійні органи та керівники 
факультету й університету. Я попросив слова для виступу. Ще, йдучи на трибуну, я 
звернувся до проректора Горшкова, доктора історичних наук по історії КПРС і запитав 
чи не є для капіталізму ворогом №1 К. Маркс, оскільки він в «Капіталі» написав, що 
запустив в голову буржуа цим трудом страшної сили снаряд.      

Горшков В.В., мабуть, думаючи, що я як член президії профкому університету 
повністю підтримаю його виступ про виключення Завротька П.П. з членів КПРС і 
позбавлення його ступенів і звань, почав схвально кивати головою, а потім промовив, 
що К. Маркс став саме таким ворогом капіталістів. Я відповів Горшкову, що навіть 
жодному з лютих капіталістів не прийшло в голову позбавити К. Маркса вченого 
звання, а комуніста Горшкова, який сповідує марксизм-ленінізм, така пропозиція 
осяяла в ім’я прислужництва начальству. В залі вибухнув сміх серед комуністів-
студентів і навіть деяких викладачів, а згодом й аплодисменти. Далі я запитав 
головуючого і президії зборів чи проводили перевірку дій Заворотька П.П. 
правоохоронні органи, чи мало місце слідче провадження або справа розглядалася  в 
суді? Виявилося, що перевірка правоохоронними органами не проводилася, будь-якої 
справи суд не розглядав і постанов правоохоронних органів чи рішень суду не було і 
не має. Є лише загальна довідка члена парткому Чайченка (біолога за фахом), що ним 
складена з плутаних довільних  пояснень тих осіб, яких опитували. Також не було 
жодних пояснень Заворотька П.П. або осіб, які б знали суть його звинувачення. В залі 
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піднявся шум і незадоволення. Горшков В.П. ще раз виступив на зборах і запропонував 
поставити на голосування внесені пропозиції. Головуючий поставив на голосування ці 
питання двічі: про виключення Заворотька П.П. з партії та позбавлення його вчених 
звань і ступенів, а потім тільки про виключення з партії. Жодна з пропозицій не булла 
прийнята. Студенти-комуністи в основному проголосували «проти», а частина 
викладачів взагалі утрималася від голосування. 

Потім нас  - мене і Павла Петровича – чекали багаторічні випробування 
політичного тиску й поневірянь. Через певний час Заворотька П.П. і мене виключили з 
членів КПРС. Мене позбавили роботи в університеті і не дали можливості захистити 
дисертацію, яка булла рекомендована Вченою радою до захисту. Лише через декілька 
років я звернувся до з’їзду КПРС, був на прийомі у Голови Партійної Комісії ЦК КПРС 
А.Я. Пельше і створена за його розпорядженням партійна комісія провела достовірну 
перевірку і мене поновили в рядах членів КПРС. Але ми з П.П. Заворотько разом 
неодноразово їздили до Москви в ЦК КПРС і я знаю детально як складалася доля цієї 
талановитої неординарної людини, громадянина України відданої її народу, 
шанувальника його звичаїв, традицій та всієї історії України.                             

Аргументи і факти про події з позбавленням 
П.П. Заворотька вчених ступенів і звань 

 
У 1976 і до 1990 років більше було слухів та легенд про Павла Петровича, ніж 

правди та законності в діях представників влади. Все це супроводжувалося 
перекрученням фактів щодо правових підстав позбавлення його наукових ступенів і 
звань як відомого вченого. При цьому здійснювалися таємні закриті так звані 
експертизи його праць, але жодного разу партійні владоможці не спромоглися 
оспорити або спростувати будь-який факт незаконних дій Заворотька П.П.   

Після того, як в 1976 році на партіїних зборах провалилася авантюра з 
позбавленням наукових ступенів і звань, а також спроба заочно виключити його з 
членів КПРС, за вирішення цих питань взялися партійні органи ЦК КП України. До 
цього прямо приченті секретарі ЦК КПУ Маланчук В.Ю. і Лутак І.А. Маланчук писав про 
названі події Суслову в Москву, а Лутак І. А. вирішував оргпитання в Україні. П.П. 
Заворотька виключили з членів КПРС на вищому партійному рівні без рішення 
партійних зборів комуністів.Так вирішило партійне політиканство і його начальство.  

Матеріали у Вищу Атестаційну Комісію (ВАК) поступили з партійних органів 
влади. В тому ж 1976 році ВАК-у СРСР на основі партійних незаконних і 
необгрунтованих звинувачень  прийняв рішення про  позбавлення Заворотька П. П. 
всіх наукових ступенів і звань. В Україні безпідставно і незаконно його було звільнено з 
посад науково-педагогічного працівника. Заворотько П.П. залишився і без пенсії та 
засобів існування. Жодна навчальна або наукова установа не вправі було 
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працевлаштувати відомого вченого. Павло Петрович психологічно був знищений 
партійною системою влади. Він помирав в муках. Його доглядали рідні, медичну 
допомогу надавав головний лікар Пірнівської лікарні Юрченко Володимир Кузьмич та 
медичний персонал цієї лікарні. Від нього відмовилися навіть ті, кому він дав путівку в 
життя, професію та вищу освіту. Залишилися достойниками співробітники: Гончаренко 
В.Г., Пастухов В.П., Янчук В.З. і ще ряд працівників. З друзів – Лепський Анатолій 
Тихонович, багато вихованців юридичного факультету, серед яких активну участь 
приймала в підтримці духу Байкова Ірина Анатоліївна.  

 Мій обов’язок допомогти встановити справедливість стосовно людини і вченого 
- Заворотька Павла Петровича як рідкісної величі особистості та громадянина з  
власною честю й  гідністю, яка обпалена страшною війною, але вистояла, вижила, 
досягла наукових вершин і визнання в Україні та на міжнародному рівні. Проте 
жорстоко знищена партійним політичним режимом. Відновившись в членах КПРС, я 
захистив дисертацію в Москві, став науковцем і викладачем. В період демократизації 
українського суспільства підготував проект Альтернативного Закону про вибори органів 
народовладдя в Україні і з допомогою народних депутатів СРСР від України – В. 
Грищука, А.Назаренка, В. Черняка, Ю. Сорочика, В. Яворівського, А. Ярошинської - 
обговорили його та опублікували в  газетах України: Ленінське плем’я (тепер Молода 
Галиччина), Вечірній Київ, Радянська Україна, Правда України (1989). Пропаганда 
правової ідеології народовладдя допомогла мені і багатьом чесним громадянам стати 
народними депутатами України ХІІ скликання на виборах 04.03.1990 року. У Верховній 
Раді України мене обрали головою Комісії ВР України з питань законодавства і 
законності та членом Президії Верховної Ради України. Я доповів Комісії, що 
зобов’язаний зробити відповідні запити стосовно підстав і законності вчинених дій 
проти Заворотька Павла Петровича в Комітет державної безпеки України, який 
займався перевіркою його діяльності за дорученням партійних органів – ЦК КП України. 
Комісія мене підтримала і такий запит було підготовлено і направлено. 

Названий запит було подано до КДБ України в 1990 році. Цей документ 
знаходиться в архівах Служби безпеки України і в архівах ВР України або 
Центральному архіві України, якщо ВР України направила такі архівні документи в цей 
орган влади. Копія відповіді на запит була надана і Заворотько Ользі Федорівні 
(дружині Заворотько). Мені в Комісію із Служби безпеки (КДБ) України привезли 
документи і матеріали  справи на Заворотька П.П., з якої було видно, що провадження 
і слідство не проводилося, а лише збирали документи для перевірки за дорученням 
адмінвідділу ЦК КП України (Чумак А.С.). Будь-яких звинувачень стосовно незаконних 
дій Заворотько П.П. йому не прд’являлося із-за безпідставності. 

Характерно, що в цей же період часу до мене на прийом прийшов Чумак А. С., 
колишній завадмінвідділом ЦК КП України, який станом на 1990-1994 роки був 
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народним депутатом України і довго переконував мене, що не потрібно піднімати 
питання про Заворотька П.П., що з ним об’єктивно розібралися і він як юрист це 
підтверджує, особисто знає про це і вважає, що до нього були прийняті правильні 
рішення, а тому все має залишитися в силі. Я запропонував йому підтвердити це 
письмово і, по можливості, підтвердити свої твердження документальними доказами з 
письмовими поясненнями. Ми визначили і термін зустрічі.  А.С. Чумак, подумавши 
деякий час, погодився. Проте він, після цієї зустрічі, до мене і в Комісію не приходив. Я 
прийняв рішення обговорити питання про Заворотка П.П. на Комісії ВР України, 
запросив на засідання і Чумака А.С., але він знову не прийшов.  

Комісія ВР України з питань законодавства і законності на відкритому засіданні 
розглянула це питання, схвалила вілповідь для О.Ф. Заворотько і лист в Київський 
державний університет ім. Тараса Шевченка про розгляд питання про Заворотька П. П. 
на Вченій Раді університету (йшла мова і про попередній розгляд цього питання і на 
Вченій Раді юридичного факультету). Документи були направлені ректору Скопенку В. 
В. і на факультет. Тому і в університеті, і на факультеті документи Комісії ВР України 
мають бути. Повинні вони бути і в архівній особовій справі Заворотька П.П. як науково-
педагогічного працівника Київського державного університету. Архіви збереженні. 
Доступ до них можуть мати Надія і Сергій Заворотьки як правонаступники батька. Я 
про це говорив Заворотько О. Ф. 

Після отримання Київським державним університетом документів на Заворотька 
П. П. мені телефонував по службовому телефону (АТС-10) Скопенко В. В. і, як Чумак 
А. С., спробував переконувати мене, що Комісія ВР України могла і не праиймати 
такого рішення і все можна залишити без змін. Я теж запропонував В.В. Скопенку 
надати письмові докази вини Заворотька П. П. та підстави позбавлення його наукових 
ступенів і звань. Ми тоді повторно розглянемо це питання не тільки на керованій мною 
Комісії ВР України, але разом з Комісією ВР України з питань освіти і науки. Я 
запропонував і такий варіант – запросити мене і академіка Кислого П. С. (голову 
названої Комісії) на Вчену раду університету. Не знаю з ким радився ректор КДУ, але 
більше в Комісію і до мене  ніхто не звертався з цих питань.  

Лише в 1997 році ВАК України прийняв рішення про відновлення наукових 
ступенів і звань видатного вченного Павла Петровича Заворотько. Це 
історично і за фактичними обставинами та моральними й правовими основами 
справедливо. Вдячність усім, хто прийняв участь у відновленні честі й гідності 
Заворотька П. П.  

Особисто мені допущення такої тяганини й поведінки названих чиновників 
відома.Чумак А. С. сліпо виконував партійне доручення Лутака І. А., а Скопенко В.В. 
таким же чином їх вказівки і захищав себе як ректора КДУ, оскільки він за дорученням 
ЦК КПУ їздив у Москву відстоювати партійні і власні рішення про незаконне 
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позбавлення Заворотька П. П. вчених ступенів і звань. Ці рішення були на контролі ЦК 
КПРС з п’ятьох основних підстав, що заслуговують на конкретизацію:  

Перша, це стосувалося кадрової ідеологічної роботи з керівними кадрами в 
Україні, на терені якої знову зріс авторитет народу України, піднялося нове покоління 
інтелектуального національного розвитку до рівня мислителів епохи. Павло Петрович 
мав це досягнення і тут треба нагадати висновок знаменитого Сервантеса, що горе 
тому, хто піднявся вище середнього рівня. Заворотько П.П. перейшов цей рівень і 
поплатився не тільки  роботою в університеті, але і життям!  

Друга – Заворотько П. П. став досить помітною постаттю в системі 
правознавства й освіти України й піднявся на значно вищий рівень - міжнародну 
діяльність, де прискіпливо відслідковувалися його дії, висловлювання, переконання. 

Третя – Павло Петрович Заворотько був особистістю рідкісного українського 
таланту, який розумів значення історії Київської Русі в усьому слов’янстві, впливу на 
формування науки і освіти, особливо стосовно Росії, і їх міжнародній арені.  

Четверта - родина Заворотьків по материнській та батьківські лініях – це давні 
козацькі роди і родини, які мають своє козацьке походження та історію, що має бути 
досліджена дітьми й внуками Павла Петровича – правонаступниками славного витязя 
козацького українського роду в складній історії всього Козацтва України.  

П’ята. Ми, сучасні діячі  Козацтва України, допоможемо їм опублікувати все те, 
що заслуговує на увагу і зміцнює козацьку не тільки українську, але і європейську та 
родинну світову козацьку спільноту. Успіху Вам усім, спадкоємцям славних козацьких 
родів, бо рідко хто так захоплювався козацтвом як Павло Петрович, поважаючи та 
слідуючи шевченківському масштабу пророчого мислення.  

Щасти Козацтву України і нам усім в його житті та мистецтві думати і діяти!     
 
03 серпня 2014 року 


