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АННА ПРЕЙКШАС – РАДЯНСЬКА АМЕРИКАНКА,  
ЯКА «ВІДКРИЛА» ЗАКРИТИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

У статті розкрито особистий та професійний аспекти життя Анни Прейкшас (1910–
1998), пов’язані з її перебуванням у Дніпропетровську протягом 1944–1998 рр. Анна Прейк-
шас – литовка за національністю, донька одного із засновників Автономної індустріальної 
колонії у Кузбасі, була свідком та учасником розбудови відомого в історії радянсько-американ-
ських відносин поселення робітників, яке існувало у 1922–1926/27 рр. на території сучасної 
Кемеровської області. На основі неопублікованих та опублікованих джерел визначено головні 
етапи біографії А. Прейкшас, обставини її діяльності в Дніпропетровському державному 
університеті. Зважаючи на головну увагу дослідників до історії Автономної індустріальної 
колонії 1920-х – 1930-х рр., дніпропетровська частина життя А. Прейкшас практично не 
висвітлена. Підкреслено, що ця колонія стала показовим прикладом міжнародних відносин 
СРСР доби НЕПу та вагомим пропагандистським сюжетом для влади. Однак частина її 
творців була репресована, зокрема батько та чоловік Анни. З’ясовано, що до Дніпропетров-
ська А. Прейкшас переїхала в 1944 р. разом з хіміко-технологічним інститутом, який повер-
тався після евакуації, викладала англійську мову в державному університеті у 1944–1952 та 
в 1962–1965 рр., до виходу на пенсію. Документи свідчать про неоднозначне ставлення до 
радянської американки з боку керівництва навчального закладу. З одного боку, вона вільно 
володіла англійською мовою, що для повоєнного міста було непересічним фактом, з іншого – 
була з родини репресованих. Особливою подією в житті Анни Прейкшас зокрема та Дніпро-
петровська загалом став приїзд у листопаді 1982 р. американського письменника Джозефа 
Моррея. Винятковість цієї події полягала у тому, що протягом 1959–1987 рр. Дніпропе-
тровськ був умовно-закритим містом, куди іноземці могли потрапити тільки за спеціальним 
дозволом. На відміну від кількох випадків таких візитів з економічними завданнями, що не 
рекламувались і були невідомими для громадськості, приїзд Дж. Моррея та його зустріч з 
А. Прейкшас були публічними подіями, широко висвітленими у пресі. Доля Прейкшас демон-
струє особистий вимір «великої політики», на перетині якої опинилася вона та її родина. 
Водночас її дніпропетровська сторінка життя значно збагачує уявлення про «закритий» 
період в історії міста.
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Постановка проблеми. У листопаді 
1982 р., через два тижні після похорон лідера 
Радянської держави Л. Брежнєва, місто Дніпро-
петровськ,  куди іноземці могли потрапити тільки 
за спеціальним дозволом і з дуже переконливої 
причини, відвідав не просто іноземець, а грома-
дянин США.  Людиною, заради зустрічі з якою 
американський журналіст, письменник Джо-
зеф Моррей прибув до міста, була Анна Прейк-
шас – донька одного із засновників та активних 
будівельників Автономної індустріальної колонії 
у Кузбасі (далі – АІК) в 1922 – 1926/1927 роках. 
Дніпропетровська сторінка її життя практично не 
висвітлена в дослідженнях. Разом із тим постать 
Анни Прейкшас є цікавою як у зв’язку з історією 
АІК та радянсько-американських/українсько-аме-

риканських відносин, так і міжнародних зв’язків 
Дніпропетровська, які є маловивченим питан-
ням в історії міста. Зважаючи на тривалий період 
заборони іноземцям відвідувати місто (з 1959 по 
1987 рр.), не тільки обласний центр, а й область у 
цілому випали з поля зору сучасних дослідників 
зарубіжних зв’язків України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Популяризації цієї історії у США в 1920-х роках 
сприяв відомий публіцист і письменник Теодор 
Драйзер, який використав один із її сюжетів для 
написання  повісті «Ерніта» [9]. Одна з коло-
ністок – американка Рут Кеннел  протягом двох 
перших років існування колонії була її секрета-
рем, а пізніше – особистою стенографісткою Тео-
дора Драйзера під час його подорожі по СРСР у 
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1926–1927 роках. Ця американка також вплинула 
на поширення інформації про АІК у США. Зага-
лом історія колонії була відомою за кордоном та 
періодично «виштовхувала» окремі публікації, 
зокрема за авторством  Рут Кеннел [21; 23; 25]. 
Першу ґрунтовну працю, присвячену іноземним 
будівникам «світлого майбутнього», написав саме 
Дж. Моррей після візиту до СРСР, завершивши 
опрацювання матеріалу, що збирався роками [22]. 
Наприкінці 1990-х років голландські історики 
приділили увагу колоністам голландського похо-
дження [24].

Вихолощена та перенасичена ідеологічними 
кліше історія іноземних колоністів представлена 
в радянських публікаціях, узагальнених і проана-
лізованих у новітніх дисертаційних досліджен-
нях  Л. Галкіної [7] та В. Павлової [14]. Зважаючи 
на те, що матеріали з історії колонії збереглись 
у сховищах Кемеровського архіву, російські нау-
ковці оприлюднили значну частину документів 
[4; 13] та презентували оригінальні дослідження 
[3; 10; 16; 20]. Зважаючи на значну увагу до істо-
рії АІК у Сибіру, значна частина життя Анни Іва-
нівни, починаючи з 1930-х років, практично не 
висвітлена, за винятком загального огляду в книзі 
Дж. Моррея, яка, в свою чергу, не була затребува-
ним джерелом із цієї теми.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
розкрити особистий та професійний аспекти життя 
Анни Прейкшас (1910–1998), пов’язані з її 
перебуванням у Дніпропетровську протягом 
1944–1952 років і 1960–1998 років. Анна Прейк-
шас – донька одного із засновників АІК, була 
свідком та учасником розбудови відомого в істо-
рії радянсько-американських відносин поселення 
робітників, заснованого в 1922 році. В основі дослі-
дження – неопубліковані та опубліковані джерела, 
зокрема особиста справа А. Прейкшас в архіві Дні-
провського національного університету ім. О. Гон-
чара, документ з Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), 
спогади учнів, а також матеріали дніпропетров-
ської преси, які містять інтерв’ю з А. Прейкшас та 
інформацію про візит Дж. Моррея.

Виклад основного матеріалу. Шлях Анни 
Прейкшас до зустрічі з Джозефом Морреєм у 
Дніпропетровську був доволі довгим, непростим, 
іноді драматичним. Не маючи на меті зосереджу-
вати увагу на історії колонії, відзначу кілька осно-
вних її етапів та події, пов’язані з родиною Анни 
Прейкшас.

Провідну ідейну роль в організації колонії 
відіграла праця В. Леніна «Лист до американ-

ських робітників», написана в серпні 1918 року 
та опублікована у США англійською мовою в 
грудні того року в часописах лівого крила Соці-
алістичної партії Америки [11]. Вона знайшла 
практичне втілення в ініціативі відомих постатей 
робітничого соціалістичного руху – американ-
ців  Б. Хейвуда та Г. Калверта, а також голландця 
С. Рутгерса. Протягом 1921 року були обговорені 
умови участі іноземних робітників у розбудові 
Кузнецького кам’яновугільного басейну з лідером 
більшовиків В. Леніним. Раднарком СРСР затвер-
див договір, підписаний Радою Праці й Оборони 
СРСР та «Організованою групою американських 
робітників». У 1922 році  як  наслідок доповнень 
договору  з’явилась АІК, яка була безпосередньо 
підпорядкована Раді Праці й Оборони (РПО) [4].

Створення цього економічного підприємства в 
більшовицькій Росії було сприйнято із захоплен-
ням та знайшло відгук у робітників США й інших 
країн, чому сприяли рекламні публікації «Бюле-
теню Кузбасу». Вже в кінці 1922 року до Кузбасу 
прибули 4 групи іммігрантів із США та країн 
Європи, всього близько 500 осіб із двадцяти країн. 
Директором правління колонії було призначено в 
січні 1923 року С. Рутгерса. В управління АІК у 
січні 1925 року було передано величезну терито-
рію – всю південну частину Кузнецького басейну. 
Протягом 1925–1926 років кількість робітників у 
колонії збільшилася з 2362 до 9178 осіб, де поряд 
з американцями, голландцями, німцями та чехами 
в переважній більшості працювали росіяни. АІК 
мала представництва у великих промислових міс-
тах Росії, а також у Берліні та Нью-Йорку [4].

Результатом діяльності АІК стала стрімка роз-
будова шахт та виробництва, успішне освоєння 
регіону. Мета заснування підприємства з еконо-
мічної точки зору в цілому була досягнута.

Причиною відносно швидкого занепаду та 
ліквідації колонії стала, на думку кемеровських 
дослідників, «криза керівництва»: «…Рутгерс 
не знайшов спільної мови з призначеними РПО 
своїми заступниками, присланими з Донбасу, не 
встановив він й нормальних відносин з місце-
вими партійними та радянськими органами…» 
[4]. У 1926 році Рутгерс виїхав за кордон на ліку-
вання, чому передувала Сибірська партконфе-
ренція, де пролунала жорстка критика на його 
адресу. Директором АІК та його заступниками 
було призначено знову ж таки вихідців з Дон-
басу, що поклало початок занепаду успішної в 
економічному сенсі колонії. Нові керівники вже 
навесні 1927 року за наслідками ревізії були 
позбавлені посад та ув’язнені на довгі терміни за 



Том 32 (71) № 3 2021224

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

зловживання  владою, незаконні розтрати держав-
них коштів і халатність. Анна Іванівна у спогадах 
говорить про інші причини краху колонії: непри-
язне ставлення окремих чиновників до промис-
лової імміграції та успіхи колоністів у розбудові 
Кузбасу. Вона також свідчить про виїзд Рутгерса 
за кордон за станом здоров’я, що і призвело до 
появи нового керівника – Коробкіна та бездарної з 
його боку реорганізації АІК, яка викликала спро-
тив колоністів [18, с. 3]. У 1927 р. підприємства 
АІК було підпорядковано новоутвореному тресту 
«Кузбас вугілля», що зумовило остаточний зане-
пад діяльності колоністів.

Унаслідок фактичного закриття індустрі-
альної колонії іноземні робітники з родинами 
залишилися напризволяще і мали самостійно 
вирішувати свою долю. Частина з них повер-
нулися на батьківщину, частина – роз’їхалися 
по радянським новобудовам. Родина Прейкшас 
вирішила залишитися  в СРСР та отримала гро-
мадянство в 1930 році. Саме тоді Енн стала за 
паспортом Анною Іванівною. При цьому тра-
пився казус із прізвищем. У литовській мові те ж 
саме прізвище пишеться по-різному для чоловіка 
та жінки, але радянські канцеляристи вирішили 
не перейматися такими «дрібницями». Фактично 
Анну та матір записали чоловічим прізвищем – 
Прейкшас, замість необхідного Прейкшуте або 
Прейкшене. Анна згадувала, що під час відвіду-
вання Литви, батьківщини батьків, почувала себе 
незручно [18, с. 3].

Обставини, що привели її родину до СРСР, 
викладені нею в автобіографії, написаній під час 
оформлення на роботу в ДДУ, та інтерв’ю, записа-
ному в 1988 році.

Народилася Анна у США, в містечку Томас 
(Західна Вірджинія) 29 березня 1910 року. 
Батько – Джон (Іван) був литовцем за походжен-
ням, учасником соціалістичного руху в Російській 
імперії, учасником революції 1905–1907 рр. Уна-
слідок репресій з боку влади емігрував до США в 
1908 р., де приєднався до робітничого руху. Там, 
у колі емігрантів, познайомився з майбутньою 
дружиною, також литовкою, Оною. До прийняття 
рішення поїхати в радянську Росію батько працю-
вав вибійником у шахті, та в 1922 р. вже мав дру-
жину і трьох дітей.

У Сибіру на вокзалі  Енн Прейкшас познайо-
милася з 28-річною Рут Кеннел, яка стала її стар-
шою подругою. Вже наступного року допис Енн  у 
«Kuzbas Bulletin» («Бюлетень Кузбасу» – видання, 
яке друкувалося й поширювалося у США органі-
зацією «Індустріальні робітники світу») оповідав 

про життя колоністів у СРСР із закликом приєд-
натися до них. Батько дівчинки був призначений 
директором шахти, де практично днював і ночу-
вав. З метою економії та підвищення собівартості 
вугілля  заощаджували на управлінському апараті, 
тому директор виконував обов’язки і механіка, і 
електрика [18, с. 3].

Анна вже в 14 років навчилася стріляти та 
брала участь в охороні об’єктів колонії «від недо-
битих колчаківців», в 15 років пішла працювати 
та навчатись у педагогічному технікумі Томську 
[2, арк. 14]. Саме тоді відбулась ліквідація коло-
нії. Як було сказано, її родина залишилась в 
СРСР після закриття колись успішного економіч-
ного підприємства. Після завершення технікуму 
працювала вчителькою в Кемерово, потім була 
направлена до Новосибірська, де працювала пере-
кладачкою. В 1933–1936 рр. переїздила за чолові-
ком – Сергієм Плешковим по містечках Кузбасу. 
А в 1936 році, після його репресування, була 
виключена з ВКП(б) та переїхала з дітьми до бать-
ків у Кемерово. Невдовзі було репресовано батька 
та брата  Анни (за тією ж 58-ю статтею, що й чоло-
віка). В ув’язненні всі троє – батько, брат і чоло-
вік - загинули та були реабілітовані посмертно в 
1957 році [2, арк. 15]. Залишився молодший брат 
Євген, який після закінчення Кемеровського гір-
ничого технікуму працював на шахті. Протягом 
1937–1939 рр. Анна Іванівна працювала касиром 
в аптеці, рахівником, помічником бухгалтера, аж 
поки її знання мови дозволило повернутися до 
роботи за фахом. У 1943 р. її було направлено до 
Дніпропетровського хіміко-технологічного інсти-
туту, який перебував в евакуації у Кемерово. З цим 
навчальним закладом вона й переїхала до Дніпро-
петровська у 1944 р. та була запрошена на роботу 
до Дніпропетровського державного  університету 
(далі – ДДУ) [2, арк. 15].

В університеті Анна працювала з 1944 р. на 
посаді старшого викладача кафедри англійської 
мови, де проводила практичні заняття на спеціаль-
ному англійському відділенні, займалась англій-
ською мовою з аспірантами протягом декількох 
років та читала спецкурс із художнього перекладу. 
У 1943–1945 рр. Прейкшас заочно навчалась у 
Харківському педагогічному інституті іноземних 
мов, який закінчила із кваліфікацією «викладач 
англійської мови середньої школи». В аркуші з 
обліку кадрів вона відзначила, що вільно володіє 
англійською, литовською мовами та німецькою 
мовою зі словником [2, арк. 2].

За дорученням університету керувала студент-
ським гуртком з англійської мови. У 1950 р. Анна 
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Іванівна закінчила Вечірній університет марк-
сизму-ленінізму, продовжуючи працювати «над 
підвищенням ідейно-політичного рівня та само-
стійно вивчати праці класиків марксизму-лені-
нізму» [2, арк. 6]. Не вдалося з’ясувати, чи було 
бажання у Анни Прейкшас зробити наукову 
кар’єру – підготувати та захистити кандидатську 
дисертацію. Зважаючи на «темні плями» в біогра-
фії, можна передбачити існування певних пере-
шкод на цьому шляху.

Наприкінці червня 1952 року Прейкшас отри-
мала телеграму про тяжкий стан матері та дозвіл 
виїхати до неї в Кемерово після складання акаде-
мічних обов’язків. Повернулася вона в Україну у 
1960 році після власної тривалої хвороби.  Спо-
чатку працювала в хіміко-механічному технікумі, 
хіміко-технологічному інституті, а з 1962 р. – була 
прийнята за власною заявою до ДДУ [2, арк. 8].

Показово, що з характеристики Анни Іванівни 
в ДДУ за 1952 р. були викреслені слова про її 
велику практику в галузі перекладу та досконале 
володіння англійською мовою [2, арк. 4]. Нато-
мість у 1962 році всі схвальні відгуки та якості 
«повернулись» до характеристики. Зіграли на її 
користь реабілітація рідних у роки «відлиги»: у 
матеріалах справи містяться довідки про реабілі-
тацію батька, брата й чоловіка в 1957 р. за відсут-
ністю складу злочину [2, арк. 10].

За спогадами учнів, Анна Іванівна зі своїми 
знаннями англійської мови була «на вагу золота» в 
Дніпропетровську, в цьому сенсі доволі ізольова-
ному, тому спілкування з носієм мови цінувалося 
надзвичайно [15, с. 376]. Вона також перекладала 
та редагувала туристичні буклети й брошури, під-
готовлені видавництвом «Промінь» [8].

Значна частина її часу була присвячена листу-
ванню із зарубіжними адресатами. Листи Анни 
Прейкшас слугували чудовим доказом успіхів 
соціалістичного будівництва. Так, однією з її 
кореспонденток в усі роки знайомства була зга-
дана раніше Рут Кеннел, а також Макс Мендел  - 
один із колоністів, який повернувся до США після 
ліквідації АІК [18, с. 3].

Чи була біографія Анни Прейкшас відомою 
колегам і студентам  університету? Фактично пер-
шою публічною презентацією Анни Прейкшас у 
ДДУ стала стаття в газеті університету 1977 року 
[17]. Обставини її публікації можна вважати 
випадковими: як відзначила в передмові завід-
увачка музею університету, після смерті в 1976 р. 
Надії Савич – завідувачки кафедри англійської 
мови, її наступниця передала до музею матеріали 
з особистого архіву колишньої завідувачки. Там і 

містилася стаття, яку Надія Савич у 1970 р. пере-
дала для публікації у газеті канадських українців 
«Вестник Торонто». Постать авторки цієї статті – 
окремий предмет розмови та досліджень: Надія 
Савич з родини українських емігрантів, поверну-
лася до СРСР у 1956 р. та співпрацювала з радян-
ськими товариством культурних зв’язків із Кана-
дою. У її статті згадані основні факти біографії 
Анни Іванівни,  відзначалося,  що, перебуваючи 
на пенсії, вона продовжувала працювати, читати 
лекції та проводити семінари, при цьому її ніколи 
не залишало захоплення викладанням. У статті 
йдеться також про виступи Анни Прейкшас перед 
студентами з розповідями про історію родини та 
історію АІК, про двох дітей – сина, який очолю-
вав цех заводу в Жданові (сучасний Маріуполь), 
та доньку – фізика за фахом. В автобіографії вони 
також згадуються [2, арк.16]. На жаль, не вдалося 
відшукати інформацію про їхню подальшу долю.

Непересічною подією в житті А. Прейкшас 
та Дніпропетровська став візит американського 
письменника та журналіста Джона Моррея в 
1982 р. Статус умовно-закритого міста з 1959 р. 
передбачав можливість відвідування його іно-
земцями тільки з особливих дозволів та у винят-
кових випадках, хоча на практиці таких винят-
ків протягом періоду закритості були одиниці. 
Один із таких випадків – прохання лояльного до 
СРСР американця про зустріч із донькою засно-
вників колонії, оскільки Моррей готував книгу 
про АІК і тому подорожував шляхами колоніс-
тів, збираючи унікальний матеріал. Результа-
том його пошуків стала книга, видана у США в 
1983 році, – «Project Kuzbas: American Workers in 
Siberia (1921–1926)» [22].

Книга написана цікаво й невимушено як синтез 
подорожніх нотаток і дослідження. Наприкінці 
візиту до Дніпропетровська, на прес-конференції 
для журналістів Моррей розповів про ідею напи-
сання книги про АІК «Кузбас» на прохання Джес-
сіки Сміт, багаторічної помічниці  Рут Кеннел, яка 
допомагала їй збирати матеріали для написання 
книги. Сміт після смерті Кеннел у 1977 р. вирі-
шила звернутися до Дж. Моррея, «який мав не 
тільки досвід, а й розуміння важливості справи 
та симпатії до історії АІК, зважаючи на власні 
погляди» [18,с. 3]. Пізніше в передмові до книги 
письменник відзначив, що пожвавлення інтересу 
в США до АІК викликали публікації колишніх 
колоністів у 1971 р., зокрема Рут Кеннел. Готую-
чись написати історію колонії, він мав «прагнення 
бути об’єктивним, використовуючи свідчення з 
«дружніх» та «не дружніх» джерел» [22, с. 96]. 
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До перших він відніс листи Анни Прейкшас, один 
з яких розлого цитував [22, с. 162].

Моррей пояснив інтерес до особистості 
Анни – вона була однією з небагатьох, хто зали-
шився живим, та за довгі роки зібрала значні 
матеріали з історії АІК. Стан її здоров’я не дозво-
ляв виїхати до Москви, тому представники СРСР 
організували йому подорож до Дніпропетровська. 
Так він сам оцінив результативність поїздки: «Мій 
візит до Кемерово та розмови з Анною Прейкшас 
додали нові елементи до мого розуміння й оцінки 
хвилюючих, бурхливих та іноді тривожних подій, 
описаних тут» [22, с. 10].

Подорож Моррея по СРСР включала Москву, 
Кемерово та Дніпропетровськ. На Кузбасі він 
поспілкувався з братом Анни, Євгеном, який на 
той час працював на шахті [22, с. 7].

Гість із США зміг прибути до Дніпропетров-
ська за клопотанням агенції друку «Новини» 
(далі – АДН), головного інформаційного органу 
СРСР, узгодженим з органами держбезпеки. Це був 
не перший приїзд американського журналіста до 
СРСР: уперше він відвідав країну в 1962 році, коли 
приїхав  на конференцію з роззброєння [1, с. 3]. За 
прибуття до Москви 15 листопада 1982 р. його 
перебуванням опікувалася штатний кореспондент 
АДН Наталя Деревянко, яка займалася практично 
всією організаційною частиною подорожі, чудово 
знала англійську та була водночас дослідником, 
асистентом та перекладачем [22, с. 10].

Дж. Моррей знаходився в Дніпропетровську 
протягом 22–24 листопада 1982 р., про що йдеться 
в документі з фонду ЦК КПУ ЦДАГОУ, а саме в 
інформації першого секретаря Дніпропетров-
ського обкому КПУ Є. Калачевського до ЦК КПУ 
на ім’я В. Щербицького [19].

Слід відзначити, що Дніпропетровськ 
мав статус умовно-закритого міста протягом 
1959–1987 рр., що означало можливість в’їзду 
для іноземців тільки за спеціальним дозволом. 
До появи перших наукових публікацій з історії 
радянського Дніпропетровська існувала думка 
про абсолютну закритість міста. Але хоча й поо-
динокі випадки відвідувань, але траплялись, як, 
наприклад, згаданий приїзд людини «звідти». 
Безперечно, цей факт не варто вважати пересіч-
ним. За відомою нині інформацією, це був єдиний 
приїзд іноземця за роки «закритості», який став 
публічним, висвітленим у пресі. Щоправда статті 
про це з’явились у газетах не «по гарячих слідах», 
а через 4 дні після від’їзду американця [1; 5].

В інформації до ЦК КПУ містилися довідка про 
особу американця: «Автор книг про Ялтинську 

конференцію, про революції на Кубі, у Чилі. Мета 
приїзду – збір матеріалу про діяльність американ-
ських колоністів у 1920-х рр….», «Прибув з пред-
ставником АДН і зустрівся з Прейкшас Анною 
Іванівною – донькою колишнього колоніста, 
литовця за національністю, соціал-демократа, 
який емігрував у роки столипінської реакції до 
Німеччини, а потім до США. Після повернення на 
батьківщину батько вступив до ВКП(б), у 1937 р. 
був репресований, а потім реабілітований». Від-
значалося, що Прейкшас «проживає в однокімнат-
ній упорядкованій квартирі. Має доньку, яка живе 
окремо в двокімнатній квартирі. До виходу на 
пенсію працювала викладачем англійської мови 
в Дніпропетровському державному університеті. 
Протягом тривалого часу збирає  матеріал про 
діяльність колонії у Кузбасі та листується з про-
гресивними діячами й науковцями  США. Пра-
вильно розуміє політику КПРС і нашої держави, 
активно співпрацює з видавництвом «Промінь» 
як перекладач» [19, арк. 14–15].

У переддень приїзду Дж. Моррея була проведена 
певна підготовча робота. Письменники й журна-
лісти, які потім взяли участь у зустрічі, прослухали 
лекції з історії створення і діяльності автономної 
колонії у Кузбасі, з історії  сучасної американської 
літератури. Прейкшас надавалася допомога в упо-
рядкуванні її побуту. Під час перебування в місті 
американця супроводжували заступник голови 
міськвиконкому З. Г. Суміна, голова правління 
обласної письменницької організації С. Г. Бурлаков 
і згадана  редактор АДН Н. Г. Деревянко.

Під час зустрічі з Прейкшас Моррей поціка-
вився, як склалась її доля, її близьких, знайомих 
колоністів. При цьому «вона ознайомила його з 
документами, які  мала, із змістом особистого лис-
тування, розповіла про ту високу моральну атмос-
феру, яка панувала серед колоністів, про те, що 
колоністи, які залишилися в СРСР, знайшли тут 
свою справжню батьківщину. Крім того, в бесіді, 
а також під час розмови з радянськими праців-
никами та письменниками Дж. Моррей детально 
цікавився репресіями 1937 р., взаєминами Ком-
партії України та СРСР, житловим забезпечен-
ням пенсіонерів, відносинами молоді із старшим 
поколінням» [19, арк. 15–16]. Очевидно, що від-
вертої розмови у присутності кількох «зацікавле-
них» свідків не вийшло.

В Дніпропетровську Моррею підготували 
насичену програму: він  ознайомився з пам’ятками 
міста, відвідав театр ім. Т. Г. Шевченка та історич-
ний музей. Після перегляду на поліекрані фільму 
про сьогодення Дніпропетровська він «розчулився 
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до сліз та зааплодував». Моррей також відвідав 
виставу в цирку, був присутній на обряді реєстра-
ції новонародженого в салоні обрядових послуг 
«Малятко», зустрівся з групою письменників та 
журналістів [19, арк. 16]. Зазвичай іноземцям під 
час  запланованих візитів до СРСР вільного часу 
практично не надавали. У випадку з Морреєм це 
можна пояснити, крім усього іншого, й статусом 
міста. Хоча на пам’ять приходить відомий фільм 
1989 р. спільного виробництва СРСР та Польщі 
«Дежа в’ю», який втілив «класику» радянської 
гостинності щодо іноземців доби НЕПу. Але час 
на зустріч з Анной Прейкшас, заради якої було 
подолано океан, був обмежений.

На завершення Дж. Моррей в інтерв’ю для 
обласного радіо та газет «подякував за гостин-
ність, побажав дніпропетровцям і всьому радян-
ському народу успіхів у творчій праці, висловив 
надію на покращення радянсько-американських 
відносин. Особливе захоплення він висловлював 
щодо Г. І. Петровського, Л. І. Брежнєва та інших 
видних партійних і державних діячів, вихідців із 
робочого класу, вихованців обласної організації 
… тепло відгукнувся щодо соціально-економіч-
ного розвитку міста, дав високу оцінку тій вели-
кій праці, яка проводиться на Дніпропетровщині 
і в країні із створення умов для покращення твор-
чої майстерності письменників. Така турбота, з 
його слів, є нездійсненною мрією для літераторів 
у світі капіталу» [19, арк. 16].

Приїзд американського журналіста, безпере-
чно, певним чином вивів постать Анни Прейкшас 
«із тіні» для місцевої громади. У 1988 р. вийшли 
дві розлогі статті в дніпропетровських газетах. 
А от у новітній історії університету та власне 
філологічного факультету її ім’я не згадується. 
Можливо були б доречними зауваження щодо 
локальності та незначущості цього сюжету, якби 
не йшлося про історію міста, «викресленого» з 
доволі насиченого пласту міжнародних відносин 
України, та долю особи, пов’язаної з унікальними 
та авантюрними проектами радянського НЕПу.

Дж. Моррей не зникнув після виходу книги, 
натомість активізував свої зв’язки з СРСР у роки 
«перебудови»: в 1986 р. у молодіжному часописі 
«Ровесник» вийшла невелика стаття, присвячена 
АІК [12]. Через рік потому певну інформацію 
видала центральна преса [6].

Історію Анни Прейкшас варто вписати в радян-
ський пропагандистський наратив, де вона, попри 
непоказові сторінки історії АІК, була його орга-
нічною частиною. Тут доречно нагадати в якості 
прикладу роботи радянської пропаганди розтира-

жований свого часу візит американської дівчинки 
Саманти Сміт, яка відвідала СРСР разом із роди-
ною в липні 1983 р. на запрошення Ю. Андро-
пова. Не меншого зацікавлення викликало й 
відвідування Дж. Морреєм Дніпропетровська, 
що було безперечним винятком: таких візитів у 
період з 1959 по 1987 р. не відбувалось. Однак 
слід зауважити, що це був не перший американець 
у місті після Другої світової війни: в часи «від-
лиги» кілька делегацій у рамках радянсько-амери-
канських економічних відносин відвідали область 
і місто до його закриття.

Висновки. Доля А. Прейкшас і приїзд аме-
риканського гостя до «закритого» міста в роз-
пал «холодної війни» – непересічні факти з 
історії радянсько-американських та українсько-
американських відносин. Дослідження їх дово-
дить результативність локальної історії у пошуку 
нових ідей, значення біографічних студій, здатних 
наповнити її новим сенсом.

Авторка статті про Анну Прейкшас, Т. Абра-
мова, в 1982 р. надала їй доволі виразну характерис-
тику – «литовка за походженням, американка за міс-
цем народження, інтернаціоналістка за вихованням, 
радянська за переконанням» [1, с. 3]. Дослідивши 
зібраний матеріал, цю характеристику можна вва-
жати відповідною особистості Прейкшас. Протя-
гом усього життя, попри репресії та втрати батька, 
брата та чоловіка, труднощі радянської дійсності, 
А. Прейкшас зберігала вірність ідеям перших коло-
ністів та усіляко зберігала пам’ять про АІК як без-
умовний приклад справжнього «пролетарського 
інтернаціоналізму». Можна припустити, що збе-
реження та популяризація історії колонії та коло-
ністів стала даниною пам’яті загиблим рідним, 
прагненням довести не марність їх надій і зусиль 
у будівництві кращого життя. Прейкшас посідала 
певне місце в розвитку радянсько-американських 
відносин, підтримуючи зв’язки з багатьма дру-
зями та знайомими із США, лояльними до СРСР, 
а її активність у цьому сенсі тривала до кінця 
життя. Послідовна, «вірна» громадянська пози-
ція А. Прейкшас у розумінні відносин із США та 
«світом капіталізму» загалом забезпечили дозвіл 
на зустріч з американським візитером у 1982 році. 
Крім того, в умовах ізольованого від іноземців 
міста вона була носієм «живої» англійської мови, 
що вплинуло на підготовку кількох поколінь дні-
пропетровських філологів.

Історія Анни Прейкшас – частина україн-
сько-литовських відносин в умовах перебування 
республік у складі СРСР, які ще чекають на своє 
дослідження.
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Kakovkina O.М. ANNA PREIKSCHAS – SOVIET AMERICAN WHO «OPENED» CLOSED 
DNIPROPETROVSK

The article reveals the personal and professional aspects of Anna Preikschas’s life (1910–1998), associated 
with her stay in Dnepropetrovsk during 1944–1998. Anna Preikschas, a Lithuanian by nationality, the daughter 
of one of the founders of the Autonomous Industrial Colony in the Kuzbass, witnessed and participated in 
the development of the well-known workers’ settlement in Soviet-American relations, which existed in 1922–
1926/27 in the modern Kemerovo region. On the basis of unpublished and unpublished sources, the main 
stages of A. Preikschas’ biography and the circumstances of her activity at Dnipropetrovsk State University 
are determined. Due to the main attention of researchers to the history of the Autonomous Industrial Colony 
of the 1920s and 1930s, the Dnipropetrovsk part of A. Preikschas’s life is practically not highlighted. It is 
emphasized that the colony became a case in point of the international relations of the USSR during the New 
Economic Policy (NEP) and a significant propaganda plot for the authority. However, some of its creators were 
repressed, including Anna’s father and husband. It was found that A. Preykschas moved to Dnipropetrovsk in 
1943, together with the Institute of Chemical Technology, which returned after the evacuation; she taught 
English at the State University in 1944–1952 and in 1962–1965, before retiring. The documents testify to the 
ambiguous attitude of the University’s management towards the Soviet American. On the one hand, she was 
fluent in English, which was an extraordinary fact for the post-war city, on the other hand, she was from a 
family who were repressed. A special event in the life of Anna Preikschas and Dnipropetrovsk was the arrival in 
November 1982 of Joseph Morray, American writer. The uniqueness of this event was that, during 1959–1987, 
Dnepropetrovsk was a conditionally closed city, where foreigners could enter only with special permission. In 
contrast to several cases of such visits with economic objectives, which were not advertised and were unknown 
to the public, J. Morray’s arrival and his meeting with A. Preikschas were public events widely covered in the 
press. Preikschas’s fate demonstrates the personal dimension of «big policy» at the intersection of which she 
and her family ended up. At the same time, Dnipropetrovsk page of her life significantly enriches the idea of a 
«closed» period in the history of the city.

Key words: Autonomous Industrial Colony, Anna Preikschas, USSR, Soviet-American relations, 
Dnipropetrovsk, university, lecturer, Joseph Mоrray.


