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Вадим ЗОЛОТАРЬОВ,
Олег БАЖАН*

Архітектор «Великого терору» на Полтавщині:
Олександр Олександрович Волков
Опираючись на унікальні документи і матеріали, уперше докладно
відтворюються основні етапи життя начальника УНКВС по Полтавській області Олександра Волкова. Встановлена його безпосередня участь у «радянізації» території Північного Кавказу,
Азово-Чорноморського краю, фальсифікації справ під час «Великого терору».
Ключові слова: Олександр Волков, НКВС УРСР, «Великий терор», Полтавщина.

Серед наукових праць вітчизняних вчених, присвячених масовим політичним репресіям в УРСР 1930-х рр., одна з перших
* Золотарьов Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент
Харківського національного університету радіоелектроніки; Бажан
Олег Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту
історії України НАН України.
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розвідок була присвячена діяльності Олександра Олександровича Волкова на посаді начальника обласного управління НКВС
по Полтавській області. Однак життєпис чекіста автори подали
досить фрагментарно1. Невдовзі дослідники опублікували його
докладні біографічні довідки2. Але незважаючи на наявні опубліковані матеріали, чимало нюансів його біографії та роботи в
органах НКВС залишилися поза межами дослідницької уваги.
Народився Олександр Волков 6 серпня 1898 р. у Москві у Голутвинському провулку на Якиманці. Але по приписці значився селянином с. Маслово Карачаровської волості Можайського
повіту Московської губернії, звідки походили його батьки –
безземельні селяни. Замолоду вони виїхали із села та перебралися до «білокам’яної». Батько, Олександр Іванович, працював
на кашкетно-шапковій фабриці Александрова спочатку чорноробом, а потім кашкетним майстром, помер у 1906 р. від хвороби нирок та водянки. Мати, Устінія Іванівна, виховувала 13 дітей та підробляла поденними роботами. Після смерті чоловіка
влаштувалася спочатку пралею, а потім куховаркою3.
У 1906–1910 рр. Олександр навчався в одному з московських
міських училищ, яке закінчив з похвальним листом. Хлопець
хотів продовжити навчання й отримав стипендію для навчання у вищому початковому училищі, втім зумів закінчити лише
2 класи через вкрай важкий матеріальний стан родини. Трудовий шлях розпочав 1913 р. учнем у чайно-розважувальній фірмі
«Василь Перлов», що розташовувалася на Міщанській вулиці
Москви. Працювати довелося у важких умовах, постійна пилюка підірвала здоров’я і юнак замислив змінити роботу. Тому він
влаштувався по вечорах підробляти хлопчиком (посильним)
при головній конторі, де опанував ази конторської справи.
Ковтун Г.К., Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Масові незаконні репресії
20-х – початку 50-х років на Полтавщині // Реабілітовані історією. – К.–
Полтава: Рідний край, 1992. – С. 29–45.
2
Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – С. 446–447; Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД 1934–1941.Справочник. – М.: Звенья,
1999. – С. 133.
3
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 49.
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У 1915 р. О. Волков влаштувався конторським учнем до Соколовської мануфактури Асафа Баранова4.
Наприкінці наступного року, не бажаючи проливати кров
за «віру, царя та вітчизну», Олександр, аби уникнути мобілізації,
влаштувався табельником збірно-слюсарної майстерні № 2
оборонного заводу «Бромлей», де працював токарем його старший брат Сергій. Проте у лютому 1917 р. його все ж таки мобілізували до царської армії та зарахували рядовим 85-го запасного
піхотного полку, який квартирувався у Семенівських казармах
Москви. Через два місяці він залишив військову службу «як неправильно мобілізований робітник оборонного підприємства»
та повернувся на місце попередньої роботи, де і пропрацював
табельником до серпня 1918 р. – часу вступу до РСЧА.
КРУТИ – КРЕМЕНЧУК – ПІВНІЧНИЙ КАВКАЗ

Службу у Червоній Армії О. Волков розпочав червоноармійцем 2-го Московського радянського стрілецького полку5. В одному з документів красномовно зазначалося, що у лютому
1919 р. «з Москви були кинуті в Україну в Чернігівську губернію та тримали бойову ділянку Крути–Конотоп». Саме на Чернігівщині О. Волков отримав бойове хрещення у протистоянні
із загонами отаманів Данили Ільковича Терпила (Зеленого)
(1886–1919) та Євгена Петровича Ангела (1897–1919). Того ж
місяця, після переформування більшовицьких частин, червоноармієць О. Волков у складі 680-го Московського батальйону,
воював на ділянці Полтава–Кременчук–Користівка проти загонів отамана Матвія Олександровича Григор’єва (1884–1919)6.
У березні 1919 р. О. Волков брав участь в боях поблизу залізничної станції Ліщинівка Кобеляцького повіту Полтавської губернії, а наступного місяця – під Кременчуком та Крюковим7.
Через чергове переформування частин О. Волков перейшов до
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 50.
Там само, арк. 51.
6
Сумнівно, що 680-й Московський батальйон вів бої саме проти Н. Григор’єва, але так зазначено в документі.
7
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 24.
4
5
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499-го стрілецького полку. У серпні московські частини відкликали з України та кинули на ліквідацію прориву 4-го Донського корпусу генерал-лейтенанта Костянтина Костянтиновича
Мамонтова (1869–1920). Під час цієї операції О. Волков брав
участь в боях поблизу м. Калач. Але невдовзі він захворів на тиф.
Після одужання отримав призначення до десантного загону Волзько-Каспійської флотилії. Навесні 1920 р. брав участь у
військових операціях по захопленню форту Олександрівського,
Старотеречної пристані, портів Петровська, Баку та Ленкорані8.
У червні 1920 р. секретар польового управління експедиційної
морської дивізії О. Волков відправився встановлювати радянську владу у Персії, пройшов від Ензелі до Казвіна, але захворів
на злоякісну малярію та був відправлений на лікування до Баку.
Переборовши хворобу, О. Волков потрапив у розпорядження
управління з формування 2-ї морської дивізії у м. Єйськ Кубанської області. На Кубані у його житті сталися дві знаменні події,
що докорінно вплинули на подальшу долю – у серпні 1920 р.
він вступив до лав РКП(б), а взимку наступного року політвідділ
направив його на роботу до НК9.
2 лютого 1921 р. О. Волкова призначили діловодом загальної канцелярії особливого відділу № 3 у Єйську – адміністративному центрі Єйського відділу Кубанської області, працював
уповноваженим з інформації місцевої НК, із серпня 1922 р. перевели до Єйського політбюро на посаду уповноваженого з політичних партій. Пізніше О. Волков хвалився, що 1922 р. «брав
участь у розгромі великих банд і проведенні терору» в Єйському відділі10. Слід відзначити, що лише у травні–червні 1922 р. в
Єйському відділі більшовики розстріляли 680 осіб, з них 90 повстанців, 443 – «поплічника» та 143 заручника11.
Взимку 1923 р. О. Волков захворів на туберкульоз легенів,
викликаний рецидивами злоякісної малярії і тому перейшов на
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 51.
Там само, арк. 52.
10
Там само, арк. 40.
11
Черкасов А.А. Институт заложничества на Кубани и в Черноморье в
1920–1922 гг. // Вопросы истории. – 2004. – № 10. – С. 112.
8
9
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господарську роботу. Втім, членом правління та секретарем
Єйського відділення Кубанської спілки сільськогосподарської
кооперацій він пропрацював недовго і після чергового одужання по партійній мобілізації знову був направлений на роботу
до органів держбезпеки12.
Після повернення до ДПУ О. Волков майже 5 років працював
в Армавірському окружному відділі ДПУ (з 13 грудня 1923 р. –
уповноваженим секретного відділку, з 23 грудня 1923 р. – начальником секретного відділку, з 11 вересня 1924 р. – уповноваженим по Лабинському району, з 1 серпня 1925 р. – уповноваженим по Кропоткинському району, з 11 лютого 1927 р. до 13 липня 1928 р. – начальником контррозвідувального відділу)13.
У 1935 р., описуючи власні «оперативні заслуги», О. Волков
зазначав, що у 1923–1924 рр. брав участь у розробці агентурної справи «Нерозшукані» та викритті підпільної організації,
очолюваної полковниками Кравченко та Орловим, які прибули
із-за кордону разом ще з п’ятьма полковниками для організації
антибільшовицького повстання. У 1924 р. брав участь у ліквідації повстанських загонів і контрреволюційних організацій, створених цією групою полковників, командував Преградненською
передовою ділянкою та знищив осавула Салова. У 1924 р. – ліквідував меншовицьку організацію у м. Армавір. У 1925–1926 рр.
брав участь у розробці та знищенні повстанських загонів, ставив собі за заслугу ліквідацію «бандформування» отаманів Бакшеєва та Шершньова. При цьому О. Волков щиро зізнавався, що
«ватажок банди Шершньов14 ліквідований не мною»15.
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 46.
Там само, арк. 11зв.
14
Козак Григориполіської станиці Федір Сергійович Шершньов був запеклим противником більшовизму. На хуторі Червоному Армавірського
відділу Кубанської області 9 травня 1924 р. він катував і стратив 24-х
комунарів-переселенців, а місцеві мешканці пограбували майно жертв.
Його жорстокість була викликана помстою. Коли червоні захопили
його рідну станицю, то протягом лише двох днів стратили 100 «білобандитів» та захопили 150 заручників. Див: Баранов А.В. Повстанческое движение «бело-зелёных» в казачьих областях юга России (1920–
1924 гг.) // Белая гвардия. Альманах. № 8 Казачество России в Белом
12
13
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На честь десятиріччя органів ВНК–ДПУ «за нещадну боротьбу з контрреволюцією» О. Волкова нагородили маузером від
Повпредства ОДПУ СРСР по Північнокавказькому краю16 (ПП
ОДПУ СРСР по ПКК) та почесною грамотою ОДПУ СРСР. Із 13
липня до 26 вересня 1928 р. він працював начальником контррозвідувального відділу Дагестанського обласного відділу ДПУ
в Махачкалі, де
«розробив і ліквідував велику контрреволюційну організацію у
м. Буйнакську під керівництвом колишнього начальника постачання денікінської армії та родички князя Барятинського. За
дорученням цієї організації родичем колишнього завідувача
агітаційно-пропагандистським відділом Дагестанського комітету ВКП(б) був убитий полковий уповноважений ОДПУ при артилерійському полку»17.

Протягом вересня 1928 р. – середини березня 1929 р. О. Волков
очолював контррозвідувальний відділок Таганрозького окрвідділу ДПУ.
У численних атестаціях Волкова, крім стандартних похвальних штампів, зазначалися і негативні риси вдачі. Із атестації,
підписаної начальником інформаційно-реєстраційного відділку
Армавірського окрвідділу ДПУ Миколою Васильовичем Ємцем
(1898–1939) у листопаді 1924 р., довідуємося:
«Особливих практичних навиків в роботі ОДПУ, зокрема по інформації, не має в достатньому ступені, тобто більшість своєї роботи
провів у кабінеті, а не на місцях, а тому канцелярщина наклала
на нього свій відбиток. До роботи ставиться акуратно, але не
движении. – М.: Посев, 2005. – С. 119–129; Иващенко С. Красные, белые,
зелёные // Столетие. Информационно-аналитическое Интернет-издание фонда исторической перспективы. – 2007. – 5 апреля. // Режим
доступу: http://www.stoletie.ru/sozidateli/krasnyje_belyje_zelenyje_
289.htm).
15
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 40.
16
Повноважне представництво ОДПУ СРСР по Північнокавказькому краю
включало терени сучасного Краснодарського та Ставропольського
країв, Ростовської області, Дагестану, Північної Осетії, Адигеї, Карачаєво-Черкесії, Північної Осетії, Чечні та Інгушетії.
17
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 40.
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дуже відверто, оскільки з переміщенням з вищої посади на
меншу помітно було невдоволення та ниття. Наділений стрункою кар’єризму, шкурна струнка у розумінні матеріального також має місце. Особливо цінних заслуг по роботі немає. […]
Політично розвинутий задовільно, але партійну витримку має
не в достатньому ступені, а якщо і має, то скоріше показову,
силою волі не наділений. Ініціативу в роботі проявляє, рухливий та кмітливий, в обставинах розбирається, орієнтуватися
вміє. Ставлення до співробітників йому рівних за посадою та
вище, а також до начальства, належне, до нижчих – горде. Висуненню на більш відповідну посаду – роботу не підлягає, своїй
посаді повністю відповідає»18 .

У недатованій атестації, підписаній секретарем партійного
осередку Труніним, акцентується увага, що Волков:
«[…] інколи буває грубуватий і до хворобливості принциповий,
що викликає невдоволення деяких членів партії»19.

Начальник Армавірського окрвідділу ДПУ Павло Кирилович
Суворовський (1890–1938) 26 червня 1926 р. стосовно ділових
якостей О. Волкова зазначив:
«Дисциплінованість слабка. Іноді переборщує, витримка слабка.
Помилки визнає не завжди»20.

У характеристиці, затвердженій Кропоткинським районним
бюро ВКП(б) Армавірської округи 12 січня 1927 р., зазначається,
що О. Волков «політично розвинений, але перебільшує свої сили»21. Секретар партійного осередку Армавірського окрвідділу
ДПУ Свердлов помітив у поведінці О. Волкова зверхність до
колег:
«У спілкуванні з партійцями простий, але має тенденцію водити
дружбу переважно з рівними собі за становищем і вище. В іншому – добрий товариш, в особистому житті – відкритий та простий»22.

Ковтун Г.К., Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Масові незаконні репресії
20-х – початку 50-х років на Полтавщині. – С. 30.
19
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 96.
20
Там само, арк 13 зв.
21
Там само, арк. 90.
22
Там само, арк. 99.
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Помічник начальника Армавірського окрвідділу ДПУ Маслов у січні 1928 р. вказав на «слабкості» О. Волкова:
«[…] запальність, хворобливе переживання невдач у роботі, зауважень з боку керівництва. І пояснюється це його слабкою
нервовою системою. Через ці слабкості т. Волкову не завжди
вдається контактувати з підлеглими та керівниками»23.

Варто відзначити, що становлення Волкова як чекіста та
керівника відбувалося на тлі специфічної обстановки, що панувала у Повноважному представництві ОДПУ СРСР по Північнокавказькому краю. Повпредством керував Юхим Георгійович
Євдокимов (1891–1940), якого підлеглі вважали «батьком-командиром» і були йому особисто віддані. Про те, яким чином
він досяг такого авторитету, розповідали пізніше на допитах
його «вихованці». Зокрема, Михайло Олександрович Лістенгурт
(1903–1939) зазначав:
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Приблизно за такою системою впливали і на керівних співробітників периферії. Як правило, жодна з оперативних нарад, які
часто скликалися у Ростові, не проходила без того, аби наприкінці оперативної наради, а часто і під час її, не влаштовувалася грандіозна пиятика, що продовжувалася іноді протягом
доби і більше. Були випадки, коли окремих співробітників розшукували лише на третій або на четвертий день де-небудь у
шинку або у повії26.
Із «євдокимовським» чекістським кланом тісно пов’язували й О. Волкова, якого на допитах у 1939 р. просили розповісти
компрометуючі дані на членів цього угрупування:
«Для того, щоб стало ясно, як я долучився до антирадянської
організації, я повинен розповісти слідству про мій побутовий та
політичний розклад і про ту обстановку розкладу, що культивувалася серед співробітників ОДПУ–НКВС на Північному Кавказі.
Серед співробітників ОДПУ–НКВС процвітала у великих розмірах пиятика, розпуста, розклад. Фактами цього можуть бути:
начальник Чорноморського оперсектору ОДПУ та прикордонного загону Болотов, напився і п’яним завантажився з групою
співробітників у військовий катер, обстріляв з кулеметів і гармат курортне місто Анапу і замість засудження Болотов був направлений в іншій оперсектор27.
Подібні факти були типовими і для інших периферійних
апаратів. Наприклад, начальник Армавірського опервідділу
ШЕРБОК (посада та прізвище записані помилково – йдеться про
начальника Армавірського окрвідділу ДПУ Щербака. – Авт.),
його заступник Мороз і велика група співробітників, чотири доби
пиячили та дійшли прямо до тваринного стану. Яких тільки самих збочених неподобств вони не накоїли у місті. Вони розгромили ресторан, стріляючи у відвідувачів, скоїли напад на
міліцію, де звільнили кілька арештованих кримінальників; на-

«У Євдокимова є свої люди, яких він виховував протягом багатьох
років та розставив на основних і вирішальних ділянках чекістської роботи у краї. Анархізм Євдокимова у минулому набрав своєрідного характеру батьківщини або отаманства у сьогоденні. Це
проявляється в тому, що Євдокимов не дає скривдити своїх
людей, рятує їх, коли вони потрапляють у біду, висуває та нагороджує. Тим самим, він приковує їх до себе, примушує виконувати свою волю»24.

Ілля Якович Ільїн (1897–1940) свідчив:
«Із числа керівних робітників Євдокимовим була міцно збита
група, яка була здатна на будь-які дії за його вказівкою. […]
Шляхом роздавання нагород, обладнання особистого побуту,
заохочуванню робітників, головним чином керівного складу,
Євдокимову вдалося утворити міцне ядро чекістів, відданих
йому до кінця. У свою чергу, ці співробітники у підвідомчих їм
відділах шляхом застосування цього ж принципу гуртували групи співробітників, які також були сліпо віддані їм»25.

26
27

ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 97
Тумшис М.А. Ещё раз о кадрах чекистов 30-х годов // Вопросы истории. –
1993. – № 6. – С. 190.
25
Папчинский А.А., Тумшис М.А. Щит, расколотый мечом. НКВД против
ВЧК. – М.: Современник, 2001. – С. 210.
23
24
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Начальник Чорноморського окрвідділу ДПУ та 32-го Чорноморського
прикордонного загону ДПУ Степан Архипович Болотов (1894–1947), у
листопаді 1927 р. був призначений начальником Донецького окрвідділу Повпредства ОДПУ по Північнокавказькому краю. У квітні 1929 р.
Особливою нарадою ОДПУ СРСР засуджений до 10 років позбавлення
волі за зловживання, пиятику та моральний розклад. Покарання відбував на Соловках, втім вже у 1931 р. вийшов на свободу.
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магалися звільнити завідувача агітпропом окружкому партії,
який був врятований лише при сприянні юрби, оскільки це відбувалося на вулиці; на мотузці через телеграфний провід повісили
собаку при великому скупченні народу, який бачив, що це роблять співробітники ОДПУ та обурювалися неподобствами, які ті
коїли. Такий безприкладний випадок розбою не міг пройти безкарно, винуватці, хоча й були заарештовані, але за два місяці
були звільнені, а Шербок (правильно – Щербак) навіть поїхав
на відповідальну роботу до Москви. Масовому розкладу піддався також і Таганрозький окружний відділ. Там начальник окружного відділу Бухбанд28 з’являвся з повною оравою співробітників
у театрі, виганяв громадян з оплачених ними місць влаштовували дебоші в театрі і все це в чекістській формі. Там повії займалися призначенням і просуванням співробітників, з якими Бухбанд систематично пиячив. У секретаря партійного осередку
знайшли в кабінеті 82 порожні пляшки з-під горілки і ще 2 цілих,
їм ще не допитих. Цей розклад глибоко пронизав колектив, процвітала розпуста, відбувалися систематичні сімейні скандали.
Апарат не працював, маючи найважливіші об’єкти чекістського
обслуговування. В даному випадку жодних мір покарання стосовно винуватців прийнято не було та обмежилися лише відрядженням всіх їх до інших районів Північного Кавказу. Майже у
всіх цих фактах розкладу (Армавір, Таганрог) брав участь і я, і
мене також із Таганрогу відкомандирували разом з іншими»29.

До Таганрогу О. Волков прибув під час роботи північнокавказької контрольної комісії з перевірки діяльності місцевого
окружного відділу ОДПУ СРСР30 і до численних злочинів Бухбанда, Олександр Олександрович був не причетним. Тому,
цілком ймовірно, його перевели сюди для підсилення апарату.
Не випадково в його службовій характеристиці на цій посаді,
Яків Арнольдович Бухбанд (1893–1938) – автор кількох драматичних
п’єс та повістей, присвячених чекістам. У 1935–1936 рр., коли Бухбанд
очолював кримську міліцію, за сумісництвом був навіть головою
Кримського відділку Спілки письменників СРСР // Беляев В. Они жили
революцией // Пограничник. – 1984. – № 2 – С. 62–64.
29
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67453, арк. 29–31.
30
Докладніше див.: Жирнов Е. «Любил участвовать в исполнении смертных приговоров». «Коммерсантъ Власть», 2010 – 20 декабря. – № 50
(904) // Режим доступу http://cripo.com.ua/?sect_id=9&aid=106517.
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підписаній у січні 1929 р. начальником Таганрозьким окрвідділом ОДПУ СРСР Артуром Івановичем Міхельсоном (1898–1939)
не зазначалося жодної негативної інформації:
«Роботу контррозвідувального відділку здійснює достатньо. До
дорученої роботи відноситься сумлінно з достатньою увагою,
виявляючи достатню ініціативу, винахідливість. Виявляє інтерес
до інших галузей роботи, розуміючи їх. Цілком добре орієнтується в обстановці, має організаційні здібності. Енергійний. Дисциплінований»31.

16 березня 1929 р. О. Волкова призначили начальником 3-го
відділу економічного управління Повноважного представництва ОДПУ СРСР по Північнокавказькому краю. Проте у Ростовіна-Дону О. Волков довго не затримався. Вже 2 червня 1930 р.
його перевели до Новоросійська на посаду помічника начальника Чорноморського окрвідділу ОДПУ СРСР, а після реорганізації територіальних органів 1 жовтня 1930 р. затвердили на
посаді начальника Новоросійського міського відділку ОДПУ
СРСР і помічником начальника Чорноморського оперсектору
ОДПУ СРСР. 14 травня 1932 р. Волков став помічником начальника Чеченського оперсектору ОДПУ СРСР32.
На допитах у 1939 р. Волков пояснював своє відрядження
на периферію тим, що під час партійної чистки 1929 р. виступив
проти «батька» північнокавказьких чекістів Ю. Євдокимова:
«Після мого виступу на чистці проти Євдокимова мені були створені нестерпні умови для роботи, мене третирували, ганяли по
глухим куткам і там часто я хворів. Мої прохання про переведення до міста, не лише ніколи не виконувалася, але я ще більше
пригнічувався ними. Одного разу я подав рапорт про звільнення мене з органів, але для того, щоб ще більше тримати мене в
руках і в цьому мені відмовляли»33.

28

Насправді Ю. Євдокимов ще 20 жовтня 1929 р. був призначений начальником Секретно-оперативного управління ОДПУ
СРСР, а до Ростова повернувся лише наприкінці 1932 р. після
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 101–101 зв.
Там само, арк. 18 зв.
33
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67453, т. 1, арк. 21.
31
32
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призначення 27 листопада повноважним представником ОДПУ
СРСР34. Якщо хтось примушував, за висловом Волкова, «ганяти
по селам», то це остзейський німець, барон Ромуальд Людвиг
Піллар фон Пільхау, відомий в історії радянської держбезпеки
як Роман Олександрович Піллар (1894–1937). Саме він із листопада 1929 р. по листопад 1932 р. працював повпредом ОДПУ
СРСР по Північнокавказькому краю 35. Перебуваючи під
слідством у 1939 р., О. Волкову було вигідно відхреститися від
Євдокимова та північнокавказького чекістського клану, більшість якого на той час вже була розстріляна.
Серед своїх чекістських досягнень за цей період О. Волков
називав ліквідацію великої контрреволюційної офіцерської
організації на чорноморському узбережжі у 1931 р., участь у
придушенні повстань у Чечні у 1932–1933 р., під час якого він
командував Шалінською бойовою ділянкою36.
Начальник Чорноморського оперативного сектору ОДПУ
М. В. Ємець відзначав, що
«будучи начальником оперативного штабу з проведення компанії
очищення Чорномор’я від куркульсько-білогвардійських елементів, […] Волков, не послабивши темпів у загальній агентурнооперативній роботі апарата, своєчасно, з максимальною чекістською гнучкістю, чітко розгорнув підготовчі заходи до
кампанії, забезпечивши таким чином успішне проведення всіх
подальших заходів під час передопераційного і операційного
періодів кампанії. В умовах цілого ряду особливостей, що
виходять з Чорноморської прикордонної діяльності, які дуже
негативно впливали на проведення кампанії, завдяки виявленій
т. Волковим суворо-класової лінії та чекістської гнучкості у справі
керівництва апаратом, вдалося досягнути таких конкретних
результатів:
1. Завданий вирішальний оперативний удар по махровому
активно діючому контрреволюційному елементу, під час
слідства виявлені активні організаційні форми контрреволюційної діяльності.
2. Завдяки виключно чіткій організаційної діяльності заслонів по всьому Чорноморському кордону, вилучено куркульсько34

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ДПУ–НКВС в Україні. – К.:
Абрис, 1997. – С. 97–103.
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білогвардійського елементу з різних районів Північнокавказького краю, що ховалися від наших заходів, понад 5000 об’єктив»37.

Разом з тим, у характеристиці О. Волкова М. Ємець знову відзначав непростий характер підлеглого:
«Взаємодія з товаришами рівними собі – нормальне, з підлеглими – горде. До хворобливості гоноровитий, хворобливо реагує
на зауваження товаришів. Помилки свої визнає важко»38.

У лютому 1933 р. О. Волков очолив Сальський оперативний
сектор ОДПУ (офіційно був затверджений на цій посаді 7 вересня). Призначив О. Волкова на керівну самостійну посаду саме
Ю. Євдокимов. Коли ж О. Волкова звинуватили у порушенні господарської діяльності, то начальник економічного відділу ПП
ОДПУ СРСР по ПКК Андрій Мартиміанович Єршов (1901–1940)
під час перевірки з’ясував, що жодного особистого зиску О. Волков від цього не мав, а єдиною його метою було забезпечення
нормального харчування співробітників оперсектору39. Хоча
комісія партійного контролю ЦК ВКП(б) у 1934 р. наклала на
О. Волкова партійне стягнення «за порушення господарської
діяльності органів ДПУ», воно не було записане до особової
картки40 і не мало жодних наслідків для подальшого кар’єрного
зростання нашого героя. Вже 25 квітня 1934 р. його нагородили
знаком почесного співробітника ВНК–ДПУ (XV), а 1 серпня того
ж року призначили начальником Північно-Донського оперативного сектору НКВС41.
Пізніше своє кар’єрне зростання О. Волков пояснював тим,
що після поділу у січні 1934 р. Північнокавказького краю на
Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД СССР, 1934–1941. Справочник. – М.: Изд-во «Звенья». – С. 341.
36
ГДА СБ України, м. Полтава, спр. 4118, т. 1, арк. 40.
37
Так у тексті. Йдеться про кількість контрреволюціонерів, арештованих на підставі «об’єктивних даних». ГДА СБ України, м. Полтава,
спр. 4118, т. 1, аркуш не пронумерований.
38
Там само, арк. 39 зв.
39
Там само, т. 2, арк. 26–27.
40
Там само, т. 1, арк. 5.
41
Там само.
35
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Північнокавказький і Азовсько-Чорноморський край (АЧК)
Ю. Євдокимов був призначений першим секретарем Північнокавказького краю та виїхав до П’ятигорська, а повпред ОДПУ
СРСР по АЧК Петро Гаврилович Рудь (1896–1937)
«несподівано різко перемінив ставлення до мене. Спочатку я
розглядав це як належне ставлення для мене. При переформуванні Сальського райвідділу НКВС в оперативний сектор, мене
Рудь призначив начальником сектора, і, таким чином, я був
рівнею таким людям як Попашенко, Павлов та іншим, в яких я
завжди вбачав великих начальників. Коли я сильно захворів, то
Рудь організував мені тривале та дбайливе лікування. Все це
сильно віддавало мене в руки Рудя. Нарешті, при організації42
Північно-Донського округу я отримав наказ Рудя поїхати туди
начальником окрвідділу НКВС. Таке положення, що ставило
мене вище інших периферійних начальників мене дуже влаштовувало, і хоча я отримав з Москви призначення до Астрахані,
але через ставлення до мене Рудя, я вирішив залишитися в
Азовсько-Чорноморському краї»43.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Березень 1936 р. став пам’ятним у житті О. Волкова – йому
присвоїли звання капітана державної безпеки та призначили
начальником секретно-політичного відділу (СПВ) УДБ УНКВС
по Азовсько-Чорноморському краю44.
Через три дні після його призначення нарком внутрішніх
справ СРСР, генеральний комісар державної безпеки Генріх
Григорович Ягода (1891–1938) направив всім начальникам
УНКВС оперативну директиву. Він зазначив:
«[…] основним завданням наших органів на сьогодні є негайне
виявлення та розгром до кінця всіх троцькістських сил, їхніх
організаційних центрів і зв’язків, викриття та репресування всіх
троцькістів-дворушників. […] Слідство по всім ліквідаційним
троцькістським справам ведіть максимально швидко, ставлячи
основним завданням слідства викриття та розгром всього троцькістського підпілля, виявлення та ліквідацію організаційних
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67453, т. 1, арк. 27.
Там само, арк. 28.
44
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 13.
42
43
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центрів, виявлення та припинення всіх каналів зв’язків із закордонним троцькістським керівництвом»45.

Під час прийому справ у свого попередника, переведеного
на посаду начальника 5-го відділу СПВ ГУДБ НКВС СРСР капітана державної безпеки Мойсея Львовича Гатова (1902–1939),
О. Волков з’ясував, що у відділі майже ніяких гучних розробок
по «правим» і троцькістам не було46. Не вдалося і Олександру
Олександровичу створити резонансні справи. Підлеглі бідкалися, що начальник економічного відділу капітан державної
безпеки Михайло Сергійович Ямницький (1899–1939) та заступник начальника особливого відділу, старший лейтенант
державної безпеки Михайло Олександрович Лістенгурт арештували без їхньої згоди осіб, які розроблялися співробітниками секретно-політичного відділу 47. Це призвело до сварки
О. Волкова з М. Ямницьким і М. Лістенгуртом, але заступнику
начальника УНКВС майору державної безпеки Івану Петровичу Попашенку (1898–1940) вдалося залагодити конфлікт і помирити чекістів.
Влітку 1936 р. із Москви на периферію почали надходити
копії протоколів допитів осіб, обвинувачених у троцькізмі. Очільники наркомату внутрішніх справ СРСР у черговій директиві
вимагали від начальників обласних УНКВС безпосереднього
керівництва боротьбою з троцькізмом і рішучого викриття
підпілля на місцях, не чекаючи вказівок із Центру48.
Боротьба із троцькізмом, на переконання господарів Луб’янки, шкутильгала в АЧК на обидві ноги. Про це свідчить наказ наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова за № 00240 від 15
липня 1936 р. де, зокрема, відзначалося:
«[…] начальники управлінь НКВС Сталінградського та АзовськоЧорноморських країв, Свердловської та Західної області не виявили троцькістів, які вели активну контрреволюційну роботу»49.
Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов. – М.: Политиздат, 1991. – С. 177.
46
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67453, т. 1, арк. 34.
47
Там само, арк. 41.
48
Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. – М.: МФД, 2003. – С. 563.
45
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Після вказівки Москви підлеглі О. Волкова різко активізували пошук троцькістів у Ростові. Протягом серпня 1936 р. за
грати потрапили заступник уповноваженого Комітету заготівлі
при РНК СРСР по Північному Кавказу Олександр Георгійович
Бєлобородов, директор заводу «Ростсільмаш» М. П. ГлєбовАвілов, голова крайової профспілки друкарів М. В. Кукуєвський,
інструктор крайкому партії Н. І. Гордон та інші50.
Можливо, саме цей наказ і призвів до зміни чекістського керівництва у Ростові-на-Дону. 29 серпня 1936 р. начальником
УНКВС по АЧК був призначений комісар державної безпеки 3-го
рангу Генріх Самійлович Люшков (з посади заступника начальника СПВ ГУДБ НКВС СРСР). Натомість комісар державної безпеки 3-го рангу П. Рудь був відкликаний до НКВС СРСР і лише 9
листопада 1936 р. очолив УНКВС по Татарській АРСР.
Очільники НКВС СРСР вважали, що Г. Ягода вирощував з
Г. Люшкова свою основну опору в керівному складі наркомату
внутрішніх справ. Призначення Г. Люшкова на посаду начальника УНКВС АЧК відповідало бажанню наркома внутрішніх
справ надати вихованцю «школу керівної політичної роботи»51,
а ростовські чекісти були переконані, що нового начальника
делегували «для зміцнення та чистки апарата УНКВС»52.
Ймовірно, Г. Люшков мав, насамперед, суттєво покращити
боротьбу з троцькістами у регіоні, оскільки «ростовські провали» на Луб’янці сприймали досить болісно. Недаремно 3 грудня 1936 р. у виступі на нараді керівних співробітників НКВС
новий нарком внутрішніх справ СРСР Микола Іванович Єжов
(1895–1940) зауважив, що під керівництвом П. Рудя за кількістю
арештованих УНКВС по АЧК було одним із кращих в країні. Але

розкритих контрреволюційних справ, зокрема троцькістських,
у Ростові «майже не було», і «що лише кількість арештованих
не є показником гарної роботи»53.
Викриття троцькістів було пріоритетом роботи секретнополітичного відділу, керованого О. Волковим. Отже, у Г. Люшкова, який працював у СПВ зі дня його заснування, та помічника
начальника УНКВС АЧК капітана державної безпеки Мойсея
Ароновича Кагана (1904–1940), призначеного з посади начальника 3-го відділу СПВ ГУДБ НКВС СРСР, були всі підстави бути
невдоволеним роботою О. Волкова.
Зрозуміло, що сам Олександр Олександрович зовсім по іншому оцінював свої ділові якості і, згадуючи про свою роботу в
Ростові, у липні 1937 р. писав М. Єжову:

Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. – С. 563.
50
Венков А.В. Союз троцкистов и белых казаков или разгром партийносоветской верхушки в Азовско-Черноморском крае в 1937 г. // Наука
Юга России. – 2017.– Т. 13. –№ 2. – С. 82–83.
51
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив
Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937–1938. – М.: МФД, 2004. – С. 580.
52
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67453, т. 1, арк. 44.

53

49

«Я завжди посилався партією на чорнову роботу, працював в
основному в районах, жив скромно та всього себе віддавав
покладеній на мене справу. Я відзначався сумлінністю і тому
відзначався як добрий працівник. На велике моє нещастя, наприкінці квітня 1936 року я потрапив до крайового апарату НКВС
у Ростові, та не зрозумів всієї механіки взаємовідносин апаратних людей, розпещених культурою міста та надмірностями. Я
пішов навпростець, чесно бажаючи досягти успіхів у роботі.
Вирішальних успіхів у Ростові мені досягти не вдалося, але я
всього пропрацював там п’ять місяців і з них понад три місяці
дуже сильно хворів. Але, якщо відповідати за недоліки у роботі
за той час, то потрібно сказати, що обласний троцькістський
центр був при мені викритий. […] Я за натурою така людина, що
в обстановці бюрократизму та підлабузництва, яку створювали
вороги партії, у мене виходили лише скандали. Наприклад,
неодноразово мене вимагали зняти Шеболдаєв54, Малінов55 і
Ларін56.
Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. – М.:
РОССПЭН, Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. –
С. 383.
54
Шеболдаєв Борис Петрович (1895–1937) – 1-й секретар Азовсько-Чорноморського крайкому ВКП(б).
55
Малінов Михайло Маркович (1893–1937) – 2-й секретар Азовсько-Чорноморського крайкому ВКП(б).
56
Ларін Віталій Пилипович (1895–1937) – голова Азовсько-Чорноморського крайвиконкому.
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Ларін вимагав зняти мене за те, що я правильну та чесну
інформацію зробив А. А. Андрєєву57 про бездіяльність Ларіна у
попередженні вибуху державного млина № 1, що призвів до
великих людських втрат. […] Шеболдаєв вимагав зняти мене за
те, що я подав інформацію, де вказав, що колишній член бюро
Чорноморського окружного комітету Морозов зірвав передвиборчу компанію на цементному заводі. Шеболдаєв заявляв: “Як
ти смієш писати на члена бюро”. […] Малінов вимагав мого зняття з посади начальника Північно-Донського окружного відділу,
де ми погано спрацювалися з його давнішнім приятелем Лукіним – колишнім секретарем окружкому»58.

Пізніше О. Волков розповідав, що Г. Люшков, через М. Кагана
«по цілком для мене незрозумілим причинам повів лінію на
усунення мене з роботи, вичавлювання із апарату УНКВС АЧК.
Каган давав розпорядження в апарат СПВ, обминаючи мою
голову, повністю мене ігнорував, мав безпосередній зв’язок з
начальниками відділків, забороняв їм розповідати мені про
зроблені ним розпорядження59. […] Я вирішив порозумітися з
Каганом, під час чого я вдарив Кагана по обличчю, після чого
Люшков оголосив мені, що я негайно виїжджаю з АЧК у
розпорядження НКВС СРСР»60.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

14 жовтня 1936 р. О. Волкова відкликали із Ростова-на-Дону
і 2 листопада того ж року наказом НКВС СРСР № 1014 призначили начальником СПВ УДБ УНКВС по Дніпропетровській області61. Його попередник на посаді Ісак Йосифович СоколовШейніс (1900–?) не користувався авторитетом у керівництва
НКВС УРСР, оскільки його прізвища не має в списку 13 співробітників СПВ, представлених наркомом внутрішніх справ УСРР
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комісаром державної безпеки 1-го рангу Всеволодом Балицьким (1892–1937) до нагород у червні 1936 р.62
Начальником УНКВС по Дніпропетровській області працював старший майор державної безпеки Сергій Наумович Миронов (1894–1940), якого О. Волков знав з 1929 р. як
«людину Рудя […] знав з поганого боку, як людину, що розклалася, систематично пиячив та програвав в карти по 2–3 тисячі
карбованців державних грошей»63.

Зрозуміло, що дати позитивну характеристику арештованому
«ворогу народу» О. Волков не міг, але про захоплення С. Миронова картами свідчили пізніше на допитах співробітники НКВС
УРСР64 та писала у спогадах його колишня дружина65. На допитах у 1939 р. О. Волков підкреслював, що у С. Миронова
«виникла недовіра до мене через мій від’їзд з Ростова. Будучи
хитрим та обережним Миронов не підпускав мене до себе»66.

Прослужили колишні північнокавказькі чекісти разом недовго. Наприкінці листопада 1936 р. С. Миронова відкликали
до Москви. Лише 20 грудня 1936 р. політбюро ЦК КП(б)У затвердило на посаді начальника УНКВС по Дніпропетровській
області майора державної безпеки Давида Мойсейовича Соколинського (1902–1940) (з посади начальника УНКВС по Вінницькій області)67. Але 20 січня 1937 р. українське політбюро
призначило начальником обласного УНКВС Дніпропетровської
області старшого майора державної безпеки Юхима Хомича
Кривця (1897–1940) (з посади начальника УНКВС по Чернігівській області)68. Згадуючи цей період, О. Волков відзначав, що
фактично 1,5 місяці було відсутнє керівництво, а обов’язки начальника поклали на помічника начальника УНКВС, капітана
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 187–188.
Там само, ф. 5, спр. 67453, т. 1, арк. 46.
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ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39116 ФП, арк. 16.
65
Яковенко М.М. Агнеса. – М.: Звенья, 1997. – С. 75–76.
66
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67453, т. 1, арк. 47.
67
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр 438, арк. 4
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Там само, арк. 42.
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Андрєєв Андрій Андрійович (1895–1971) – секретар ЦК ВКП(б).
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державної безпеки Миколу Олександровича Ізвекова (1894–
1946), «якому ніхто з начальників оперативних відділів не бажав підпорядковуватися»69.
Перед від’їздом до Дніпропетровська Ю. Кривця прийняв
В. Балицький, який наголосив на необхідності тісної взаємодії
з першим секретарем місцевого обкому КП(б)У, членом ЦК
ВКП(б) Менделем Марковичем Хатаєвичем (1893–1937) та про
недопустимість сварок з авторитетним партійним функціонером, «щоб не зламати собі голову». Нарком також радив «не
перегинати палицю» та особливо «не чіплятися до працівників
партійно-радянського апарату»70. Заступник начальника УНКВС
по Дніпропетровській області капітан державної безпеки Семен
Мойсейович Долинський (1896–1938) розповів Ю. Кривцю, що
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му відділу, який з січня 1937 р. став називатися четвертим відділом. Ю. Кривець добре розумів небезпеку неконтрольованих
арештів номенклатури і домовився з С. Долинським при роботі
по троцькістським і «правим кадрам» «дотримуватися великої
обережності при арештах, і при ліквідації розробок не починати з арештів більш-менш самостійних працівників»73, тобто
діяти за перевіреним принципом «коли бажають дуба звалити – валять молодняк». Ймовірно, відповідну вказівку отримав
і О. Волков.
Згідно офіційної статистики, у І-му кварталі 1937 р. 4-м відділом УДБ УНКВС Дніпропетровської області до кримінальної відповідальності було притягнуто 233 особи74. Підлеглі
О. Волкова
«успішно завершили реалізацію агентурних справ “Гниль” (українська фашистська контрреволюційна організація серед
професури та наукових працівників, пов’язана з українською фашистською організацією за кордоном); “Нюрнбергці” (німецька
націоналістична контрреволюційна організація, що займалася
підготовкою диверсійних актів у промисловості та на транспорті); “Патріоти” (німецька націоналістична контрреволюційна
організація (всього 13 осіб), що готувала диверсійні акти в промисловості»75.

«Хатаєвич є дуже самовладною людиною, не терпить жодних
сперечань і не тримає біля себе робітників, які не підкоряються
повністю його авторитету. І хоча з Соколинським у Хатаєвича
були добрі стосунки, органи НКВС він не любить, частенько дозволяє собі знущатися над чекістськими матеріалами та вельми
роздратовано ставиться до арештів відповідальних партійних і
радянських працівників».

С. М. Долинський радив своєму начальнику бути вельми обережним у взаємовідносинах з лідером дніпропетровських комуністів та «не лізти на рожен» щодо арештів: «[…] не слід особливо виставляти свою стару голову наперед». Ю. Кривець погодився зі своїм заступником, пообіцяв узгоджувати з ним свої
дії71, адже до свого приїзду до Дніпропетровська у грудні 1936 р.
С. Долинський працював помічником начальника СПВ УДБ
НКВС УРСР і добре знав всі нюанси «полювання на прихованих
троцькістів». М. Хатаєвич, за виразом О. Волкова, «був дніпропетровським царьком»72 і користувався необмеженою владою.
Зрозуміло, що в умовах тонкої політичної гри особлива увага приділялася керованому О. Волковим секретно-політично-

У березні 1937 р. М. Хатаєвича призначили другим секретарем ЦК КП(б)У, а новий перший секретар обкому КП(б)У Натан
Веніамінович Марголін (1895–1938) «міцних коренів» в області
не мав і палав бажанням відзначитися у викритті «правих» і
троцькістів. Він навіть звернувся з листом до секретарів міських
і районних партійних комітетів області з проханням не давати
партійних доручень співробітникам УДБ УНКВС і не викликати їх на різні засідання та наради, оскільки це заважає чекістам
боротися з контрреволюцією76.
Золотарьов В.А. Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР... – С. 130–131.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 99.
75
Там само, арк. 108.
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За відсутністю складу злочину. До історії політичних репресій 20-х –
початку 50-х у Дніпропетровському гірничому інституті. – Дніпропетровськ: НГАУ, 2000. – С. 64–65.
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Після від’їзду навесні 1937 р. С. Долинського до Сибіру весь
тягар по викриттю «право-троцькістського підпілля» покладався на плечі О. Волкова:
«Незважаючи на важкі обставини боротьби в Дніпропетровську,
де на посади секретарів обкому КП(б)У пробралися троцькісти,
де все бюро обкому складалося зі запеклих троцькістів і правих
контрреволюціонерів, мені вдалося наполегливою та сумлінною
працею досягти повного їхнього викриття. Ми встановили, що
всі обласні, міські та більшість районних керівних органів захопили у свої руки учасники право-троцькістського підпілля. Потребувалася неймовірно рішуча боротьба, щоб пробити стіну
опору з викриттям ворогів. Цей опір організував Хатаєвич у
Дніпропетровську, не давав розвороту і навіть тоді, коли поїхав
до Києва та пробрався на високу посаду секретаря ЦК КП(б)У.
Наполегливість у боротьбі, більшовицька переконаність у правоті справи партії, яку ми виконували, допомогла нам пробити
і цю стіну. Якщо бути об’єктивним, то і начальник Управління і
кожний співробітник, особливо IV відділу, скаже, що моя роль
у такій погромній боротьбі була зовсім не останньою. Я працював, не покладаючи рук, не жаліючи свого здоров’я та вкладав
у цю справу всі сили та енергію, не маючи відпочинку. Я брав
собі саму важку справу, яка вимагала величезної завзятості, і я
би сказав мистецтва обійти ворога. […] Я виконував доручену
мені партією справу сумлінно і тільки в інтересах партії»77.

Викриття «прихованих троцькістів» вимагали і від співробітників інших відділів УДБ. Під час травневої наради у Києві
помічник начальника 3-го (контррозвідувального) відділу УДБ
НКВС УРСР, капітан державної безпеки Абрам Володимирович
Сапір (1900–1957) дорікнув начальнику 3-го відділу УДБ УНКВС
Дніпропетровської області Науму Борисовичу Березовському
(1902–?), що у «нього зовсім не має справ по троцькістам у промисловості». Той пожав плечима і відповів: «Ну що ж, раз бажаєш, коли потрібно – значить будемо перебудовуватися». У запалі боротьби за «голови троцькістів» між дніпропетровськими
чекістами траплялися суперечки. Після однієї з них, що сталася
у кабінеті Кривця, Волков і Березовський навіть не віталися78.
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2 липня 1937 р. у службовому кабінеті був арештований
другий секретар Дніпропетровського міськкому КП(б)У Петро
Костянтинович Вєтров (1903–1937). Коли через два дні бюро
обкому КП(б)У ухвалювало рішення про виключення з партії
новоспеченого «ворога народу», на волі лишалося тільки чотири члена Дніпропетровського обласного бюро КП(б)У: перший
секретар Н. В. Марголін, другий секретар М. І. Нікітченко, завідувач промислово-транспортним відділом обкому О. Й. Пузирєвський та Ю. Х. Кривець. Перших трьох арештують того ж
1937 р. У троцькістській діяльності П. Вєтров зізнається вже
через тиждень79. До речі, компромат на П. Вєтрова був давно,
але серед чекістів панувала думка
«про безпорадність УНКВС, оскільки той був тісно пов’язаний з
Хатаєвичем, якого останній всіляко висуває. А якщо Хатаєвич
висуває, то УНКВС помиляється у своїй недовірі Вєтрову»80.

Але боротьба із троцькістами для О. Волкова різко припинилася. 26 липня 1937 р. Ю. Кривець отримав телеграму та особисто арештував «за зв’язок з ворогами народу в Ростові» капітана державної безпеки О. Волкова. Ю. Кривець дозволив
О. Волкову написати заяву М. Єжову і наступного дня відправив її на Луб’янку.
Як виявилося, ще у квітні 1937 р. до М. Єжова надійшов лист
слідчого Сальської прокуратури Бориса Семеновича Ліцмана
про антипартійні дії О. Волкова на посаді начальника Сальського оперативного сектора ДПУ–НКВС. У листі зазначалося:
«Волков О.О. у спілкуванні з співробітниками був нелюдом, оперативних співробітників піддавав різноманітним вульгарним
образам, тримав себе зухвало та знущально, нагадував себе у
стосунках з чекістами наймита з гестапо, та і всі його дії характеризували його як запеклого фашиста. Волков був зухвалим
не лише стосовно окремих чекістів, він також знущально
відносився до всієї партійної організації сектору, а в процесі
партійних зборів Волков був диктатором, вимагаючи від
секретаря парткому – уповн[оваженого] СПВ тов. Кочетова,
Терещенко Р. Чесний партієць, що заслуговує повної довіри // Відроджена пам’ять. Книга нарисів. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 167.
80
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прямо під час зборів, вислуховувати його накази та настанови,
стоячи на струнко»81.

Б. Ліцман згадував також про «господарські злочини» О. Волкова і підкреслював, що останній під час роботи начальником
СПВ у Ростові
«прогледів ворогів народу, фашистів-троцькістів, що пробралися в крайові органи та навіть у апарат, в якому працював
Волков»82.

Розслідувати «сигнал» доручили співробітникам наркомату
внутрішніх справ УРСР. Заступник наркома внутрішніх справ
НКВС УРСР Василь Тимофійович Іванов (1894–1938) 9 травня
1937 р. навіть мав з цього приводу телефонну розмову з Г. Люшковим, який заявив, що жодних компрометуючих матеріалів на
О. Волкова немає, якщо не вважати, що він по троцькістах погано працював83. На цьому розслідування припинили. Втім «ростовське минуле» поступово тягнуло О. Волкова «на дно».
26 червня 1937 р. арештували наркома внутрішніх справ
Татарської АРСР П. Рудя. Його арешт був пов’язаний з його попередньою діяльністю на посаді УНКВС АЧК, де на початку року
під керівництвом нового першого секретаря крайкому партії
Ю. Євдокимова почалися масові репресії партійно-радянської
номенклатури. Ще раніше, 16 червня, арештували першого секретаря Курського обкому ВКП(б) Б. Шеболдаєв, який не виявляв особливих симпатій до колишнього начальника УНКВС
АЧК. Останній полюбляв хизуватися численними арештами,
вважаючи це доказом успішної роботи. У даному випадку
співпали інтереси НКВС і арештованого партійного керівника.
М. Єжов підтвердив свідчення Б. Шеболдаєва про участь П. Рудя – фактичного висуванця Г. Ягоди – у право-троцькістській
організації. Це був період, коли нарком внутрішніх справ СРСР
М. Єжов доводив Й. Сталіну, що його попередник був активним
учасником правотроцькістської змови та мав віддані лише йому
кадри. Раніше, 22 червня, Й. Сталін наказав розіслати керівним
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 2, арк. 1–2.
Там само, арк. 3.
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Там само, т. 1, арк. 133.
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працівникам ВКП(б) протокол допиту Б. Шеболдаєва, в якому
поряд з партійно-радянськими працівниками АЧК згадувалися і колишні керівники ОДПУ–НКВС84. Були в цьому протоколі і
такі рядки:
«Волков також був учасником наших контрреволюційних зібрань,
поділяв всі настанови нашої антирадянської організації»85.

Компрометуючі дані на О. Волкова надали інші колишні керівники АЧК. Так, М. Малінов (перед арештом – завідувач Азовсько-Чорноморським крайовим земельним управлінням) на
допиті 9 червня 1937 р. свідчив, що був
«особисто зв’язаний з колишнім начальником Північно-Донського окружного відділу НКВС О. Волковим. Зв’язався я з Волковим через Колотиліна – вони були друзями, разом працювали. Колотилін говорив мені, що особисто завербував Волкова.
Навесні 1936 р. Волков був переведений до Ростова начальником секретно-політичного відділу УНКВС. Тут мене звів з Волковим Колотилін. Згодом він регулярно інформував мене про
всі матеріали НКВС»86.

Уповноважений комітету заготівель РНК СРСР по Азовсько-Чорноморському краю Лев Ісакович Ароцкер (1895–1937)
29 червня 1937 р. зізнався, що, зі слів Малінова та першого секретаря Краснодарського міському ВКП(б) Олександра Йосиповича Березіна (1896–1937), йому стало відомо про вербування
до троцькістської організації начальника Сальського оперативного сектора НКВС О. Волкова. Працюючи вже у Північно-Донському окрузі, О. Волков був у дружніх стосунках із учасниками
троцькістської організації Колотиліним і Щировим та створив
троцькістську групу з чекістів87.
На допиті 7 липня 1937 р. О. Бєлобородов назвав членами
троцькістської організації колишніх керівників крайового
Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. – М.:
РОССПЭН, Фонд первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009. –
С. 237–238.
85
Золотарьов В.А. Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР.... – С. 63.
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УНКВС Рудя, Попашенка, Гатова, Волкова, Баланюка88. Він заявив, що Волков – змовник «з районної публіки Рудя», попереджав членів організації про арешти троцькістів у Москві89. Ці
свідчення у Бєлобородова «вибив» начальник 1-го відділку 4-го
відділу ГУДБ НКВС СРСР, старший лейтенант державної безпеки Михайло Григорович Сербинов (1895–?). Цікаво, що коли він
восени 1937 р. був призначений заступником начальника щойно створеного УНКВС по Краснодарському краю, то начальник
цього ж управління, майор державної безпеки Іван Павлович
Малкін (1899–1939) лаяв Сербинова за те, що той
«під час слідства по справі Бєлобородова взяв свідчення на Попашенка, оскільки цей факт кидає тінь на багатьох чекістів
Північного Кавказу, в тому числі на Євдокимова, найближчим
співробітником якого був Попашенко».

І. Малкін настільки вороже ставився до М. Сербинова, що той
написав М. Єжову кілька рапортів з проханням відкликати його
із Краснодару90.
«Північнокавказькі друзі» врятували начальника Адміністративно-господарського управління НКВС СРСР І. П. Попашенка, помічника начальника 4-го відділу ГУДБ НКВС СРСР М. Л. Гатова та О. О. Волкова. Вони добре розуміли, що клубок, який
почали розмотувати після цих заяв, обов’язково приведе і до
них, тому почали підтримувати скомпрометованих чекістів.
Для цього начальник відділку 4-го відділу ГУДБ НКВС СРСР
Матвій Григорович Тительман (1904–1939) так «допитав» Малінова, Шеболдаєва і Бєлобородова, що вони відмовилися від
попередніх свідчень стосовно Попашенка, Гатова і Волкова. 23
вересня арештований Шеболдаєв свідчив:
«Заявляю, що свідчення Бєлобородова і Бріксе, з яких (за повідомленням слідства) виходить, що я (Шеболдаєв) їм повідомляв про
участь в контрреволюційній організації Гатова та Волкова не відповідають дійсності. Ні з Бєлобородовим, ні з Бріксе ні про Гатова, ні про Волкова у мене розмов не було. Також не можу сказаБаланюк Євген Микитович (1902–1935) – капітан державної безпеки,
начальник Таганрозького міського відділу НКВС СРСР.
89
Золотарьов В.А. Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР... – С. 63.
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ти, що Рудь повідомляв мені про участь Гатова і Волкова в організації, хоча він казав, що в апараті Управління НКВС у нього “надійні” люди є, але це з Гатовим і Волковим він не пов’язував»91.

Вже 4 листопада 1937 р. заступник наркома внутрішніх справ
СРСР комкор Михайло Петрович Фріновський (1898–1940) наказав звільнити О. Волкова з-під варти. Символічно, що повернути О. Волкову партійний квиток № 0381925 заступнику начальника 8-го (обліково-статистичного) відділу ГУДБ НКВС
СРСР, капітану державної безпеки Сергію Яковичу Зубкіну
(1898–1939) наказав … помічник начальника 4-го відділу ГУДБ
НКВС СРСР, майор державної безпеки Гатов92.
Після звільнення О. Волкова прийняв М. Фриновський. Він
розпитав колишнього арештанта про умови утримання у тюрмі,
застосування методів фізичного впливу (про свої відповіді на
ці питання О. Волков не повідомляв), оголосив про повну реабілітацію та відновлення на роботі в органах НКВС. О. Волков
попросив надати можливість підлікуватися, його прохання задовольнили93. У відділі кадрів НКВС СРСР йому пропонували
роботу в УНКВС по Алтайському краю, але О. Волков, пославшись на слабкий стан здоров’я, попросив направити його у
південні області. Побажання врахували та відправили у розпорядження НКВС УРСР94.
КИЇВ

Прибувши до Києва, О. Волков мав розмову з наркомом внутрішніх справ УРСР комісаром державної безпеки 2-го рангу
Ізраїлем Мойсейовичем Леплєвським (1896–1938). Він одразу
отримав нову посаду. 22 листопада 1937 р. наказом НКВС УРСР
№ 454 О. Волков був призначений начальником 4-го відділу
УДБ УНКВС по Київській області95. Цей підрозділ кілька тижнів
ГДА СБ України, м. Полтава, особова спр. 4118, т. 1, арк. 5.
Золотарьов В.А. Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР... – С. 79.
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Керівний склад територіальних підрозділів НКВС УРСР // Україна в
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функціонував без начальника (виконуючим обов’язки був заступник начальника відділу лейтенант державної безпеки Володимир Ізраїльович Канєвський (1905–?). Його колишнього
очільника капітана державної безпеки І. Й. Соколова-Шейніса
перевели на посаду заступника начальника УНКВС Кам’янецьПодільської області.
На новій посаді О. Волков одразу продемонстрував диктаторський та брутальний стиль у спілкуванні з підлеглими. Будучи незадоволеним доповіддю молодшого лейтенанта державної безпеки Костянтина Дмитровича Купиріна (1906–?),
О. Волков розкидав принесені підлеглим слідчі справи по підлозі
та вигнав його з кабінету. Сукупність жорстких засобів впливу
на підлеглих, мала негативний вплив на психологічний стан молодшого лейтенанта державної безпеки Абрама Соломоновича
Винокура (1901–?), який намагався накласти на себе руки96.
Водночас О. Волковим заохочувалися «липогонство»97. Улюбленцем начальника 4-го відділу УДБ УНКВС Київської області
став оперуповноважений, молодший лейтенант державної безпеки Віктор Аркадійович Коган98 (1899–?)99, який щоранку по96

ГДА СБ України, ф. 16, спр. 95, арк. 239.

97

«Липогонство» (від слів «липа» і «гнать» [рос.] – делать неправду) –
сленговий термін у чекістському середовищі, що означав «фальсифікацію».

98

Коган Віктор Аркадійович (1899–?) – народився у м. Паволоч Сквирського пов. Київської губ. Єврей. Із робітників. Закінчив у 1915 р. 2-х класну
школу у м. Янушпіль, згодом статистичні курси. У 1915–1917 рр. – робітник, прибиральник і прикажчик Янушпільського цукрового заводу. У
1917–1918 рр. – у м. Краснопіль, у 1918–1919 – у м. Рівному, у 02.1919–
07.1919 р. – у Бердичеві – поштар. У 02.1919–07.1919 р. – таємний співробітник НК, м. Бердичів. У 09.1919–02.1920 рр. – робітник на заводі. У
02.1920–03.1920 р. – поштар м. Рудня та Бердичів. У 02.1920–03.1920 р. –
таємний співробітник НК у м. Рудня та Бердичів. У 13.07.1920–
15.05.1922 рр. – рядовий 390-го Богунського полку 44-ї стрілецької
дивізії. У 1923–1924 рр. – райуповноважений з продподатку повітпродкому по Коровинецькій ділянці (Коровинецький, П’ятницький,
Янушпільський р-ни). У 05.1924–09.1925 рр. – відповідальний секретар місцевої профспілки Фасівського р-ну Волинської губ. У 05.1924–
09.1925 рр. – таємний резидент ДПУ у Фасівському р-ні. У 09.1925–
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давав на ознайомлення по дві довідки про зізнання арештованих і вмів миттєво «розколювати» ворогів народу, які мовчали
у інших слідчих100. Метода Когана щодо складання фальшивих
процесуальних документів (за два тижня завершив 120 слідчих
справ101) викликала заздрість у колег. Так, сержант державної
безпеки Мойсей Григорович Меєрзон бідкався з цього приводу:
«Виходить так, я працюю, всі працюють, вранці ні в кого немає
розколу, у Когана два розколи. […] Виходить, що лише один Коган спеціаліст-слідчий»102.
1926 рр. – відповідальний секретар спілки «Харчесмак», м. Володарськ
(нині смт. Хорошів Житомирської обл.). У 1926–04.1928 рр. – районний
статистик Володарського РВК, член Володарської профспілки радянських робітників. У 09.1925–04.1928 рр. – таємний резидент ДПУ у Володарському р-ні. У 20.04.1928–03.1929 рр. – дільничний уповноважений Волинського окрвідділу ДПУ по Пулинському р-ну. У 03.1929–
02.1930 рр. – уповноважений ДПУ у Пулинському та Володарському
р-нах. Із 02.1930 р. – уповноважений ДПУ у Пулинському р-ні. Із 22 вересня 1930 р. – уповноважений інформаційного відділку Пулинського
райвідділу ДПУ. Із 03.1931 до 12.05.1934 рр. – уповноважений секретно-політичного відділку Пулинського райвідділу ДПУ Київської обл. Із
16.05.1934 р. – уповноважений секретно-політичного відділку Білоцерківського райвідділу ДПУ. Із 01.11.1934 р. – т.в.о. оперуповноваженого
секретно-політичного відділку УДБ Білоцерківського райвідділу НКВС.
Із 01.12.1934 р. – оперуповноважений секретно-політичного відділку
УДБ Білоцерківського райвідділу НКВС. Із 11.04.1937 р. – оперуповноважений 4-го (секретно-оперативного) відділу УНКВС Київської обл.
Із 01.06.1938 р. – т.в.о. начальника 1-го відділку 4-го відділу УДБ УНКВС
Київської обл. 27.08.1938 р. – відряджений до ВК НКВС УРСР. Арештований 01.09.1938 р. Засуджений 05.05.1939 р. ВТ військ НКВС КОВО за
ст. 206-17 «а» КК УСРР до 7 років позбавлення волі. У 1940 р. – в’язень
1-го карпункту у Магадані. Помер у таборах. Молодший лейтенант державної безпеки (09.02.1936 р.). Нагороджений: браунінгом від Пулинського РВК (1931 р.), радіоприймачем ВЧ від Пулинського РПК (1932 р.),
грамотою від Пулинського РПК і РВК (1933 р.), цінним подарунком від
Київського облвиконкому (20.12.1937 р.). Кандидат у члени ВКП(б) з
1930 р., член ВКП(б) з 27.12.1937 р.
99
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Виразно вихваляв О. Волков роботу начальника відділку молодшого лейтенанта державної безпеки Леоніда Овсійовича
Смольного, якого колеги вважали «фахівцем» з написання протоколів слідства на замовлення103.
Досягнення О. Волкова помітили у центральному апараті
НКВС УРСР. Прикметно, що Олександр Олександрович став єдиним співробітником НКВС УРСР, який 19 грудня 1937 р. із нагоди ХХ-річчя органів ВЧК–ОДПУ–НКВС отримав одразу дві нагороди: орден Червоної Зірки – «за зразкове та самовіддане виконання важливих урядових завдань»104 і бойову зброю від ЦВК
УРСР – «за зразкове виконання відповідальних завдань уряду,
активну боротьбу з контрреволюцією»105. Фото усміхненого
капітана держбезпеки О. Волкова, який виступав на зльоті стахановців заводу «Ленінська кузня» потрапило на шпальти київських газет.
Втім, справжній кар’єрний злет О. Волкова стався після призначення 25 січня 1938 р. наркомом внутрішніх справ УРСР
комісара державної безпеки 3-го рангу Олександра Івановича
Успенського (1902–1940). Останній влаштував не лише грандіозну чистку НКВС УРСР, але й провів зміни в організаційній
структурі органів держбезпеки106.
Також нам вдалося виявити документ, датований 8 лютим
1938 р., на бланку так званого «сільського відділу НКВС» за
№ 86206. Йдеться про лист під назвою «У справі “Холодний
Яр”», адресований начальнику УНКВС по Дніпропетровській
області Ю. Кривцю. Його підписали т.в.о. заступника наркома
внутрішніх справ УРСР майор державної безпеки Арон Меєрович Хатаневер (1905–1940) і начальник сільгоспвідділу УДБ
НКВС УРСР капітан державної безпеки О. Волков. Ініціали підпиГДА СБ України, ф. 16, спр. 95, арк. 62.
104
О награждении т.т. Бермана Б.Д., Каруцкого В.А., Кривца Е.Ф., Лупекина Г.А., Соколинского Д.М., Федорова Н.Н. и других // Правда. –
1937 – 20 декабря.
105
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сантів на документі відсутні. Але станом на лютий 1938 р. у штаті НКВС УРСР був лише один співробітник з таким прізвищем і
званням – Олександр Олександрович Волков107. Втім, жодних
відомостей про його перебування на цій посаді ні в особовій, ні
в кримінальній справі, ні у відомих авторам наказах НКВС УРСР
по особовому складу немає.
У листі повідомлялося про початок викриття чергового
«військово-повстанського підпілля» і пропонувалося: арештувати членів обласного повстанського комітету Шевчука та Соколенко та «стати на шлях рішучого розгрому викритої периферії організації»; добиватися викриття всіх організаційних
зав’язків організації по області та за її межами (Донбас, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина), виявляти емісарів закордонних антирадянських центрів; активізувати вилучення
зброї, особливо в районах масового бандитизму і махновщини
та районах оперування есерівських і боротьбистських партизанських загонів (Лантуха, Гаражі, Мірошниченка, Свистуна,
Огія та ін.). Керівники із республіканського апарату вимагали
від Ю. Кривця регулярно інформувати НКВС УРСР108.
На нашу думку, саме А. Хатаневер міг бути тією людиною,
яка рекомендувала О. Волкова О. Успенському. Оскільки А. Хатаневер із грудня 1937 р. очолював 4-й відділ УДБ НКВС УРСР,
він добре знав оперативні можливості підлеглого О. Волкова.
На користь цієї версії свідчить той факт, що в УРСР О. Волков
працював недавно та не був пов’язаним з місцевою верхівкою
українського НКВС.
У середині лютого 1938 р. до столиці УРСР з інспекційною
перевіркою прибув нарком внутрішніх справ СРСР М. Єжов.
О. Волков свідчив:
«Дня через три після приїзду Єжов викликав мене до себе в кабінет Успенського і переговорив зі мною спочатку про підготовку
до сівби (як з начальником сільськогосподарського відділу УДБ
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Жуков А.Н. Кадровый состав органов государственной безопасности
СССР 1935–1939. – Электронное издание. Международное об-во «Мемориал». – М., 2016.
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НКВС УРСР. – Авт.), про помилки на місцях, повідомив мене,
що він думає призначити мене на посаду начальника УНКВС.
Коли я заперечив, пославшись на здоров’я, Єжов сказав мені,
що область дадуть невелику та нескладну і, що він сподівається, що з роботою я справлюся. […]
Перед від’їздом Єжова з Києва на квартирі в Успенського
(будинок № 3 по вулиці Рози Люксембург. – Авт.) відбулася
велика п’янка, на якій були присутні ряд співробітників НКВС:
Єжов, Успенський, Радзивиловський109, Рейхман110, Лістенгурт111,
Якушев112, Приходько113 , Бабич114, Кобизєв115, Єгоров116 та інші.
На цьому банкеті говорили різні тости. Був виголошений тост
Єжовим і на мою адресу. Причому, спочатку він говорив про
тип більшовика та закінчив посиланням на мене, як на стійку
людину, яка була під вартою, зараз реабілітована і висунена на
велику посаду. Тут же на цьому п’яному банкеті деякі співробітники отримали призначення від Єжова на керівні посади в НКВС
Радзивилівський Олександр Павлович (1904–1940) – старший майор
державної безпеки, у лютому–квітні 1938 р. – заступник наркома
внутрішніх справ УРСР.
110
Рейхман Лев Йосифович (1901–1940) – майор державної безпеки, у
серпні 1937 – березні 1938 рр. – начальник УНКВС по Харківській обл.,
у березні 1938 р. – начальник 3-го відділу УДБ НКВС УРСР.
111
Лістенгурт Михайло Олександрович (1903–1940) – майор державної
безпеки, у лютому–квітні 1938 р. – начальник 5-го відділу УДБ НКВС
УРСР і Особливого відділу НКВС КОВО.
112
Якушев Лаврентій Трохимович (1903–1986) – капітан державної безпеки, у жовтні 1937 – лютому 1938 рр. – начальник УНКВС по Житомирській обл.
113
Приходько Микола Трохимович (1896–1953) – капітан державної безпеки, у жовтні 1937 – лютому 1938 рр. – начальник УНКВС по Кам’янець-Подільській обл.
114
Бабич Ісай Якович (1902–1948) – майор державної безпеки, у грудні
1937 – лютому 1938 рр. – т.в.о начальника УНКВС по Київській обл.
115
Кобизєв Григорій Михайлович (1902–1941) – старший лейтенант державної безпеки, у лютому–травні 1938 р. – начальник відділу кадрів
НКВС УРСР, у травні 1938 – січні 1939 рр. – начальник УНКВС по
Харківській обл.
116
Єгоров Андрій Іванович (1904–1941) – капітан державної безпеки, із
квітня 1937 р. – заступник начальника відділку 4-го відділу ГУДБ НКВС
СРСР, у лютому–грудні 1938 р. начальник УНКВС по Чернігівській обл.
109
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СРСР117. На цій вечірці я був дуже п’яний і Лістенгурт мені розповідав, що я весь час приставав до Єжова з питанням – чи знав
він, кого звільняв? На що він відповів, коли ми сиділи на дивані
удвох: “Звичайно знав, інакше б не звільнив”»118.

ПОЛТАВА

Результати діяльності УНКВС по Полтавській обл. на чолі з
капітаном міліції А. Петерс-Здебським (1894–?) не влаштовували центральний апарат. На початку 1938 р. спеціальна комісія
виявила серйозні порушення у роботі обласного управління.
Оргвисновки не забарилися. На посаду начальника Полтавського УНКВС 26 лютого 1938 р. нарком внутрішніх справ СРСР
М. Єжов особисто призначив начальника 4-го відділу УДБ УНКВС
по Київській області О. Волкова. Наступного дня, 27 лютого
1938 р., А. Петерс-Здебського арештували як учасника контрреволюційної змовницької військово-повстанської організації119.
УНКВС по Полтавській області ще перед прибуттям О. Волкова піддали масштабній чистці. 22 лютого арештували заступника начальника 3-го відділу старшого лейтенанта державної
безпеки Михайла Миколайовича Назарова (1897–1938), заступника начальника 4-го відділу старшого лейтенанта державної
безпеки Ананія Гнатовича Лазуренка (1897–1938), начальника Лохвицького райвідділу лейтенанта державної безпеки Івана
Герасимовича Таруца (1898–1938)120, начальника 2-го відділку
3-го відділу лейтенанта державної безпеки Марка Львовича
Лермана (1904–?)121. Через деякий час у Києві арештували двох
колишніх керівників із УНКВС по Полтавській області – колишнього начальника 3-го відділу УДБ старшого лейтенанта державної безпеки Олександра Львовича Александрова (1895–
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 19533, т. 1, арк. 68.
Там само, арк. 111.
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1938)122 та капітана державної безпеки Володимира Львовича
Писарєва-Фукса (1900–1938)123. Останній із жовтня 1937 р. по
лютий 1938 р. виконував обов’язки заступника начальника
УНКВС. До того ж кадровий некомплект полтавського управління у лютому 1938 р. становив 48 штатних одиниць – були
вакантними посади 14 начальників і помічників начальників
відділків УДБ та 34 посади оперуповноважених і помічників
оперуповноважених124.
Протягом перших місяців «полтавського періоду» в чекістській кар’єрі О. Волкова верхівку місцевого облуправління
було повністю змінено. Начальником 3-го відділу 26 лютого
1938 р. призначили лейтенанта державної безпеки Володимира Михайловича Платонова (1902–?) (з посади начальника відділку 3-го відділу УДБ УНКВС по Харківській області); 26 лютого
1938 р. т.в.о. начальника 4-го відділу призначили молодшого
лейтенанта державної безпеки Михайла Хрисановича Попова
(1905–1938) (з посади начальника відділку 4-го відділу УДБ
УНКВС по Київській області). Після наглої смерті останнього
тимчасово керування роботою 4-го відділу поклали на лейтенанта державної безпеки Йосифа Іоновича Чернявського-Ольшанецького (1896–?) (26 лютого 1938 р. призначений заступником начальника 4-го відділу УДБ УНКВС по Полтавській області
з посади начальника відділку 4-го відділу УДБ УНКВС по Дніпропетровській області). Посаду начальника 5-го відділу 23 березня 1938 р. обійняв старший лейтенант державної безпеки
Абрам Якович Куліковський (1903–?) (з посади начальника
особливого відділу НКВС 25-ї стрілецької дивізії).
Лише 22 квітня 1938 р. О. Волкову затвердили заступника.
Ним став старший лейтенант державної безпеки Семен ІларіоТумшис М.А., Золотарёв В.А. Евреи в НКВД СССР. 1936–1938. Опыт биографического словаря. – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2017. –
С. 89–90.
123
Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. – С. 531.
124
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нович Поляков (1900–?) (співробітник резерву НКВС УРСР, колишній начальник 5-го відділу УДБ УНКВС по Полтавській області). Із 22 квітня 1938 р. опікуватися 2-м (оперативним) відділом доручили молодшому лейтенанту державної безпеки Давиду Овсійовичу Цирліну (з посади старшого інспектора відділу
кадрів УНКВС по Полтавській області); 8 липня 1938 р. помічником начальника УНКВС призначили старшого лейтенанта державної безпеки Олексія Олексійовича Берестнєва (1892–?) (з
посади начальника особливого відділу НКВС 25-ї стрілецької
дивізії125. Саме на такий чекістський колектив О. Волков опирався, проводячи масову «соціальну чистку» Полтавщини.
Прибувши до Полтави, новопризначений начальник УНКВС
О. Волков одразу отримав оперативне завдання від наркома
внутрішніх справ УРСР О. Успенського. У шифрограмі № 40076
від 1 березня 1938 р. вимагалося:
«Завдати цілеспрямованого удару […] по організуючих кадрах
контрреволюційного підпілля»126.

Вже через п’ять днів О. Волков у «Меморандумі» від 6 березня
1938 р. інформував Київ:
«На 5 березня по білогвардійській операції арештовано 114
[осіб], з них вищий, середній комсклад білої армії – 77, нижчий
склад – 26. […] Викрито 5 ровсівських організацій, арештовано – 22 [особи]. Шпигунсько-повстанських резидентур – 1,
арештовано – 2»127.

У донесенні від 8 березня 1938 р. О. Волков доповідав О. Успенському про результати проведеної «петлюрівської операції». За грати потрапила 101 особа:
«Членів центральної ради – 1, середнього комскладу – 77, молодшого комскладу – 3128».
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Керівний склад територіальних підрозділів НКВС УРСР // Україна в
добу «великого терору». 1936–1938 рр. – К.: Либідь, 2009. – С. 157–158.
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Золотарьов В. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – Харків,
2004. – С. 120.
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На 14 березня 1938 р. кількість заарештованих на Полтавщині
у ході «петлюрівської операції» зросла до 284 ос., які, нібито,
входили до 8 повстанських організацій129. За короткий проміжок часу слідчі обласного УНКВС просунулися і в справі
«РОВС» («Российский общевоинский союз»). За першу половину березня 1938 р. розкрили 6 осередків білогвардійського
підпілля та 308 осіб арештовано130.
Наприкінці березня 1938 р. нарком внутрішніх справ УРСР
О. Успенський знову викликав начальників обласних УНКВС до
Києва на нараду. Він повідомив присутніх про те, що антирадянське націоналістичне підпілля в Україні вже викрите і НКВС
УРСР розробило на підставі отриманих свідчень арештованих
схему охоплення підпільними повстанськими штабами всіх
регіонів республіки. Після ознайомлення присутніх зі схемою
підпілля нарком заявив, що в Одеській та Дніпропетровських
областях викриті аналогічні підпільні організації та піддав критиці тих начальників УНКВС, які ще не мали аналогічних результатів131.
Таким чином, на нараді 25 березня 1938 р. центральний апарат НКВС УРСР розповсюдив своєрідну інструкцію, керуючись
якою начальники УНКВС мали вишукувати в областях організації, подібні до викритих Центром. Про те, яким чином викривалися замасковані «контрреволюційні гнізда», свідчить бесіда
О. Волкова зі давнім товаришем по службі – начальником 5-го
(особливого) відділу УДБ НКВС УРСР майором державної безпеки М. Лістенгуртом, який для багатьох колег був прикладом
для наслідування:
«Розмова наша відбулася в його кабінеті. Я почав її з питань про
те, як оцінюється робота Полтавського УНКВС, яке до мене ставлення, чи не викликає сумнівів моя неуспішна робота по викриттю в області українського націоналістичного підпілля. Я
відзначив, що він дуже вигідно виглядав на нараді, як йому вдалося викрити таке чисельне антирадянське підпілля, на що
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Лістенгурт давав загальні відповіді […] і заявив, що думка про
мене може зміцнитися тільки після того, коли я в роботі покажу
себе з вигідного боку. А показати себе я можу лише тоді, коли у
мене будуть справи, подібні до викритих ним. При цьому він
заявив, що схему підпілля я бачив, навіть знаю персонально
деяких осіб, які нібито очолюють обласний повстанський штаб.
Ось з них я повинен і починати. Таким чином, я зробив висновок, що основна моя лінія – це створення великих справ, що
показати себе лише з гарного боку132. […] Лістенгурт розповів
мені, у якому напрямку втілювати ворожі настанови Єжова, як
створювати фіктивні справи, заявивши при цьому, що “для тебе
ніяких ускладнень не буде, ти отримаєш орієнтування та свідчення”. Лістенгурт рекомендував мені, щоб при інструктажі апарату УНКВС особливо підкреслювати, що свідчення ці отримані в
НКВС УРСР, що підпілля викрито у Києві і тоді буде створена сприятлива обстановка для розгортання фіктивних справ, адже якщо
серед співробітників і знайдуться такі, що сумніваються, то вони
побояться заперечувати керівництву»133.

Березневі арешти 1938 р. послужили підґрунтям О. Волкову
та його підлеглим для фабрикування міфічного «Українського
націоналістичного центру на Полтавщині» (арештовано понад
1000 колишніх членів українських політичних партій, «Просвіти», учасників національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.134)
та конструювання фіктивної справи «РОВС», в якій проходило
понад як півтисячі колишніх офіцерів-білогвардійців.
Процес фальсифікації справи «РОВС», за свідченням О. Волкова, виглядав наступним чином:
«[…] з НКВС УРСР було отримане орієнтування, а потім і свідчення про те, що на Україні діє білогвардійське підпілля, яке за вказівкою “РОВС” проводить повстанську роботу і пов’язане з закордонними есерівськими організаціям і, що у всіх областях
України є обласні повстанські штаби. Отримавши таке орієнтування та свідчення, я зробив для себе висновок, що аналогічна
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 67453, т. 1, арк. 67–69.
Там само, арк. 111–112.
134
Лошицький О. «Лабораторія–2»: Полтава. Документальні матеріали про
масові репресії в Полтавській області у 1937–1938 рр. // З архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 135.
132
133

ГДА СБ України, ф. 42, спр. 39, арк. 134.
Там само.
131
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 67453, т. 1, арк. 67.
129
130
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справа повинна бути і в Полтавській області. Маючи досвід запізнення з викриттям українського націоналістичного підпілля,
я вжив заходів, щоб налаштувати апарат 3-го та 4-го відділів
УНКВС для найшвидшого заведення аналогічної справи. […] Так
як Полтавська область була знову організованою областю135, то
там ні якого обліку по білогвардійцях, також і по есерах не було.
Тому, поспішаючи створити цю фіктивну справу, ПЛАТОНОВ,
ЧЕРНЯВСЬКИЙ та ПОЛЯКОВ не соромилися у підборі фігур для
арешту. Першими були арештовані ПЛАТОНОВИМ якісь ДОБРЯНСЬКИЙ – працював діловодом середньої школи в Полтаві
та КАПУСТІН – військовий керівник однієї зі шкіл у Полтаві. Про
них були тільки уривчасті відомості про те, що вони служили в
білій армії. Після перших допитів і застосування побиття мені
принесли їх свідчення, з яких простежувалося, що в Полтавській
області існує та діє білогвардійське підпілля. […] ДОБРЯНСЬКИЙ
та КАПУСТІН вимушені були давати свідчення на людей свого
кола, тобто – ЯКОВЛЄВА – швейцара школи № 8 в Полтаві, ПАСЬКА136 – секретаря середньої школи, ЗЕМБАЛЕВСЬКОГО137 – бухгалтера установи та ін., які проходили за свідченнями ДОБРЯНСЬКОГО та КАПУСТІНА як учасники ініціативної групи білогвардійської організації. Отримавши від зарубіжних емісарів
директиви “РОВСа”, вони сформували обласний повстанський
штаб. Від ДОБРЯНСЬКОГО та КАПУСТІНА були отримані цілий
ряд прізвищ, які вони знали на периферії, які пройшли за їх
свідченнями як актив підпілля на периферії та керівники білогвардійських організацій на периферії області. Загальний фіктивПолтавська область була утворена 22 вересня 1937 р.
Пасько Степан Кузьмич (1877–1938) – українець, із селян. Проживав у
м. Полтаві. Генерал-майор царської армії. Арештований 21 червня
1938 р. Засуджений Особливою трійкою при УНКВС по Полтавській
обл. 9 жовтня 1938 р. за ст. ст. 54-2, 54-6, 54-11 КК УРСР до розстрілу.
Вирок виконано 29 жовтня 1938 р. Реабілітований. Див.: Реабілітовані
історією. Полтавська область: Наук.-док. серія книг. – К.–Полтава:
Вид-во «АСМІ», 2005. – Кн. 3. – С. 535.
137
Зембалевський Дмитро Миколайович (1873–1938) – росіянин, із міщан.
Проживав у м. Полтаві. Службовець школи. Арештований 16 березня
1938 р. Засуджений Особливою трійкою при УНКВС по Полтавській
обл. 28 вересня 1938 р. за ст. ст. 54-2, 54-11 КК УРСР до розстрілу з конфіскацією особистого майна. Реабілітований. Див.: Реабілітовані історією. Полтавська область: Наук.-док. серія книг. – Кн. 3. – С. 496.
135
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ний протокол складали я разом з ПЛАТОНОВИМ та ТИТОВИМ, в
який записали, що в Полтавській області існує білогвардійське
підпілля, очолюване обласним повстанським штабом у складі:
ДОБРЯНСЬКОГО, ЯКОВЛЄВА, КАПУСТІНА, ПАСЬКА та ін., і що вони
пов’язані з нелегальним комітетом ПСР (Партія соціалістів-революціонерів. – Авт.), очолюваним ПРОСТОСИНСЬКИМ і ДОМОГАТСЬКИМ. […] У 4-му відділі ЧЕРНЯВСЬКИЙ складав фіктивні
свідчення ПРОСТОСИНСЬКОГО і ДОМОГАТСЬКОГО про те, що у
Полтаві існує та діє нелегальний комітет ПСР, очолюваний ДОМОГАТСЬКИМ, незважаючи на те, що ПРОСТОСИНСЬКИЙ і ДОМОГАТСЬКИЙ до 1937 р. у Полтаві ніколи не проживали. До
ПРОСТОСИНСЬКОГО та ДОМОГАТСЬКОГО були застосовані засоби фізичного впливу і тому не вимагало зусиль нав’язувати їм
свідчення. ПРОСТОСИНСЬКИМ та ДОМОГАТСЬКИМ було обмовлено дуже багато людей. Протоколи їх допитів направляли у
спеціально створені міжрайопергрупи, що проводили по ним
арешти і розширювали значно справу з охопленням більшої
кількості людей138».

Упродовж березня–травня 1938 р. також відбулися затримання понад 20 співробітників обласного апарату УНКВС139. На
початку 1938 р. для ведення слідства у справах арештованих
співробітників НКВС була створена «особлива слідча група» під
керівництвом молодшого лейтенанта держбезпеки Бориса Семеновича Алексєєва (1904–1943)140. Після застосування катувань, шантажу та провокацій співробітники полтавського
УНКВС «зізналися» у членстві сфальсифікованої контрреволюційної правотроцькістської терористичної організації141.

136

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 67453, арк. 85–87.
Там само, ф. 5, спр. 38700, арк. 37 зв. У 1938 р. арештували 79 співробітників УНКВС по Полтавській обл. На 2 липня 1939 р. звільнено
59 осіб. Їх обвинувачували у приналежності до правотроцькістської організації, шпигунській діяльності на користь австрійської, англійської, американської, іранської, польської, латвійської, японської
розвідок.
140
Борис Алєксєєв до 16 червня 1938 р. працював начальником відділку
3-го відділу УДБ УНКВС по Полтавській обл., згодом був призначений
особливоуповноваженим того ж УНКВС.
141
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 32, спр. 61, арк. 269–276.
138
139
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«Опікуючись» колишніми колегами, О. Волков розпорядився створити для них особливий режим у камерах, запровадити
жорсткі засоби фізичного впливу у порівнянні з іншими контингентами арештованих142 . Надмірну «турботу» вчорашніх
товаришів по службі в момент перебування під слідством відчув
на собі начальник промколонії НКВС Петро Улянович Рабинович, якого запроторили за грати 13 травня 1938 р. за здійснення
злочину, передбаченого ст. 54-10 КК УРСР. Згодом він свідчив:
«Мироненко143 та Устенко144 включно до 3 липня 1938 року систематично били мене, влаштовуючи так звані “парашути”, присідання до 300–400 разів. […] Крім того, вони удвох, беручи мене
за ребра з правої та лівої сторони, розтягували мені грудну
клітку, внаслідок чого у мене на правій стороні було зламане
ребро. […] Під час побиття Мироненко обзивав мене “тартаром”145, […] наносячи при цьому удар двома пальцями в очі,
внаслідок чого я втратив свідомість. […] 30 травня 1938 р. Устенко колов мене голками та сильно бив, при цьому я стояв на
колінах із закладеними за голову руками. В такій позі я знаходився цілий день»146.

Поголоска про крутий норов начальника полтавського
УНКВС лякала українських чекістів. Коли колишній начальник
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 38700, арк. 34.
Мироненко Федір Климентійович (1915–?) – народився у с. Топильна
Шполянської вол. Звенигородського пов. Київської губ. у родині робітника. Українець. Певний час був безпритульним. Працював батраком.
Навчався на 3-му курсі Українського фізінституту у м. Харкові. У березні 1938 р. по мобілізації ЦК КП(б)У потрапив до НКВС. У 03.1938–
28.09.1938 р. – працював у 4-му відділі УДБ УНКВС по Полтавській обл.
З 28.09.1938 р. – оперуповноважений ОВ НКВС 26-ї танкової бригади.
Арештований 15.11.1939 р. Наказом НКВС СРСР № 121 від 28.01.1940
звільнений за ст. 38-б як співробітник Особливого відділу НКВС КОВО.
04–06.04.1941 р. ВТ НКВС Харківської області засуджений на 10 років
таборів за ст. 206-17а КК УРСР. Відправлений на фронт 19.08.1942 р.
Сержант державної безпеки (23.08.1938 р.). Член ВЛКСМ, кандидат у
члени ВКП(б).
144
Устенко Василь Якович (1916–1944) – мобілізований до УНКВС Полтавської області у березні 1938 р.
145
Тартар – у давньогрецькій міфології місце в підземному світі.
146
ГДА СБ України, ф. 5, спр. 38700, арк. 71.
142
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6-го відділку 4-го відділу УДБ НКВС УРСР лейтенант державної
безпеки Мирон Маркович Акимов-Егідес (1903–1941), дізнавшись про призначення до Полтави, не втримався і привселюдно
вигукнув:
«Ні, до Волкова я не хочу їхати. До будь-якої області, до будьякого району, лише не до Волкова. “Слава” про Волкова шириться Україною»147.

За свідченням заступника начальника УНКВС Полтавської
області старшого лейтенанта держбезпеки Семена Іларіоновича Полякова, унаслідок проведених операцій по знешкодженню «основних фігур» українського націоналістичного підпілля,
бундівських, сіоністських контрреволюційних формувань,
ліквідації «шпигунських гнізд» німецької та інших іноземних
розвідок, вилученню агентів «ПОВ» наприкінці квітня 1938 р.
в ув’язненні перебувало 2500 осіб148.
Аналізуючи протокол оперативної наради співробітників
УДБ НКВС і райвідділів НКВС Полтавської області від 11 травня
1938 р., О. Волков не бажав зупинятися на досягнутих здобутках
і закликав присутніх формувати «виразне обличчя обласного
управління» у ході всесоюзної кампанії нищення контрреволюційного підпілля:
«Боротьба з ворогом проведена недостатньо, у значній частині
районів області належний оперативний удар не нанесений.
Викриті та розгромлені антирадянські організації тільки у 10–
12 районах області. По відстаючих районах потрібна політична
перевірка роботи. Удар по антирадянських елементах, які проживають у містах, слабо нанесений. Учасники антирадянських
організацій, які проходять по свідченням, не встановлюються.
Слабо розгромлені сіоністські кадри. […] У Полтавській області
засуджено всього 40 сіоністів, у той час коли область уражена
сіоністськими кадрами. По поляках, німцях і взагалі, по так
званій альбомній операції, потрібного оперативно-слідчого
розвороту немає. Від районних відділів НКВС матеріали по правотроцькістському підпіллю не надходять. Ці кадри по області
потрібного оперативного удару не отримали. Кременчук та

143

147
148

ГДА СБ України, ф. 16, спр. 95, арк. 140.
Там само, арк. 2.

46

Вадим Золотарьов, Олег Бажан

Полтава достатньо не очищені. Райони області залишаються
глибинними пунктами концентрації троцькістів, куди вони втікають від репресій з Харкова та Києва. […] За останній час в ряді
міст України викриті антирадянські організації, які сформовані
з молоді. […] Нам необхідно також поставити перед собою завдання викриття в найближчий час антирадянських формувань
серед молоді, у першу чергу серед дітей, рідні яких репресовані за активну антирадянську діяльність, а також серед учнівської
молоді. […] Нам необхідно надати всебічну допомогу транспортним органам у справі викриття диверсійних, шпигунських та
антирадянських організацій на транспорті, де вони ведуть послідовну підривну діяльність»149.

«Добирати» есерів, меншовиків та анархістів, сміливо «посадити» бундівців та сіоністів, «погромити» буржуазно-націоналістичні кадри серед «інженерно-технічного складу та наукових
працівників», «бити по всім лініях, щоб відчували», «домагатися викриття нових контрреволюційних ліній» – такими були
настанови О. Волкова для підлеглих у червні 1938 р.150
Як заохочення у заповзятій боротьбі з ворогами народу
сприйняв О. Волков обрання його у червні 1938 р. делегатом
ХІV з’їзду КП(б)У151, депутатом Верховної Ради УРСР152 та присвоєння звання майора державної безпеки (15 червня 1938 р.).
На початку літа 1938 р. за вказівкою О. Волкова в області
арештували 340 осіб з числа колишніх червоних партизанів, які
нібито входили до організації «Священний союз партизанів».
Про початок репресивних заходів стосовно учасників партизанського руху у період Української революції та громадянської війни у Росії на боці більшовиків довідуємося з протоколу
допиту колишнього заступника начальника слідчої частини
УНКВС по Полтавській області (у 1938 р. – начальник відділку
3-го відділу УДБ УНКВС по Полтавській області), молодшого
ГДА СБ України, ф. 16, т. 2, арк. 12–13.
150
Там само, арк. 34 зв.
151
XIV з’їзд КП(б)У проходив у Києві 13–18 червня 1938 р.
152
Вибори до Верховної Ради Української РСР відбулися 26 червня 1938 р.,
обрали 304 депутати.

Архітектор «Великого терору» на Полтавщині: О. О. Волков

47

лейтенанта держбезпеки Івана Никандровича Титова (1903–?)
від 28 листопада 1939 р.:
«Операція по колишніх партизанах розпочалася наступним чином: начальник Полтавського УНКВС Волков, здається, у травні
1938 р., скликав у себе оперативну нараду всіх начальників
райвідділів НКВС, які привезли з собою списки колишніх партизан з наявними на них компрометуючими матеріалами. Тоді ж
були створені 4 слідчі групи у Полтаві, Кременчуці і трішки
пізніше в Золотоноші. Начальниками цих груп були призначені:
у Полтаві – Левенець153, у Кременчуці – Брюховецький154, у Лубнах – Бернадський155, у Золотоноші – Канєвський156. Арешти і
слідство по колишніх партизанах проводилися слідчими групами. Причому перші арешти проводилися по списку, згідно резолюції заступника начальника УНКВС Полякова»157.

У той самий час, коли проходили арешти осіб, причетних
до «Священного союзу партизанів», співробітники 4-го відділу
УНКВС по Полтавській області розпочали фабрикацію справи
«контрреволюційної» організації «Молода генерація». Під репресії потрапили 32 особи з числа працівників ЦК КП(б)У та комсомольського активу області.
У липні 1938 р. під орудою О. Волкова розпочався розгром
«правотроцькістського обласного центру», до складу якого входили секретар Полтавського обкому КП(б)У Олександр Гаврилович Удовиченко (звинувачений у створенні та керуванні антирадянською організацією, що готувала терористичний акт
153

Петро Романович Левенець (1903–1949) – начальник відділку 3-го
відділу УДБ УНКВС, молодший лейтенант державної безпеки.

154

Веніамін Всеволодович Брюховецький-Дудниченко (1905–?) – начальник
відділку 4-го відділу УДБ УНКВС по Полтавській обл., лейтенант державної безпеки.

155

Гаврило Григорович Бернадський (1908–1942) – помічник начальника
відділку 4-го відділу по Полтавській обл., молодший лейтенант державної безпеки.

156

Йона Йосифович Канєвський (1904–?) – начальник Золотоніського райвідділу НКВС, молодший лейтенант державної безпеки.

157

ГДА СБ України, спр. 38700, арк. 71–72.
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проти першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова158), командир
25-ї стрілецької дивізії РСЧА Кузьма Трохимович Трубников159,
голова Полтавського облвиконкому Пантелій Якович Жученко та ін.160
На своєрідний стиль роботи О. Волкова та його особливу
пристрасть до створення масштабних контрреволюційних
організацій звертав увагу у матеріалах розслідування «Про викривлення в оперативно-слідчій роботі в УНКВС по Полтавській
області» у серпні 1939 р. заступник наркома внутрішніх справ
А. Кобулов:
«Після створення оперативно-слідчих груп (у перших числах березня 1938 р. сформували 5 міжрайонних оперативних слідчих
груп у Полтаві, Кременчуці, Лубнах Миргороді та Золотоноші. –
Авт.) Волков скликав оперативну нараду, на якій він заявив,
що Україна має вже декілька сформованих повстанських армій,
вказавши при цьому, що ці формування необхідно ліквідувати
та арештувати до 30 тисяч учасників. Волков попередив оперпрацівників, що антирадянських одинаків та дрібних груп не
існує та ознайомив присутніх зі схемою – діаграмою контрреволюційних повстанських формувань з нібито існуючим центром. Після чого, через деякий час, у відповідності з вказівками
на нараді, начальниками оперативних груп стали створюватися
стрункі організації по військовому принципу, які складалися з
загонів, рот, батальйонів і навіть полків, і в такому вигляді справи
надавалися для розгляду Особливій трійці УНКВС, що заслуховувала в день понад 100 справ»161.

Серед міжрайонних слідчих груп Миргородська група особливо відзначилася у проведенні незаконних арештів і фальсиРеабілітовані історією. Полтавська область. Наук.-док. серія книг / Упоряд. О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт. – К.–Полтава: АСМІ, 2009. – Кн. 1 –
С. 272.
159
Повний Георгіївський кавалер Кузьма Петрович Трубников (1888–
1974) арештований червні 1938 р. і до лютого 1940 р. перебував у
тюрмі НКВС у м. Харкові. Наприкінці березня 1940 р. відновлений у
лавах РСЧА і направлений на викладацьку роботу.
160
Органи державної безпеки на Полтавщині ( 1919–1991). – Полтава,
2005. – С. 72.
161
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 32, спр. 61, арк. 266.
158
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фікації слідчих справ. Її очолював начальник Зіньківського райвідділу НКВС молодший лейтенант державної безпеки Микола
Трохимович Куценко (1902–?). Він сфальсифікував слідчу справу про «антирадянську організацію», до якої входили керівні
працівники району. Умисне побиття арештованих у Миргороді,
знущання над ними під час допитів призвели до того, що кілька з них (Паніотов, Кучинський та інші) заподіяли собі смерть,
викинувшись з вікна. Отже, не дивно, що лише від одного із
арештованих Куценко отримав компрометуючі свідчення на 50
миргородців162.
Під час фабрикації у червні 1938 р. справи «Священний союз
партизанів» О. Волкову навіть довелося стримувати заповзятих підлеглих щодо створення надмірної кількості фіктивних
контрреволюційних організацій, аргументуючи це тим, що
«фальсифікація буде надто наочною»163.
Прикметно, що до початку арештів у справі «Священний
союз партизанів» УНКВС по Полтавській області не мало ні агентурних, ні слідчих даних про діяльність контрреволюційної
організації серед колишніх червоних партизанів. О. Волков наказав слідчим ще раз допитати раніше арештованих – «троцькіста» Федорченка (колишнього керівника партизанського загону), боротьбиста Мачинського, командира 75 стрілецької
дивізії Тищенка для отримання «розгорнутих» свідчень про
наявність повстанських штабів в області.
Вигадуючи «керівні» протоколи допитів, О. Волков припустився відвертих помилок. Так, у свідченнях Мачинського і Федорченка зазначалося, що Полтавський обласний штаб сформований у 1930 р., але Полтавська область була створена тільки
у 1937 р. У «керівних» протоколах Тищенка були згадані як
учасники антирадянської повстанської організації колишні
червоні партизани, яких він не знав.
Для розгортання справи чекісти арештували агента «Грязнова», який дав свідчення про вербовку ним у підпільну організацію понад 40 осіб. Згодом провокатора «Грязнова» зробили
162
163

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр 566, арк. 15–16.
Там само, арк. 267.
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учасником антирадянського угруповання та рішенням «трійки» засуджено до вищої міри покарання. За вказівкою О. Волкова арешту підлягали особи, які у минулому брали участь у
партизанському русі. У результаті арештували 311 осіб, із яких
123 осіби після перевірки у 1939 р. звільнили з-під варти164.
Аналогічним чином, тобто за допомогою провокаційних
методів ведення слідства, фальсифікації слідчих документів,
шляхом підбору відповідних фігурантів було сконструйовано
справу терористичної молодіжної організації «Молода генерація». Під прес репресивної машини потрапили працівники ЦК
КП(б)У, комсомольський актив області. У часи «беріївської
відлиги» 23 з 32-х арештованих визнали невинними165.
Правова вакханалія спостерігалася під час «розгрому шпигунських гнізд» серед національних громад. Згідно статистичних даних про діяльність УНКВС по Полтавській області, у січні–
липні 1938 р. за звинуваченнями у «польській контрреволюції
та шпигунстві» арештували 1152 ос., «німецькій контрреволюції та шпигунстві» – 234 ос. Завдяки «старанням» лише заступника начальника 3-го відділу УДБ УНКВС по Полтавській області лейтенанта держбезпеки Арона Григоровича Кагановича
влітку 1938 р. в обласному центрі ліквідовано 2 польські резидентури (арештовано 9 осіб), болгарську резидентуру (5 осіб),
німецьку резидентуру (6 осіб)166.
А. Каганович відіграв провідну роль у проведенні злочинної операції НКВС по «польській лінії» на Полтавщині. Отримавши повідомлення з Києва про те, що в столиці викрито головну комендатуру «ПОВ», як пригадував О. Волков:
«Я з ПОЛЯКОВИМ, ПЛАТОНОВИМ та КАГАНОВИЧЕМ склали план
розгортання фіктивної справи по так званій польській лінії. Ми
тоді встановили, що компактні маси поляків є в Карлівському і
частково у Машівському районах, куди переселилися поляки з
прикордонної смуги, а також у значній кількості були осілі поляки у м. Полтаві, Кременчуці, Лубнах. По цих пунктах і були
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр 566, арк. 262, 267.
Ковтун Г.К., Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Масові незаконні репресії
20-х – початку 50-х років на Полтавщині. – С. 36.
166
Там само, ф. 11, спр. 6488, арк. 1–2.
164
165
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намічені операції і проведені були перші арешти. […] У Полтаві
був арештований КОЛЯСИНСЬКИЙ, який працював військовим
керівником всіх полтавських технікумів. Після першого допиту
із застосуванням засобів фізичного впливу КАГАНОВИЧЕМ був
складений протокол, який був нав’язаний КОЛЯСИНСЬКОМУ і
ним же підписаний про те, що він є членом “ПОВ”, що в Полтаві
створив районну комендатуру «ПОВ». У цих свідченнях КОЛЯСИНСЬКИЙ назвав цілий ряд прізвищ поляків, які, нібито, є начальниками диверсійних груп на підприємствах та залізничному транспорті. У Полтаві МОРАЛЕВСЬКИЙ – викладач Полтавського залізничного транспорту, МАТКОВСЬКИЙ – поляк, який
виїхав у Польщу в 1937 році. КОЛЯСИНСЬКИЙ назвав 8–10 поляків, які були агентами МАТКОВСЬКОГО. […] Крім того, за свідченнями КОЛЯСИНСЬКОГО пройшов Браткевич – начальник мобчастини Полтавського військкомату. […] Тоді були записані як
учасники “ПОВ” ВОЙНО-ДАНЧИШИН, ЗАРЕМБА (керівний склад
25 дивізії). Після отримання таких свідчень, я доручив КАГАНОВИЧУ допитати КОЛЯСИНСЬКОГО по лінії зв’язків “ПОВ” з антирадянськими організаціями. […] Він склав протокол по цій лінії
і КОЛЯСИНСЬКИЙ теж підписав, причому вписали як зв’язок з
білогвардійськими організаціями: ГЛАДКОСКОК 167 та ПАНКРАТЬЄВ168, які були військовими керівниками полтавських технікумів, які також були арештовані. Цю фіктивну справу створив
я з Кагановичем і про неї знав з першого моменту і до самого
кінця ПЛАТОНОВ. Ця фіктивна справа охопила всю Полтавську
область, а також Карлівський район, де осіло багато поляків»169.
Гладкоскок Павло Дем’янович (1901–1938) – українець, із селян. Проживав у м. Полтаві. Військовий керівник робітфаку. Арештований 3
березня 1938 р., засуджений Особливою трійкою при УНКВС по Полтавській обл. 28 вересня 1938 р. за ст. ст. 54-2. 54-11 КК УРСР до розстрілу. Вирок виконано 2 жовтня 1938 р. Реабілітований. Див.: Реабілітовані історією. Полтавська область:Наук.-док. серія книг. – К.-Полтава: Вид-во «АСМІ», 2005.– Кн. 2.–С. 270.
168
Панкратьєв Олексій Сергійович (1893–1937) – росіянин, із селян. Проживав у м. Полтаві. Військовий керівник у педагогічному інституті.
Арештований 2 вересня 1937 р. Засуджений Особливою трійкою при
УНКВС по Полтавській обл. 17–19 листопада 1937 р. за ст. ст. 54-10,
54-11 КК УРСР до розстрілу. Вирок виконано 29 листопада 1937 р. у
Полтаві. Див.: Реабілітовані історією. Полтавська область: Наук.-док.
серія книг. – Кн. 3.– С. 525.
169
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 67453, арк. 28–29.
167
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Хист А. Кагановича вибивати потрібні свідчення в арештованих, вміння в прискореному порядку підготувати кримінальну справу на розгляд Військової колегії Верховного Суду СРСР
чи то позасудових органів завше цінувалися О. Волковим:
«[…] повинен відзначити, що всі допити заарештованих і фіктивні
свідчення по цих справах, як у справі про польську організацію
(КОЛЯСИНСЬКИЙ170 та ін.), так і німецькій (РАПП171 та ін.) проведені особисто КАГАНОВИЧЕМ при моїй участі та ПЛАТОНОВА.
КАГАНОВИЧ до цього пройшов велику школу фабрикації справ.
Бо був на роботі, один час в НКВС УРСР і тому він не потребував
допомоги, що дуже яскраво підтвердилося справою РАППА, де
КАГАНОВИЧ роздмухав справу до великих розмірів і умовив мене відправити протокол допитів у Київ. Після того, як відіслали
протоколи, був забраний РАПП в Київ, де почали розгортати
через нього фіктивну справу на Україні і Криму. Роботу КАГАНОВИЧА по створенню фіктивних справ я […] зобразив як успішну
та добросовісну роботу по викриттю шпигунських гнізд і представив його до нагороди і просування. Він […] був нагороджений знаком почесного чекіста і отримав звання старшого лейтенанта»172.

Упродовж зими–літа 1938 р. співробітники Полтавського
УНКВС «зібрали» доказову базу на 58 громадян, звинувачених
у «латвійській контрреволюції та шпигунстві», а також виявили 15 осіб, запідозрених у «чеському шпигунстві». Всього за
період з 1 січня по 1 серпня 1938 р. на Полтавщині арештували
Колясинський Петро Юліанович (1894–1938) – поляк, помічник директора Полтавського педінституту. Арештований 4 грудня 1037 р. Засуджений особливою трійкою при УНКВС по Полтавській обл. 28 вересня
1938 р. за ст. ст. 54-2, 54-11 КК УРСР до розстрілу. Вирок виконано
29 жовтня 1938 р. Див.: Реабілітовані історією. Полтавська область:
Наук.-док. серія книг. – Кн. 3. – С. 63.
171
Рапп Томас Генріхович (1884–1938) – німець зі службовців. Проживав
у м. Кременчук Полтавської області. Бухгалтер комбінату. Заарештований 27 лютого 1938 р. Засуджений Особливою трійкою при УНКВС
по Київській обл. 7 жовтня 1938 р. за ст. ст. 54-1, 54-9, 54-11 КК УРСР
до розстрілу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 р. Реабілітований. Див.:
Реабілітовані історією. Полтавська область: Наук.-док. серія книг. – К.–
Полтава: Вид-во «АСМІ», 2005. – Кн. 4. – С. 82.
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6791 осіб, із них за національністю: 5891 – українців, 367 – росіян, 206 – євреїв, 183 – поляки, 37 – німців,19 – латишів, 6 –
болгар, 4 – греки173.
Одночасно репресії торкнулися і служителів релігійних
культів. На «фронті боротьби з церковно-сектантською контрреволюцією» полтавські чекісти упродовж зими–літа 1938 р.
виявили 74 представника різних конфесій, вороже налаштованих до радянської влади.
Сигнал про припинення масштабної «соціальної чистки»,
розпочатої у 1937 р., Й. Сталін подав у своєрідний спосіб – шляхом ухвалення спільної постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про
арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства» від 17
листопада 1938 р. Вона мала на меті покласти край масовим
операціям і спрощеному веденню слідства у чекістській діяльності. Обговорення постанови вищого партійно-радянського
керівництва країни серед оперативного складу УНКВС по Полтавській області відбувалося у руслі викриття жахливих порушень «соціалістичної законності», грубих викривлень при веденні слідства174. У доповідній записці наркому внутрішніх
справ СРСР Л. Берії від 11 січня 1939 р. заступник начальника
УНКВС по Полтавській області старший лейтенант держбезпеки С. Поляков зізнався:
«Якщо я в минулій доповідній записці зазначав наявні на
практиці застосування незаконних методів слідства (побиття заарештованих, тривалі безперервні нічні та денні допити, довгочасне стояннях на ногах і т. п.) і перекручення під час допитів
свідків, при організації очних ставок – то минула декада роботи
над арештованими не тільки підтвердила це, але і продемонструвала, що всі питання постали дуже гостро і що викривлення
під час слідства і застосування незаконних методів допитів мали
місце в набагато більших розмірах, чим це я підозрював. […]
Партійні збори виявили додатково і ряд інших викривлень, що
мали місце в роботі УНКВС, до них в першу чергу відносяться:
а) складання фальсифікованих, так званих “провідних”
протоколів допиту по ряду справ (“РОВС”, по контрреволюцій-
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Лошицький О. «Лабораторія–2»: Полтава… – С. 175–176.
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ним повстанським партизанським формуванням, по справі
контрреволюційної терористичної організації “Молода Генерація”, по справі диверсійно-шкідницької організації лікарів у
м. Кременчуці);
б) пропуск по свідченнях арештованих зайвих осіб, непричетних до контрреволюційної діяльності допитуваних – це
особливо стосується членів партії, керівного складу районів,
співробітників УНКВС та арештованих по справі “Молода Генерація”»175.

Ухвалені постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 17 листопада 1938 р. рішення про встановлення персональної відповідальності співробітників НКВС за кожний незаконний арешт
викликали паніку серед оперативного складу Полтавського обласного управління внутрішніх справ. Більшість начальників
районних відділів НКВС після оприлюднення відповідної постанови, за свідченням начальника 3-го відділу УНКВС по Полтавській області Платонова, «міцно розгубилися і не знали що
їм робити зі слідчими справами». Так, наприклад, начальник
Нехворощанського районного відділу НКВС сержант державної безпеки Микола Миколайович Варич (1905–?) почав звільняти арештованих, які відмовилися від своїх свідчень на основі
20-ти хвилинного допиту. У Гельмязівському (нині у складі
Черкаської області. – Авт.) та Шишацькому районах співробітники НКВС зі слідчих справ вилучили старі протоколи допитів.
Начальник Лубенської тюрми Дамрін особисто ознайомлював
арештованих жінок з постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР і переконував в тому, що
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у 1937–1938 рр. очолював 3-й відділок УДБ Кременчуцького
міськвідділу НКВС, наголосив:
«В Полтаві я більше стикався з фактами хвастощів, липогонства,
марафета та тиранства з боку Волкова. […] Волков з часу свого
прибуття до Полтави форменим чином тероризував співробітників, […] посадив цілий ряд невинних співробітників. […] Волков був найпершим застрільником липових протоколів. Він сам
по три доби сидів у кабінеті без арештованих і писав протоколи
на 60–80 сторінок. (Сміх у залі). Ба більше, маси арештованих
сидить у Кременчуку, а він пише протокол в Полтаві і говорить177,
так навчайтесь. […] Я маю арештованого у Кременчуку ШамроВовка178 – махровий петлюрівець. […] Цей Шамро-Вовк свого
часу у Козятині від вдячних євреїв підвів Петлюрі білу конячку.
Він почав давати мені свідчення, […] негайно він був взятий у
мене, оскільки штаб повстанської дивізії мав бути в Полтаві, а
не в Кременчуку. […] Коли посадили людей, Волков вирішив,
що в Полтаві буде дивізія, а в Кременчук дамо два окремих
полка. (Сміх). Для того, щоб дати дивізію і два окремих полки,
потрібно хоча б відносно довести до мирного часу чисельність
цієї дивізії, значить, потрібно людей і брали людей за списком –
бідняків, середняків. Був перегин у цьому відношенні»179.

С. Бойко акцентував увагу присутніх на проявах ксенофобії
у О. Волкова під час проведення оперативних нарад:
«Чому не берете сіоністів? Я кажу: “Немає більше”. “Дивіться товариші – говорить на нараді – я поїду до Кременчука на тротуарі візьму 5 євреїв, посаджу їх і всі вони будуть сіоністами”180.
[…] Волков заявляв у Полтаві на нараді про те, що у Вас тут всі
співробітники євреї – сіоністи, і говорить, що ви, українці, тільки
можете галушки їсти, а не боротися з ворогами. Навіщо ображати національні почуття?»181.

«незабаром багатьох арештованих звільнять, так як слідство по
справах проводилося неправильно»176.

Про факти правового свавілля у роботі полтавських чекістів,
заохочуваного О. Волковим, йшлося і на закритих партійних
зборах УНКВС по Київській області (14–16 грудня 1938 р.) у
присутності першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова. Начальник 3-го відділу УДБ УНКВС по Київській області старший лейтенант державної безпеки Семен Кузьмич Бойко (1897–?), який
175
176

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 33, спр. 46, арк. 94–96.
Там само, арк. 106, 110, 112.
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Варто зазначити, що С. Бойко навмисно зупинився на «перегинах» О. Волкова у присутності М. Хрущова, оскільки таким чиГДА СБ України, ф. 16, спр. 95, арк. 152.
Шамро-Вовк Володимир Степанович (1887–1938) – викладач медичної школи у Кременчуку.
179
ГДА СБ України, ф. 16, спр. 95, арк. 153–154.
180
Там само, арк. 156.
181
Там само, арк. 157.
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178
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ном прагнув відвести увагу партійних органів від порушень
«соціалістичної законності» на Київщині.
Поповнив «теку компромату» на О. Волкова лист колишнього начальника Чутівського райвідділу НКВС молодшого лейтенанта державної безпеки Костянтина Гавриловича Проглядова (1898–?). Він був написаний на шматку тканини від нижньої
сорочки на адресу вищого законодавчого органу СРСР. У січні
1939 р. К. Проглядову вдалося передати листа дружині з полтавської в’язниці:
«Вісім місяців знаходжуся під вартою. […] Протягом семи днів
піддавався жорстоким тортурам, кілька разів мене відливали
водою, змушуючи підписати вигаданий слідчим протокол про
те, що я ніби то є учасником троцькістської терористичної організації. […] Зверніть увагу на провокаційні методи слідства […]
викривлення політики партії»182.

Оргвисновки не забарилися. Політбюро ЦК КП(б)У 8 січня
1939 р. ухвалило постанову «Про керівних працівників НКВС
УРСР», яка позначилася подальшій долі О. Волкова:
«3) Звільнити т. Волкова О.О. від роботи начальника УНКВС по
Полтавській області. Затвердити т. Бухтіярова М.Д. начальником
УНКВС по Полтавській області, звільнивши його від роботи секретаря Магдалинівського райкому КП(б) України Дніпропетровської області»183.

Втративши посаду, О. Волков прибув у розпорядження НКВС
СРСР і 14 січня 1939 р. оселився у готелі «Москва». Упродовж 2
місяців О. Волков чекав нового призначення. Проте 9 березня
1939 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія санкціонував
арешт О. Волкова. Деякий час перебував у Лефортовській тюрмі
НКВС, а потім у камері секретного «Спецоб’єкту № 10» (так звана Суханівська тюрма, в якій утримувалися співробітники
вищої та середньої ланки НКВС). Під час слідства О. Волкова звинуватили у тому, що він був активним учасником антирадянської змовницької організації в органах НКВС та створював проМаймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922). – Харьков: Основа, 1990. – С. 331.
183
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вокаційні справи на неіснуючі контрреволюційні формування
шляхом отримання заздалегідь хибних свідчень, проводив масові безпідставні арешти, фальсифікував слідчі справи та документи184. Розслідування злочинів колишнього начальника
УНКВС по Полтавській області тривало аж до початку німецько-радянської війни. Під час закритого судового засідання, що
відбулося 20 липня 1941 р., Військова колегія Верховного Суду
СРСР на підставі звинувачень за ст. ст. 58-1б, 58-7, 58-8 та 58-11
КК РРФСР засудила О. Волкова до вищої міри соціального захисту – розстрілу. Але процедуру виконання смертної кари було
відкладено. Позбавили життя О. Волкова згідно вироку суду 16
жовтня 1941 р. – наступної доби, коли Державний комітет оборони СРСР ухвалив рішення про евакуацію державних установ
з Москви.
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Zolotariov V., Bazhan O. An Architect of the Great Terror
in Poltava Region: Oleksandr Volkov
Grounding on the unique documents and materials, co-authors reconstruct
the key life milestones of Oleksandr Volkov, who was the chief of the
NKVD Office in Poltava region. It is shown his direct participation in the
«sovietization» of the Northern Caucasus territories, Azov and Black sea
regions, faking the cases during the Great Terror.
Key words: Oleksandr Volkov, the Great Terror, Poltava region, People's
Commissariat for Internal Affairs in UkrSSR.
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Людмила ВЕДМІДЬ*

«Великий терор» очима «шістдесятників»
У статті аналізуються щоденники «шістдесятників», що є джерелом
до вивчення «Великого терору» як одного з найбільш трагічних
епізодів в історії радянської України та всього СРСР. Розглядається також перебіг формування світогляду української інтелігенції,
її критичного ставлення до партійно-радянського керівництва,
причинами якого було замовчування наслідків та масштабу політичних репресій.
Ключові слова: «Великий терор», Биківня, масові репресії, КТМ,
Л. Танюк, шістдесятники, «словник репресованих».

«Хрущовська відлига» і лібералізація громадсько-політичного життя сприяли пробудженню й активізації української
інтелігенції. З’явилося нове покоління будителів нації – покоління «шістдесятників», культурницька діяльність яких була
спрямована «на реабілітацію втрачених імен «розстріляного
відродження»1, та дуже швидко межі їх діяльності розширилися. Навколо «шістдесятників» та «шістдесятництва» точаться
мляві дискусії щодо їхньої місії, місця, ролі та значення у тогочасному громадсько-політичному і культурному житті, обговорюється питання міфологізації їхньої діяльності і т. д. Як пише
І. Жиленко у мемуарах:
«Шістдесятництво – не течія, і тим паче – не “школа”. Це був
рух опору інтелігенції, дух бунтарства, що об’єднував абсолютно різних – і за манерою віршування і за жанром, і навіть за
родом діяльності – людей. Але, безперечно, основою шістдесятництва був пошук нового: нових виражальних засобів і нового світогляду»2.
* Ведмідь Людмила Анатоліївна – кандидат історичних наук, науковий
співробітник відділу державного терору радянської доби Інституту
історії України НАН України.
1
Лебединцева Н.М. Лекція 2. Українська література 60–70-х рр. // Сучасна українська література: Навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 22.
2
Жиленко І. Homo feriens: Спогади / І. Жиленко; передм. М. Коцюбинської. – К.: Смолоскип, 2011. – С. 123–124.
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Саме вони порушили мовчання щодо Биківні, поставили на
порядок денний своєї роботи проблему політичних репресій.
У вітчизняній історіографії проблема масових репресій періоду «Великого терору» в контексті діяльності «шістдесятників», зокрема Клубу творчої молоді, пов’язувалася з пошуками правди про жертви Биківні. Вона окреслена у дослідженнях
істориків Г. Касьянова3, Ю. Курносова4, А. Киридон5, А. Русначенка6, С. Білоконя7, Б. Захарова8, Р. Подкура9, Ю. Шаповала10 та
ін.11 в тій чи іншій мірі, але не була повністю розкрита. Адже
Касьянов Г.В. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х
років. – К.: «Либідь», 1995 – С. 21.
4
Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр.
ХХ ст.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. – С. 83.
5
Киридон А. «Биківня» як місце пам’яті: реартикуляція слів // Биківня в
системі політичних репресій УРСР у 1937–1941 роках: дослідницькі
рефлексії та інтерпретації: Зб. наук. праць / Матеріали Всеукр. наук.
конф., м. Київ, 20 листопада 2013 р. / Голов. ред. Ю. І. Шаповал, відп. секретар Я. М. Антонюк. – К.: ДП «НВЦ “Пріоритети”», 2014. – С. 120.
6
Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина
1950-х–початок 1990-х років. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – С.149.
7
Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–
1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Т. 2. – Дрогобич: «Коло»,
2013. – С. 847–848; Його ж. Клуб творчої молоді «Сучасник» (1960–
1965). – К.: Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – С. 35–37;
Його ж. Клуб Творчої молоді «Сучасник» очима влади // Україна XX ст.:
культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2011. – Вип. 16. – С. 42; Його ж.
Що говорила пам’ять землі, коли були закриті архіви (Биківня й Вінниця в історіографії терору) // Биківнянські жертви, або Як працювала
«Вища двійка» на Київщині: Док. і матер. / Авт.-уклад. А. І. Амонс; С. І. Білокінь, передм., О. С. Кавуненко, передм. – К.: МАУП, 2007. – С. 40.
8
Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987).–
Харків: Фоліо, 2003. – С. 91.
9
Подкур Р. «Биківнянська трагедія» у контексті реалізації державної програми науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» //
Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937–1941 рр... – С. 147.
10
Шаповал Ю. Україна, пам’ять, Биківня // Там само. – С. 13.
11
Бердиховська Б. Шістдесятники – бунт покоління // Бунт покоління:
Розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували
Б. Бердиховська та О. Гнатюк [інтерв’ю із Є. Сверстюком, І. Дзюбою,
3
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дослідники не ставили перед собою такої мети. Науковці наголошували, перш за все, на тому, що саме завдяки пошуковій
роботі «комісії» КТМ були віднайдені та оприлюдненні таємні
місця поховань жертв НКВС на Васильківському і Лук’янівському кладовищах та у Биківні. При підготовці статті автор
зіткнувся з проблемою неточності посилань на першоджерело
в окремих дослідників. Згадуючи про КТМ та створену при ньому комісію, що займалася неофіційним збором матеріалу про
репресії 1930-х рр., історики в переважній більшості посилаються на Л. Танюка, як автора найґрунтовніших матеріалів з даної
проблеми. Однак, при цьому дослідники допускають неточності
в написанні першоджерела. Так, в одному випадку автор згадуючи про створення Клубу творчої молоді, посилається на
працю Л. Танюка «Вибране», том IV12. У іншому дослідженні цей
же автор подає посилання на IV том 60-томного видання
творів13. Порівнявши посилання з обох праць, стає очевидним,
що йдеться про одне джерело. В іншому випадку неточність
допускається не лише в назві першоджерела, а й саме посилання на джерело не зовсім відповідає наведеному в цьому джерелі факту. Неточності, ймовірно, можна пояснити механічною
помилкою, неуважністю та людським фактором при наборі чи
верстці матеріалу.
У статті ми намагаємося дослідити відображення «Великого терору» та сталінських репресій у діяльності «шістдесятМ. Коцюбинською, М. Горинем, М. Рябчуком] / Пер. із пол. – К.: Дух і літера, 2004. – С. 12; Гель І.А. Виклик системі: український визвольний рух
другої половини ХХ ст. / Ред. та упор. І. В. Єзерська; Центр досліджень
визвольного руху. – Львів: Часопис, 2013. – С. 189; Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі: У 3 кн. – К.: Темпора, 2013. – Кн. 3. – С. 193; Рух опору в Україні:
1960–1990. Енциклопедичний довідник / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. – К.: Смолоскип, 2010. – С. 165, 297, 584, 640–641; Міжнародний
біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. – Харків: Харк. правозахисна група; «Права людини», 2006. – Ч. 1. – С. 167; Ч. 2. – С. 695, 768.
12
Білокінь С. Що говорила пам’ять землі.. – С. 40.
13
Білокінь С. Клуб Творчої молоді «Сучасник» очима влади… – С. 39–40, 58.
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ників» та Клубу творчої молоді. Для досягнення поставленої
мети, ми проаналізуємо щоденники «шестидесятників», де
відображена зазначена проблема.
Як відомо, Клуб творчої молоді було створено у Києві 8 березня 1960 р.14, головою обрали Леся Танюка. Діяв клуб у Жовтневому палаці (нині – Центр культури і мистецтв Федерації
профспілок України. – Л. В.). Самоорганізувавшись, митці поступово зацікавилися власною історією та культурою, влаштовуючи для широкого загалу різноманітні вечори пам’яті діячів
української культури, таких як Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, репресованих Леся Курбаса, Миколи Куліша,
чим сприяли поверненню останніх із забуття. Як зауважив один
з колишніх учасників КТМ С. Білокінь:
«Щоразу наштовхуючись на проблему масового терору в недалекому минулому, КТМ у найяскравіший спосіб визначив напрямок громадських реабілітацій»15.

Першою масовою акцією Клубу творчої молоді став вечір
до 75-річчя Леся Курбаса. Він відбувся 14 травня 1962 р. Л. Танюк кілька років намагався з’ясувати долю засновника театру
«Березіль». Як відомо, Л. Курбас був арештований у грудні
1933 р. і засуджений за справою «Української Військової Організації» (УВО) до 5 років виправно-трудових таборів. Відбував
покарання на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу та
на Соловках. Влітку 1937 р. рішенням особливої трійки засуджений до розстрілу. Страчений 3 листопада 1937 р. в урочищі
Сандармох (Карелія, РФ)16. Реабілітований 19 квітня 1957 р.17
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 4: Щоденники1959–1960 рр. – К.: Альтерпрес, 2004. – С. 385.
15
Білокінь С. Клуб творчої молоді «Сучасник» очима влади… – С. 42.
16
Детальніше див.: Справа О. Курбаса // Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937–1938 рр: у 2 т. – К.: «Сфера», 2003. –
Т. 1. – 2-е вид., доопрац. і доп. – С. 363–370; Протокол № 83 засідання
особливої трійки УНКВС Ленінградської області про повторне засудження осіб, обвинувачених за поданням Оперативної частини Соловецької тюрми 9 жовтня 1937 р. // Остання адреса… Т. 2. – С. 722.
17
Список осіб, репресованих в Україні, а також українців, репресованих
за її межами, які відбували покарання на Соловках та були розстріляні
14
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за відсутності складу злочину. І хоча за офіційною довідкою,
виданою вдові В. Чистяковій, він помер 1942 р. від крововиливу у мозок, та сумніви в правдивості документу не давали спокою Л. Тнаюку: «А якщо довідка – фальшивка, він міг би бути
живий і після 1942 року!»18. Оскільки жодного документу про
розстріл Л. Курбаса не було і офіційно про це ніхто не говорив,
то Л. Танюк навіть допускав, що «він би міг виявитися десь
живий? 74 роки – зовсім небагато»19. Свої сумніви у достовірності документу про смерть Л. Курбаса, виданого дружині покійного, Л. Танюк цілком логічно і чітко обґрунтував:
«Для мене, приміром, блефом виглядає “документ” про смерть
Курбаса, одержаний Чистяковою. “Але ж це документ! – наполягає Кузякіна, його треба або одмінити, або йому повірити!”. З
десятка інших таких же “документів” я знаю, що це – фальшивка. Чому ж я мушу вдавати, що не знаю? Та й не лише про фальшивки НКВД мова. Раз були сфабриковані процеси й суди, як
можна вірити їхнім протоколам?»20.

Свої пошуки він вирішив продовжити на Соловках. Адже
саме там, на території одного з величних монастирів Росії, Соловецькому, було створено символ радянської репресивної системи під назвою «Соловки». Сам монастир закрили 1920 р. У
1923 р. тут створили Соловецький табір особливого призначення (Соловецкий лагерь особого назначения, СЛОН [рос.]),
1937 р. його реорганізували у Соловецьку в’язницю особливого
призначення (Соловецкая тюрьма особого назначения, СТОН
[рос.])21. Восени 1937 р. розстріляли не одну тисячу соловецьких в’язнів. Серед них і Л. Курбас та М. Куліш.
27 жовтня – 4 листопада 1937 р. під Медвеж’єгорськом // Остання адреса… Т. 2. – С. 924.
18
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 5: Щоденники 1960–1961 рр. – К.: Альтерпрес, 2005 – С. 278.
19
Там само. – С. 297.
20
Там само. – Т. 25: Щоденники без купюр, 1969 (липень–грудень) – 1970
(січень–лютий). К.: Альтерпрес, 2013. – С. 355.
21
Соловецкий лагерь и тюрма // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://solovki-monastyr.ru/abbey/soviet-period/slon/. – Название с
экрана. – Дата обращения: 10 октября 2017 г.

«Великий терор» очима «шістдесятників»

65

У щоденнику від 2 липня 1961 р. Л. Танюк детально розповів
про поїздку на Соловки. Їх поїхало троє: Л. Танюк, Б. Головатюк
та В. Вечерський. Тоді на Соловках почали створювати музей,
тож Л. Танюк сподівався знайти там хоча б якісь матеріали про
Л. Курбаса та М. Куліша (арештований у грудні 1934 р. у «Справі
боротьбистів» і засуджений до 10 років ув’язнення. Відбував
покарання на Соловках. Вироком особливої трійки засуджений
до страти. Розстріляний 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандаромох (Карелія, РФ)22. Реабілітований 4 серпня 1956 р.23 за відсутності складу злочину). Він був переконаний, що рано чи пізно, але правда неодмінно розкриється:
«Випливе все на світ, неодмінно випливе. Не така це вже й глуха
історія, як здається, всі ці люди, від яких залежить наше знання,
ще живі. Курбасові було б сьогодні… лише 73, він міг би ще жити
й жити. А Миколі Гуровичу Спілка могла б ювілей відзначити –
70-річчя – за два роки»24.

Вже на Соловках вони познайомилися з дівчатами, «які самопалом приїхали сюди організовувати музей», та двома студентами з Москви:
«На думку одного з них, Віктора – на Соловках (якщо взяти всі
острови й “командировки”) знищено за всі радянські роки понад два з половиною мільйони людей. Лише тут усвідомлюєш,
якої питомої ваги були ці люди, на якій крові стоїть соціалізм»25.

Там вони познайомилися з дідом-помором, якій розповів
історію, від якої кров стигне в жилах. Ніби на дні Білого моря є
підводний цвинтар, який він бачив на власні очі, коли спускався на дно моря у пошуках затонулих кораблів:
«[…] ми знайшли діда-помора, який був під час війни і потім –
підводником, водолазом. І спускався під воду в пошуках потонулих кораблів, катерів та іншого. То він присягнув нам, що натраДетальніше див.: Документи стосовно Г. Епіка, М. Куліша, М. Любченка, Ю. Мазуренка, А. Панова, В. Поліщука, В. Підмогильного, В. Штангея
// Остання адреса… – Т. 1. – С. 171–195; Протокол № 83 засідання особливої трійки УНКВС… – С. 722.
23
Список осіб, репресованих в Україні… – С. 924.
24
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 5… – С. 277.
25
Там само. – С. 296.
22
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пив зразу по війні на підводний цвинтар. Їх скидали під лід, каміння на ногах – і вони стояли там на дні серед водоростей,
звиваючись під хвилями – не лише скелети, а майже збережені
трупи… величезне царство мертвих, які ніби хотіли піднятися з
дна вгору… Жахливий пейзаж. Уявляю собі Курбаса, Куліша,
Зерова на дні морському»26.

Зауважимо, довгий час побутувала легенда, що тіло Л. Курбаса
знаходиться саме на підводному цвинтарі Білого моря. Цілком
ймовірно, що Л. Танюк теоретично допускав існування такого
цвинтаря:
«Може, той цвинтар на дня моря – реальність? У холодній воді
рештки можуть зберігатися довго. Хоч багато говорять і про
розстріли на Секирці, і про знищення в морі останків розстріляних в ізоляторі»27.

Дійсно, смерть в’язнів Соловків на той час була оповита «чорним туманом легенд». Л. Танюк занотував:
«Ті ж, які вижили й повернулися, – мовчать. Одні мовчать, боячись, що докопаються до їхньої вини – якою ціною вижили, якщо
кращих нищили на корню? Інші мовчать мудро, бо хто мовчить –
двох навчить. За тими поворотами політики не встигаєш. Сьогодні випустили (під страхом нерозголошення!) – завтра посадять,
маю й приклади. Свіжі»28.

Саме на вечорі Л. Курбаса Л. Танюк вперше почув про «Соловки під Києвом». У щоденнику він записав:
«На вечорі Курбаса підійшла до мене жінка, схвильована, очі
заплакані. Почала – про сталінізм, про жертви – я подумав, вона
з репресованих, може, знає щось про Курбаса; ні. Слово за слово, і раптом: “От ви все про Соловки, хто і як там розстріляний… а в нас під Києвом свої Соловки. Людей полягло там не
менше, ніж на Соловках, ніхто ні слова. А їх же поховать треба по-людськи, по-християнському… (курсив. – Л. Т.)”. Ми тоді
з нею домовилися, що вона мені покаже те страшне місце, “де
лежить пів-Києва”, ліс навпроти Биківні»29.
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 5… – С. 298.
Там само. – С. 302–303.
28
Там само. – С. 278.
29
Там само. – Т. 6: Щоденники 1962 р. – К.: Альтерпрес, 2006. – С. 539.
26
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Вважаємо за доцільне докладніше зупинитися на проблемі
дослідження та оприлюднення фактів, пов’язаних із замовчуванням наслідків «Великого терору», свідченням яких стали
численні поховання жертв масових репресій на території Биківнянського лісу.
Земельну ділянку загальною площею 4–5 га для «спецпотреб НКВС» у районі селища Биківня було виділено 20 березня
1936 р. рішенням Київської міської ради30. Знаходилася вона у
19 та 20 кварталах на території Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового господарства. Саму ділянку, що ретельно охоронялася, огородили парканом, а на її території збудували службове приміщення. Довгі роки правда про «спецпотреби»
НКВС залишалася страшною таємницею Биківнянського лісу.
Лише згодом стане відомо про моторошні знахідки на цій території та справжнє її призначення.
Вперше про масові поховання жертв більшовицького терору стало відомо в роки нацистської окупації. Саме за наказом
німецької адміністрації відбулися розкопки на території Биківнянського лісу. У жовтні 1941 р. у газеті «Українське слово», що
друкувалася у Києві у роки окупації, було вміщено статтю «Шляхом мордувань. І в Києві лилась невинна кров» з розповіддю
про розкопки на території Биківні31. За свідченнями старости
селища Биківня Д. П. Честнєйшого, німці хотіли збудувати на
місці розкопок пам’ятний знак32.
Звільнивши окуповані території, радянській владі вдалося
переконати громадськість, що на території Биківнянського лісу
знаходиться поховання розстріляних нацистськими окупантами радянських громадян та військовополонених. У цю версію
З протоколу засідання президії Київської міської ради про виділення
земельної ділянки для спецпотреб НКВС УРСР // Пам’ять Биківні: документи та матеріали / Упоряд.: О. Г. Бажан та ін. – К.: Рідний край,
2000.– С. 25.
31
Повідомлення газети «Українське слово» «Шляхом мордувань. І в Києві
лилась невинна кров» про розкопки масових могил в селищі Биківня /
/ Пам’ять Биківні… – С. 25.
32
Витяг з кримінальної справи Д. П. Честнєйшого про розкопки могил в
с. Биківня в період німецької окупації // Там само. – С. 52.
30
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легко було повірити, адже недалеко знаходився Дарницький
концтабір для військовополонених. Тим паче, що один з учасників розкопок був арештований і під фізичним тиском дав
свідчення, буцімто він «вигадав про розстріли радянських громадян органами НКВС до початку війни»33. Його було засуджено на 10 років, звільнився він у 1954 р.34
Про масові поховання невинно убієнних у Биківні знову заговорили лише майже через 20 років у середовищі української
інтелігенції, а Л. Танюк на початку 1971 р. написав листа першому секретареві ЦК КПУ П. Шелесту про поховання жертв сталінського терору у Биківні35.
Численні скарги жителів на масові факти мародерства в
районі селища, а також, імовірно, й лист Л. Танюка, змусили
приїхати до Биківні тодішнього першого секретаря ЦК КПУ
П. Шелеста. Поїздка справила на нього доволі гнітюче враження. У щоденнику за 16 квітня 1971 р. він занотував:
«Біля Києва у районі хутора Биківні, в лісі, знайдено 200 могилпагорбів з захороненними останками. У розкопуванні могил
брали участь і робили висновки судмедексперти. Вони встановили, що в цьому місці розстріляно не менше 500 осіб (чоловіки, жінки, підлітки). Є сліди насилля, багатьох було розстріляно
із зав’язаними руками. Разом з останками знайдено багато особистих речей: металеві кухлі, ложки, гребінці, гаманці, сумки,
деякі дрібнички. Був особисто на місці – страшна картина людських трагедій. Слідчі органи ведуть розслідування, хто ці нещасні,
коли це трапилось, і хто винуватець цієї трагедії. Слідчі органи
ведуть розслідування, хто ці нещасні, коли це трапилось, і хто
винуватець цієї трагедії. Багато речей з іноземними марками і
клеймами. Зробили перезахоронення, вирили екскаватором
загальну могилу, склали у великі дерев’яні ящики, ось так і захоронили – просто зарили. Хто ці люди, за що їх стратили і хто
З протоколу допиту свідка А. С. Дембовського по факт масових поховань громадян поблизу селища Биківня // Пам’ять Биківні… – С. 48–49.
34
Там само. – С. 49.
35
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 27: Щоденники без купюр, 1971 р. (січень–
липень). – К.: Альтерпрес, 2013. – С. 74–77; Його ж. Лінія життя: (З щоденників): у 2 т. – Х.: Фоліо, 2004. – Т. 2: 1971–1980. – С. 4–6.
33
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стратив, поки нічого не відомо, але можна знайти сліди і цього
злочину»36.

Вже 17 квітня 1971 р. Рада Міністрів УРСР створила Урядову
комісію по розслідуванню злочинів, здійснених гітлерівцями в
районі Дніпровського лісництва. Вже сама назва комісії вказувала, у якому напрямку буде рухатися робота. Очолив її міністр
внутрішніх справ УРСР І. Головченко37. Судово-медична експертиза останків визначила приблизний час захоронень – 25–30
років38. Пропрацювавши 5 днів, і завершивши свою роботу 22
квітня, комісія відзвітувала про поховання у братській могилі
3805 останків, зібраних у 29 контейнерах39. Для подальшого
розслідування всі матеріали та речові докази були направлені
до республіканського КДБ. Про результати роботи Урядової
комісії проінформували й громадськість. Так, на шпальтах газети «Правда України» з’явилося повідомлення РАТАУ:
«У квітні 1971 року в Дарницькому лісному масиві було знайдено
ще одне місце розправи фашистських загарбників над радянськими людьми. Спеціальною Урядовою комісією встановлено,
що тут окупанти по-звірячому знищили декілька тисяч радянських громадян – військовослужбовців, жінок, стариків, інвалідів.
Знайдені останки загиблих поховано в братській могилі недалеко від місця “кривавої розправи над радянськими людьми”40.

На цьому все й затихло. Владі вдалося переконати суспільство,
що Биківнянські жертви – справа рук нацистів. Свідки та очеШелест П. «Справжній суд історії ще попереду». Загальна редакція та
вступ Ю. Шаповала. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – С. 530.
37
З протоколу-стенограми засідання Урядової комісії по розслідуванню
злочинів, здійснених гітлерівцями в районі Дніпровського лісництва
м. Києва // Пам’ять Биківні… – С. 29.
38
З висновку судово-медичної експертної комісії по дослідженню останків трупів, виявлених на території Дарницького лісного масиву м. Києва // Там само. – С 34.
39
З доповідної записки голови Урядової комісії І. Головченка ЦК Компартії України про завершення роботи по виявленню останків розстріляних громадян у 19 кварталі Дніпровського лісництва // Там само. –
С. 34–35.
40
Правда України. – 1971. – 24 квітня.
36
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видці мовчали, побоюючись наслідків, та все ж, напевно, сподіваючись, що колись страшна правда буде розкрита. Однак ніякі
офіційні висновки і повідомлення були не в силі зупинити золотошукачів і мародерів.
У грудні 1987 р. було створено чергову урядову комісію на
чолі з міністром внутрішніх справ І. Гладушем41. Однак і вона
не розкрила правду про масові поховання жертв сталінського
терору у Биківні, датуючи давність поховань 45 роками, тобто
1941–1943 рр. Адже перед комісією, як зазначив І. Гладуш у
інтерв’ю журналісту газеті «Вечірній Київ», навіть ніхто й не
ставив завдання з’ясувати, чи мали ці захоронення відношення до періоду репресій 30-х років минулого століття42. Тим паче,
що республіканське КДБ повинно було пильно стежити та
знищувати в зародку будь-які провокаційні чутки, які б могли
«пов’язати події часів фашистської окупації з т. зв. “жертвами
сталінського терору”»43. У травні 1988 р. у Биківні відкрили пам’ятник, на якому було викарбувано:
«Вічна пам’ять. Тут поховано 6329 радянських воїнів, партизанів,
підпільників, мирних громадян, закатованих фашистськими
окупантами у 1941–1945 рр.».

Значний суспільний резонанс мала стаття у «Литературной
газете» за 30 листопада 1988 р. про справжні жертви Биківні44.
Тим паче, на шпальтах видання було вміщено спогади двох
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свідків, які до війни проживали у селищі. Публікації у двох зазначених виданнях і реакція громадськості змусили Раду Міністрів УРСР 8 грудня 1988 р. ухвалити розпорядження про проведення Урядовою комісією додаткового вивчення обставин і
документів, пов’язаних з масовими похованнями радянських
громадян у 19 кварталі Дніпровського лісництва Дарницького
лісопаркового господарства м. Києва45. Майже одночасно республіканська прокуратура повідомила про порушення кримінальної справи по факту виявлення решток і проведення розслідування46. Цього разу про роботу комісії активно інформували громадськість, а слідство зверталося до свідків з проханням
допомогти у встановленні правди47. І вже через три з половиною місяці роботи слідчі вперше офіційно підтвердили, що масові поховання на території Биківні – це жертви репресій середини 1930-х рр. та назвали перші прізвища48. Після ретельного
вивчення архівних документів і кримінальних справ, речових
доказів, допитів свідків, проведення кримінологічних експертиз Урядова комісія дійшла висновку, що на території Биківні
поховано репресованих 1936–1941 рр.; ухвалила рішення про
спорудження пам’ятника жертвам масових репресій, а вже з
існуючого пам’ятника зняти напис49. 11 серпня 1994 р. Президент України Л. Кучма видав розпорядження «Про заходи щодо
Розпорядження про проведення Урядовою комісією додаткового вивчення обставин і документів, пов’язаних з масовими похованнями радянських громадян у 19 кварталі Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового господарства м. Києва // Пам’ять Биківні… – С. 46–47.
46
Швець О. Порушено кримінальну справу // Вечірній Київ. – 1988. – 7
грудня.
47
У Раді Міністрів // Вечірній Київ. – 1988. – 8 грудня; Швець О. Що говорять експерти? // Там само. – 14 грудня; Комісія розпочала роботу //
Там само. – 15 грудня; Свідків чекають щочетверга // Там само. – 21
грудня; Робота триває // Там само. – 28 грудня.
48
Швець О. Народження правди // Вечірній Київ. – 1989. – 22 березня.
49
Висновки і пропозиції Урядової комісії УРСР щодо вшанування пам’яті
жертв політичних репресій, похованих у 19 кварталі Дніпровського
лісництва Дарницького лісопаркового господарства м. Києва // Пам’ять Биківні… – С. 79–82.
45

Розпорядження Ради Міністрів Української РСР № 672-р про створення
Урядової комісії для обслідування виявлених у 19 кварталі Дніпровського лісництва м. Києва останків радянських громадян, знищених
німецько-фашистськими загарбниками в період Великої Вітчизняної
війни // Пам’ять Биківні… – С. 42–43.
42
Швець О. Таємниця дарницької трагедії // Вечірній Київ. – 1988. – 1
грудня.
43
Інформація секретаря ЦК КПУ Ю. М. Єльченка, першого секретаря Київського міськкому КПУ К. І. Масика, голови КДБ при РМ УРСР М. М. Голушка першому секретареві ЦК Компартії України В. В. Щербицькому
про заходи в зв’язку з новим виявленням місць поховань невідомих
осіб у Дарницькому лісному масиві м. Києва // Пам’ять Биківні… – С. 40.
44
Киселев С. Тайна Быковнянского леса // Литературная газета. – 1988.–
30 ноября.
41

71

72

Людмила Ведмідь

«Великий терор» очима «шістдесятників»

вшанування жертв політичних репресій, похованих у селищі
Биківня»50. 1995 р. встановили монумент: бронзову скульптуру чоловіка на повен зріст та дві брили з сірого граніту, на одній
з яких є напис «1937».
Здійснити заплановану поїздку до Биківні вдалося з третьої
спроби. Разом з Л. Танюком туди поїхали А. Горська і В. Симоненко. Вочевидь, це чи не один з емоційно найтяжчих записів
для самого автора. Його початку передує невеликий, але промовистий вступ:

Володимирська. – Л. В.), а потім – у підвалах будинку, де тепер Жовтневий палац (тут і далі курсив. – Л. Т.)»53. Трамвай курсував по маршруту «… 23, Бровари – Микитська Слободка, цей
самий, яким уночі трупи возили… Поруч – озеро Рибне, там
полуторки відмивали від крові. А якщо багато машин, гнали
їх назад, на озеро Тельбін»54. У Биківню «привозили вже побитих, їх стріляли по тюрмах. А тут стояли бочки з вапном.
Велика яма, клали штабелями, пересипали вапном і закопували. Неглибоко закопували, ніколи було, от воно і почало виходити на поверхню»55. Петро Захарович зауважив, що «перед
війною ні для кого вже в Биківні не було таємницею, що там
коїться», німці організували розкопки масових захоронень, але
самі «…тут нікого не стріляли! Німці стріляли у концтаборі,
це звідси кілометрів сім, а тут – наші. Враги народу»56. На
запитання В. Симоненка: «…кого тут розстрілювали і коли
найбільше ховали?», відповів: «Більшовиків. Старих ленінців,
тих, що робили революцію. А Сталін їх усіх постріляв! (Плаче)», а найбільше ховали «1937 і даже 1938. Пішло на спад
тільки перед самою війною. Ну тоді вже було по три–чотири
машини вночі. І без трамвая»57. «А після війни забор розібрали на землянки, таке указаніє вийшло, машинами землю рівняли… Відмітьте: всі черепи прострелені ззаду. Німці – ті ставили в ряд і лупили з кулемета. А наші патронів шкодували,
стріляли ззаду. Котрі ще живі були, на місці добивали, лопатами»58, – розповідав далі Петро Захарович. «Він переконаний,
що тут покладено людей більше, ніж у Бабиному яру. Тут усі
поряд – правительство, колхозники, їх привозили з областей,
судили в Києві – і сюди… Чекістів багато постріляли, тут окрема могила є, можу показати. Фросина Микитівна (жінка,
яка підійшла до Л. Танюка після вечора пам’яті Курбаса. – Л. В.) –
вона в школі працювала, знає – десь тут поляки поховані, дуже
багато» 59. На уточнююче запитання Л. Танюка «про кіль-

«А до цього опису не знаю, як і приступити… Сосни тут пророслі
крізь людські скелети, якщо взяти пробу піску, натрапиш на кров
і вапно, яким “гасили трупи”. Кожен з нас трьох – Алла, я й Василь – відчули на собі доторк того світу… мертва земля, яка витискає все те з себе, – і на поверхні її – вимиті з землі черепи,
кістки; я знайшов старого військового ґудзика, а старий, що водив нас туди, вручив мені в’язку ключів – з печаткою НКВД»51.

Про саму поїздку до Биківні Л. Танюк доволі детально розповів на сторінках щоденника від 26 серпня 1962 р.52 Цього разу
розповідав про Биківню і показував місцевість один з очевидців,
якому «справді болить (виділене. – Л. Т.)». У щоденнику він згадується як «Петро Захарович К.», народився у Биківні, хлопчаком якось зважився зазирнути за огорожу, і добре був обізнаний з тим, що ж насправді відбувалося у Биківнянському лісі:
«Тут, розповів він, перед війною відвели гектарів з п’ять для
НКВД, воно й дорогу проклало углиб лісу, “Наші сільські й фашини рубали для того, 36-й 37-й рік, це було ДУ 691 Козелець”.
Огородили у глибині лісу ділянку зеленим парканом, метрів
на три заввишки, внаклад, без дірок – не зазирнеш. Сюди й
привозили трупи розстріляних “політічеських” з Києва, полуторками, по п’ять–шість машин за ніч. І трамваєм привозили,
був такий вантажний, накритий брезентом. А розстрілювали, каже, у Лук’янівській спецтюрмі і на Короленка (нині –
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кість…», – відповів: «Ну, це чотри чи п’ять гектарів. Та ще й
Рибне, тут на кожному квадратному метрі – могили. У масових – люди лежали у п’ять–шість рядів. Пощитайте по
машинах. П’ять–шість за добу, в кожній – 40–60 трупів, день
за дньом, чотири з половиною года»60.

Такою гнітючою була розповідь очевидця про ті страшні події.
Подальша розповідь вже самого Л. Танюка про побачене є
не менш жахливою, від записаного мороз пробирає по шкірі.
Йдучи лісом, В. Симоненко звернув увагу друзів на хлопчаків,
що були поряд:
«На галявці п’ятеро пацанів грали у футбол. На воротах стояв
шостий, неприродно розповнілий, бігати важко.
– Хлопці як хлопці, – кажу – грають у м’яча.
– Ти подивись, чим (виділене – Л. Т.) вони грають…
Я підійшов ближче. Пацани грали у футбола черепом, простреленим з заду, у тім’я. Я потягнувся за тим черепом. Мені
здалось, що він дитячий. Бо зовсім уже малий. Діти грали у футбола дитячим черепом, набитим сіном. На воротах лежали теж
черепи – більші. Вимиті з землі, відшліфовані часом. Ми огледілися. Все навколо було всіяне черепами»61.

«Великий терор» очима «шістдесятників»

столицях республік? Обов’язково – Москва, Ленінград, Харків,
Тбілісі»63.

Л. Танюк розмірковував і над кількістю жертв Биківні, похованих тут лише протягом чотирьох років, у нього вийшла
приголомшлива цифра:
«350 днів на чотири роки – це 1300 днів. Шість ходок на добу (а
привозили ж і трамваєм) – це триста (виділене. – Л. Т.). За ніч!
За 1400 днів – 420 000…а це ж не єдине місце поховання в Києві!
До 1936 року ховали на Лук’янівському цвинтарі і на Байковій
горі, збоку, де урвища… Здуріти можна від масштабів одного
міста (виділене – Л. Т.), в якому не жило до війни й семисот
тисяч жителів!!! Страчували й у внутрішньо мій тюрмі на Короленка, 15. І в підвалах будинку Мехліса. Кажуть, розстріляних у
“кіровській справі” поховали таємно (вночі) на Лук’янівському
кладовищі – зарили під асфальт доріжок»64.

Спогадами про почуте ділиться й І. Жиленко:
«Не мистецтвом єдиним жили члени КТМ. Я пам’ятаю, як сиділи
ми, приголомшені почутим, коли Танюк, Горська і Симоненко
розповідали про відвідини Биківні. Про черепи з дірочками,
якими діти грають у футбол. Було вирішено створити комісію
для перевірки місць масових поховань розстріляних у 30-х роках»65.

Л. Танюк розмірковував над тим, що
«тут і влада лежить, бо куди поділися потім всі ці Косіори й Постишеви? Пішли так само в якусь Биківню? Як не тут, то – десь у
Москві? Бо за тим же правилом найважливіших (виділене. –
Л. Т.) ворогів народу судили у Москві; під Москвою теж є такий
могильник?»62.

Розповідь Петра Захаровича Л. Танюк зіставляв з раніше
почутим і припускав наявність таких масових захоронень жертв
репресій на території всього колишнього СРСР поблизу великих міст:
«Це співпадає з тим, що розказував раніше Антоненко-Давидович: групу Реденса привезли з Харкова до Києва і десь під Києвом розстріляли. Відплатили за гарну роботу… Логічно, що такі
великі поховання мають бути біля всіх великих міст? Принаймні,

Тож восени 1962 р. у середовищі КТМ була створена комісія
з перевірки чуток про масові поховання жертв репресій у Биківні. Діяла вона на громадських засадах. До її складу увійшли
Лесь Танюк – голова, Алла Горська та Василь Симоненко. Вони
звернулася до Київської міської ради з Меморандумом. У ньому
вказувалося на необхідності проведення відповідних досліджень на місцях розстрілу жертв репресій 1930-х рр., створення
комісії для розслідування подій, що відбувалися у Биківні, оприлюднити і облаштувати місця поховання репресованих. Документ був складений не від імені всього КТМ, а від імені Комісії66.
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Пошукова діяльність КТМ жертв сталінських репресій не
залишилася поза увагою органів державної безпеки. Л. Танюку дали зрозуміти, що жодних розслідувань ніхто проводити
не буде, оскільки всі знають, що в Биківні поховані «жертви
фашистських окупантів»67.
Окрім Л. Танюка, щоденникові записи робив і В. Симоненко. Його «Окрайці думок» розпочинаються записом від 18 вересня 1962 р.:
«Зачинаю цей щоденник не тому, що хочеться побавитися у великого. Мені потрібен друг, з яким я міг би поділитися геть усіма
своїми сумнівами. Вірнішого і серйознішого побратима, ніж
папір, я не знаю»68.

Для нас цікавим є той факт, що у щоденнику В. Симоненко не
занотував жодного слова про поїздку до Биківні. Хоча саме на
нього, на думку Л. Танюка, поїздка до Биківні справила найбільш гнітюче враження:
«А був же ліс… Такого не забудеш. … Йому мусило це запектися –
з тим футболом і дитячими черепами. Я думаю, поштовхом до
самого факту записування в щоденник – і стала та історія. І саме
її він залишив поза папером… Чи все таки десь записав?»69.

Та й дата знайомства з А. Горською не відповідає дійсності. Третього вересня 1963 р., розповідаючи про поїздку до Канева,
В. Симоненко записав:

«Великий терор» очима «шістдесятників»

Розмірковуючи над такою невідповідністю у датах та відсутністю найбільш емоційних спогадів у щоденнику, Л. Танюк
задавався питанням існування альтернативних записів у В. Симоненка, досі невідомих широкому загалу:
«Василь не згадує того навмисне! І вписує Аллу в щоденник
пізнішим числом, ніж було. Втім, це лише “окрайці”, – може існують ще якісь окрушини? Досі потаємні? Ось яка деталь. Ми були
там у першій половині вересня. А його перший запис – 18 вересня 1962 року. Не хоче записувати про таке?»72.

На початку січня 1971 р Л. Танюк звернувся з листом про
Биківню як місце розстрілів жертв НКВС до першого секретаря
ЦК КПУ П. Шелеста73. У ньому автор детально розповів про поїздку до Биківні у 1962 р. разом з А. Горською та В. Симоненком та про все побачене й почуте там від свідків і реабілітованих, які повернулися з таборів. Він відразу ж заперечив офіційну версію про німецькі розстріли у Биківні, наголосивши, що
це «можливе місце єжовських та беріївських розстрілів». Л. Танюк також висловив припущення, що подібні поховання могли б бути поблизу кожного з великих міст УРСР, оскільки там
також відбувалися масові розстріли. Як приклад, навів розкопки поблизу Вінниці74. Він закликав тодішнього першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста посприяти у встановленні правди про
жертви Биківні:
«Шановний Петре Юхимовичу! Не я один вважаю, що людям,
замордованим ягодо-єжовськими та берієвськими садистами,
треба віддати останню шану й по-людськи впорядкувати їхні
могили. Хоч би хто вони були. Неупереджена ексгумація здатна підтвердити чи заперечити дані, зібрані нами й передані до
київського міськвиконкому як офіційний “Меморандум № 3”
Клубу Творчої Молоді; його можна розшукати в архівах»75.

«У Каневі я познайомився також з художницями А. Горською та
Г. Зубченко»70.

Цей факт викликає багато запитань та припущень. Л. Танюк
вважає, що неточності В. Симоненко робить свідомо:
«Впала в око одна неточність. Умисна чи випадкова – не знаю.
Мабуть, умисна, бо й щоденникові не довіряв найголовнішого»71 .
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Із Биківнею пов’язана й особиста трагедія родини Л. Танюка. Адже там знайшов вічний спочинок його дід по материнській лінії – Микола Юлійович Кенігсфест, німець за національністю, який пропав без вісти у 1930-х рр. Його звинуватили у «шпигунстві на користь фашистської Німеччини» й розстріляли вже перед війною. Бабусю від репресій врятувало те, що
перед самим арештом вони розлучилися. Вже у першому щоденниковому записі 16 січня 1956 р. Л. Танюк розповів цю сімейну
історію. Мама Леся Степановича на початку 1956 р. їздила до
Києва і клопоталася про долю свого батька:
«Татові всі ті клопоти були не до душі, він ні в які зміни не вірив і
радив нікуди не лізти: “Хвиля піде вгору – прибій.., а потім
відбій… Хто не постережеться, того потягне в море“. Гадаю, він
говорить такі речі для острашки, бо на глибині душі сентиментальний. І як вип’є – неодмінно плаче, і то дуже гірко»76.

Родинна трагедія і страх перед невідомим «завтра» знайшла
продовження у щоденниковому записі від 26 травня 1969 р.,
коли Танюк розповів батькам про поїздку до Биківні:
«Говорили ми про “тих, що в чорній лежать землі”. Моєю розповіддю про могили розстріляних під Києвом батько був наполоханий дуже: “Не лізь у це діло. Не лізь. Не допоможеш ані їм,
ані собі…”. Мама тільки сказала, що там десь у тих братських
могилах – похований і наш дід, її батько – Микола Юлійович
Кенігсфест, голова київської гільдії юристів, нащадок прибалтійських баронів. Батько замахав на неї руками й зажадав мовчати, бо то розмова не для цих, мовляв, стін. Дід був “радянський
німець”. Його взяли як фашистського шпигуна»77.
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«Вечір – унікальний! Вів Бажан. Рукопис його виступу – у мене.
Студенти мало не зірвали йому промови. Скаже кілька слів – а
жорстка зала скандує: “Людина стоїть у зореноснім Кремлі,
Людина у сірій військовій шинелі…”. Жах! І лише коли він дійшов
до “підвалів цього будинку, де катували Миколу Куліша…”, йому
вдалося взяти їх у руки. Сильний виступ, задав тон»78.

Як слушно зауважив С. Білокінь, один з безпосередніх учасників
вечора пам’яті М. Куліша:
«Бажан передав Танюкові не що інше, як контрольно-виправдальний документ, призначений, правдоподібно, для ЦК, а Танюкові вручений для вивчення й орієнтації»79.

Адже у машинописному тексті виступу М. Бажана було:
«[…] аж до підвалин цього ж будинку, де ми нині зібралися, до
холодних соловецьких берегів, де він загинув жертвою злочинних порушень ленінської справедливості у часи культу Сталіна»80.

Свої переживання та емоції від почутого з уст М. Бажана передала у спогадах й І. Жиленко, яка відчувала «єднання поколінь та
вікову солідарність» між учасниками КТМ:
«Я це особливо відчула тоді, в грудні 1962-го, на вечорі пам’яті
М. Куліша, коли Микола Бажан трохи підняв завісу над таємницею підвалин катівень, над якими відбувся наш вечір. Серце
кам’яніло од гніву і жалю. Плужник, Курбас, Підмогильний,
Косинка… Ім’я їм – океан української духовності. Ім’я їм –
вічність… нам розповідали, як били маузером по голові Григорія
Косинку, аби примусити його стати на коліна. Йому пробили
голову, але на коліна – живим – не поставили. Ми наснажувалися відвагою»81.

Наступним був вечір пам’яті Миколи Куліша 23 грудня
1962 р. Обидва вечори відбувалися у Жовтневому палаці і мали
неабиякий суспільний резонанс. Ведучим вечора пам’яті М. Куліша був М. Бажан. Саме він тоді у виступі наважився вперше
згадати про підвали Жовтневого палацу, де в 1930-х рр. відбувалися катування та масові розстріли, зокрема й української
інтелігенції. Того ж вечора Л. Танюк у щоденнику записав:

Доволі символічним є й те, що вечори пам’яті репресованих
Леся Курбаса і Миколи Куліша відбулися у Жовтневому палаці
культури. Як відомо, саме приміщення будувалося спеціально
для Інституту шляхетних панянок за проектом архітектора
В. Беретті у 1832–1842 рр. Після перенесення столиці з Харкова до Києва у 1934 р. у будівлі розмістили наркомат внутрішніх
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справ та в’язницю, неподалік знаходився «будинок Мехліса»
(Лев Мехліс82 – начальник головного політуправління Червоної Армії, один з організаторів масових репресій у СРСР. – Л. В.).
У підвалах та «будинку» й відбувалися катування і розстріли
репресованих. Спочатку розстріляних навіть ховали поблизу
палацу:
«Перші три–чотири місяці в 1934 р., коли сюди переїхали з Харкова, розстріляних уночі нікуди не вивозили; ховали на схилах
(виділене. – Л. Т.) того пагорба, де зараз Жовтневий палац! На
схилах, – де Інститутська вулиця! І ці заквітчані пагорби – велетенські братські могили»83.

То ж М. Бажан не даремно згадав про підвали Жовтневого палацу як про катівню.
Не оминув увагою жахливе минуле Жовтневого палацу й
Л. Танюк на сторінках щоденника. Багато чого про репресії знав
директор Київського Жовтневого палацу культури О. Авдюшко, який «явно хоче перетворити палац у щось людське». Тоді
ж він і розповів Л. Танюку про розстріли в підвалах приміщення. За словами Л. Танюка, він
«був дуже вражений тим, що чого від нього, признатись, не сподівався. Його мучить те, що в цих стінах і в цих підвалах – до
війни – розстрілювали!.. тут була служба Мехліса: Авдюшко вимовив це прізвище так, як сказав би про Гітлера… Його фраза:
“А ви думаєте, театр в такому місці – може получиться?”, – примусила мене замислитися. А може, це й була б данина пам’яті
тих, хто там закатований?»84.
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Страшну таємницю Жовтневого палацу знав і завгосп Аким
Кузьмич, який скаржився, що в підвалах «воняє трупним запахом». Одного разу він все ж таки наважився про неї розповісти:
«Але тут розстрілювали лише найголовніших… Інших – де прийдеться, був коридор, людину вели ніби до вікна вгорі коридору,
ковтнути повітря – постріл, відтягували в сторону, відкривали
залізні двері, вводили наступного… А внизу були сараї, там також розстрілювали, але вдень, включали мотор, це називалась
ніби котельня…»86.

Розповідав він про це з острахом, але з впевненістю, що правда
розкриється, тим паче, що його рідні «також тут лежать»:
«Все це рано чи пізно стане відомо… Мої теж тут лежать. Працюю тут – і хоч крізь землю провалися… невже все забудемо?
Невже пробачимо?»87.

Закрита доповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС справила на
18-річного Л. Танюка колосальне враження, перевернула світогляд, змусила по-новому подивитися на все, що відбувалося
у країні. «Вона все в мені перевернула», – написав Л. Танюк у
щоденнику 28 грудня 1956 р.88 У 1956 р. він працював ливарником-формувальником на луцькому заводі і саме йому довірили
читати на зборах закриту доповідь М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки»:
«Червона брошурка з окремим номером, видали під розписку,
пересторога й таке інше. Зібрали усіх у червоному кутку – і я
почав читати. Колосальний виступ! Це просто перевертає все,
чому нас учили й виховували!»89.

У одному з його записів за 1962 р. зазначалося:

«Записав це тому, що сьогодні один добрий чоловік водив мене
по вже відремонтованих підвалах цього будинку, будинку Мехліса. Може, я надто вразливий, але в одному місці я точно відчув,
що тут розстрілювали, далі – закладено цеглою, але там має
бути щось… камери? Конвеєр почав діяти відразу після перенесення столиці до Києва»85.

Детальніше див.: Рубцов Ю.В. Alter ego Сталина. – М.: Звонница-МГ,
1999.– 302 с.; Его же. Мехлис: Тень вождя. – М.: Вече, 2011. – 384 с.
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А ще три роки потому юнак оплакував смерть «батька народів»:
«Коли Сталін вмер, я плакав. Плакав, як невтішне дитя: як ми
тепер без нього житимемо? Тепер я знаю про нього таке, що й
не можу повірити у той свій плач»90.
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Він щиро, з юнацьким максималізмом, вірив у те, що розвінчання культу особи і процеси, що розпочалися у країні, зокрема й реабілітація, сприяли відновленню демократії та поверненню законності:
«Взялися за реабілітацію невинно засуджених. (Мама – вічний
скептик: “Раніше репресовували "трійки", тепер такі ж "трійки"
реабілітовують. А завтра?”). Хочуть усіх до 15 жовтня реабілітувати. Демократію відновлено, законність теж, відтепер будуть
лише ленінські норми життя»91.

Тоді він ще не підозрював, з якою «законністю» і «демократією»
його поколінню доведеться зіткнутись у майбутньому.
Проблема репресій та реабілітації є однією з наскрізних
ліній всього «Щоденника» Л. Танюка. Допитливість, прагнення осягти і розібратися у тогочасних суспільних процесах, з’ясувати для себе причинно-наслідкові зв’язки того, що відбувається нині із подіями недалекого минулого, зрозуміти і вибудувати з цього всього логічний ланцюжок – далеко не всі завдання, які ставив перед собою юнак. Пізніше ця допитливість,
пошуки правди стане однією з основних рушійних сил частини
«шістдесятництва». Вже тоді, 1956 р., він задавався питанням,
чому здебільшого говорять про реабілітацію партійного керівництва, а прості люди залишаються поза увагою, чому людей
розділяють на два сорти – комуністів і некомуністів, чому про
реабілітацію простих людей обмаль інформації? Адже ж відомо, що терор мав масовий характер:
«Але ось яка проблема. Говорять в основному про репресії над
видними членами партії і комсомолу. Тобто, все-таки мова йде
про керівництво. Водночас пишуть, що і розповідають, що терор був масовим, що розстрілювали колгоспників, інженерів,
робітників, студентів, священників. Брали за те, що був колись
офіцером, що батьки були професори чи аристократичного
роду. Однак щось про реабілітацію простих людей пишуть мало.
Чому? І чому про це нема в літературі? Бояться писати – чи не
пропускає цензура»92.
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Наприкінці 1956 р. вже було відомо про реабілітацію українських письменників М. Куліша, М. Зерова, Б. Антоненка-Давидовича та ін. Л. Танюк занотовує їх всіх до свого щоденника.
Творчість не так давно репресованих митців викликала зацікавленість:
«І непогано було б прочитати цих реабілітованих письменників,
що вони там таке писали?»93.

Він тоді й уявити не міг, що доля зведе його з окремими з них.
Та чи не найбільше запитань, нерозуміння і несприйняття
викликали парадокси реабілітації, що не вкладалися в голові
юнака, й породжували все більше запитань. Ідеться про «спецпоселення» для реабілітованих громадян. Коли ні в чому невинним людям заборонялося проживати у місцевості, де вони
мешкають, лише через те, що можуть бути гіпотетично «потенційно небезпечними», оскільки не відмовилися від своїх поглядів і мислять не так, як інші. Л. Танюк вважав це «згортанням реабілітаційної кампанії» і на жовтень 1958 р. мав вже три
таких приклади94. І якщо в перший рік після ХХ з’їзду КПРС і
початку реабілітації він вважав, що на Хрущова треба молитись
хоча б за те, що він спинив
«найбільше зло культу – знищення родини, сімейної довіри, взаємин між батьками і дітьми»95,

то вже 1958 р. задається питанням, чи не почався новий виток
репресій:
«Яка ж тоді це в біса демократизація? Сталін жив, Сталін буде
жить? Для чого ж тоді стільки рефлексій про культ особи і його
наслідки?»96.

Ще через два роки, коли реабілітація не перебувала на порядку денному як одна з ключових тез партії і державного керівництва, і проходила доволі мляво, Л. Танюк занотував:
«Страх є від того, що найгіршим витворам сталінського режиму
уже не дають належної оцінки […]. Смерть Скрипника, самогубТанюк Л.С. Слово… – Т. 3… – С. 71.
Там само. – С. 475.
95
Там само. – С. 130.
96
Там само. – С. 476.
93
94

91
92

Танюк Л.С. Слово… – Т. 3… – С. 48.
Там само. – С. 71.

83

84

Людмила Ведмідь

ство Хвильового, дати справжнього розстрілу українців на Соловках – досі все засекречено й оповито легендами. Що за цим
стоїть? Для мене очевидно, що тут є бажання системи не завдати самій собі удару […]. Але це породжує у суспільстві подальше
лицемірство, нездатність довіряти один одному, навіть вдома,
у родині. Лише ми дичавіємо в жорстокості й байдужості, – чи
це загальносвітовий процес – тут мої сумніви, тут гвіздок в голову. Що більше я читаю, то більше переконуюся, як низько
може впасти людина, не підкріплена вірою»97 .

Чим більше він читав, дізнавався нового, тим більше його
вражали суть і масштаби репресій та терору. У нього не залишалося жодного сумніву, що прагнули знищити найкращих,
фахівців і спеціалістів у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства, кого не знищили – залякати і створити аморфну, покірну масу. Високоосвічені й інтелігентні, працьовиті люди надто вже виділялися з сірої маси, тим паче, що саме вихідцям з неї
й «пощастило» розбудовувати «нове суспільство», де за основу
було взято класовий підхід. У одному з березневих записів за
1960 р. Л. Танюк занотував цитату одного з організаторів «червоного терору» Мартина Лациса (звинувачений у приналежності до контрреволюційної націоналістичної організації,
арештований у 1937 р. і розстріляний 1938 р., реабілітований
1956 р.98), яка й розкрила весь зміст і сутність терору:
«Не шукайте у слідчому матеріалі доказів того, що звинувачений
чинив словом чи ділом супроти радянської влади. Перше, про
що ви маєте його запитати – це до якої кляси він належить, якого він походження, освіти, якого фаху. Ці запитання й повинні
визначити долю звинуваченого. У цьому сенс і суть червоного
терору»99.

На перший погляд, доволі безглуздий і дивний вибір міри винуватості, а отже, і ступеня покарання, тої чи іншої людини у
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 4… – С. 553.
98
Усенко І.Б. Лацис (Лацис-Судрабс) Мартин (Мартиньш) Іванович (Янович) // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла–Мі / Редкол.: В. А. Смолій
(голова) та ін. НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид-во «Наукова
думка», 2009. – С. 54–57.
99
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 4… – С. 399.
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злочині, якого вона не скоювала. Але саме ним і керувалися
більшовики протягом не одного десятиліття.
Загалом, Л. Танюк (на початок 1960-х рр. – Л. В.) означив три
хвилі репресій української інтелігенції: справа, пов’язана зі
«Спілкою визволення України»100 (1929 р., сфабрикований процес для боротьби з «націоналістичними контрреволюційними
елементами» в середовищі української наукової інтелігенції та
церковних діячів. У справі засудили С. Єфремова, Л. СтарицькуЧерняхівську, В. Дурдуківського та ін. – Л. В.); 1934 р. (партійні
чистки і вбивство Кірова, репресії представників національних
громад. – Л. В.) і 1937 р. (хвиля розстрілів української інтелігенції – в’язнів Соловецького табору):
«Перший захід – процес СВУ. Невідомо, чи існувала ця організація, але існувала як знак, як назва процесу, де звинувачували
всю стару українську інтелігенцію. Всю! І “молодим” дали право їх терзати. Коли “молоді” підрізали власне коріння, їх було
легше викорчувати ще “молодшим”. Так і йшло, генерація за
генерацією. Потім був 1934–й рік – другий великий захід. Забрали весь цвіт уже української радянської інтелігенції, брали теж
найталановитіших. Всіх інших забрали в 1937 році. Ви собі не
уявляєте, яке враження це справило на народ! Прості люди за
своєю природою чесні. Ніхто й не вірив ніколи у цей масовий
“шпіонаж” та “контрреволюцію”. Загинули найталановитіші
люди! … Звичайно, на тих, хто лишився, це справило страшне
враження, відбилося на них катастрофічно»101.

Л. Танюк був переконаний, що «основну частину тих, що пропали безвісти», треба шукати саме серед розстріляних за вироком особливих «трійок» у період «з другої половини жовтня по
10 листопада 1937 року»102. Як приклад – згадував випадок з
неправдивими документами про смерть Л. Курбаса.
100

Детально див.: Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти. Науково-документальне видання. – К.: Інтел, 1995. – 448 с.

101

Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 5… – С. 472.

102

Там само. – Т. 15: Щоденники 1966 р. (грудень) –1967 (січень–березень). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 585.

86

Людмила Ведмідь

Безпосередньо сталінський терор Л. Танюк не обмежував
виключно періодом, який увійшов в історію під назвою «Великий терор», а розглядав його системно, виділяючи у ньому три
хвилі: «шахтинська справа» або ж репресії технічної інтелігенції
старого покоління (1928 р. було арештовано понад 100
«шкідників» – фахівців вугільної промисловості Донбасу. Операція слугувала початком боротьби зі «шкідництвом», насправді ж – для репресій на території всього колишнього СРСР. –
Л. В.); Голодомор; «партійна чистка» (розпочалася 1933 р. з боротьби за «очищення партії» від «класово ворожих елементів».
Саме її вважають прологом до «Великого терору». У 1934 р.
створили загальносоюзний та республіканські Народні комісаріати внутрішніх справ (НКВС). НКВС СРСР очолив М. Єжов, якого 1938 р. змінив Л. Берія. – Л. В.). Так, у щоденнику за 6 червня
1974 р. Л. Танюк занотував:
«Я б не обмежував сталінський терор 1937-м роком. Це спрощення, і зумисне. Перша хвиля – це так звана “шахтинська справа”, “шкідники” і “Промпартія”, помножені в республіках на
розстріл інопартійців (тобто не більшовиків). Іншими словами,
Сталін взявся за індустріалізацію – пшик – хто винен? Інтелігент,
інженер, науковець – ті, які були ще зі старою освітою, не шпана… А позаяк їх підтримувала культура й література – здавай на
мотлох стару інтелігенцію (разом з церквою). Далі – селянство,
опір колективізації, штучний голод – гадаю, не менше 10
мільйонів, хоч би що там верзли статистики. Третя хвиля – це
вже партія, стара гвардія, найближчі соратники. Хвиля садистична і керована, підтримана (виділення – Л. Т.) масами, які
більшовиків не любили (виділення – Л. Т.), ні старих, ні молодих, і були раді погромові… Як на мене, найвагоміший чинник
репресій – страх. Страх тваринний, мірка по собі (якщо я такий,
то чому повинен бачити в інших інше?) Вони такі ж ниці, як я, і
якщо не я їх, то вони – мене»103.

Роки «Великого терору» Л. Танюк вважав шоковими у психологічному плані, а 1938 – знаковим. Масштаби мільйонів
арештованих та розстріляних вражали. Прихід до НКВС Л. Берії
не сприяв розрядці і в суспільстві, і в партійному середовищі,
103

Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 35: Щоденники без купюр, 1974 р. (травень–серпень). – К.: Альтерпрес, 2015. – С. 220.
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зокрема. Тотальне вбивство і знищення навіювали страх перед
арештами на кожного:
«[…] усі нагорі розуміли – арештувати можуть кожного, незалежно від заслуг і посади. Процес Бухаріна, Рикова і Зінов’єва, повальне вбивство командармів, комдивів і комбригів, знищення інженерного крила армії, науки, медицини»104.

Л. Танюк слушно вважав, що основне завдання Й. Сталіна – знищення дореволюційних більшовицьких та старих чекістських
кадрів і формування нової партії, нової генерації для яких
«старі» кадри є потенційними ворогами та «шпигунами»:
«Сталін формував нову партію (виділено – Л. Т.) , герої революції
чи “ленінці” йому були потрібні лише мертвими. Сам він і призначав їх героями – мертвих… Не краще вийшло й з чекістами.
На кінець 38-го нікого із старої гвардії Дзжержинського (виділено – Л. Т.) вже не залишилося – катування, фальшиві визнання,
розстріли без суду й слідства або епідемія самогубств. Цій старій
гвардії вірилося, що Сталін лише хоче з їхньою допомогою “зачистити” “троцькістів”, а вождів після показової “вистави” відпустять на всі чотири сторони. Смертні вироки Бухаріну, Каменеву, Зінов’єву, які вже не були тоді жодною загрозою Сталінові,
нарешті витверезили досвідчену чекістську верхівку. Та було пізно – Сталін всю її пустив під ніж – руками молодших, яким якнайшвидше хотілося місця під сонцем – старша генерація їм заважала. […] Всю старшу генерацію Сталін зробив міжнародними
шпигунами, зрадниками, диверсантами й убивцями. Тобто Сталін надурив і їх, тертих пройдисвітів і катів, у яких руки були по
лікоть в крові. А позаяк злочинів за ними справді було – криваве море без берегів, ніхто за ними особливих сліз не проливав.
Отже, Сталін і тут одержав жадану “всенародну підтримку”»105.

Л. Танюк проводив паралелі між Сталіним і Гітлером у способах досягненні влади і вважав, що Коба потай йому симпатизував. Співпраця двох керівників проявилася не лише у підписанні
пакту про ненапад, а й у подібності способу вирішення «єврейського питання»:
«[…] на кінець 1939 року євреїв з НКВД криваво “вичистили”».
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 37: Щоденники без купюр, 1975 р. (січень–
березень). – К.: Альтерпрес, 2016. – С. 99.
105
Там само. – Т. 37… – С. 99–100.
104
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Автор записів чітко усвідомлював, що головним злом, винуватцем і організатором усіх репресій і «чисток» є сам Сталін,
а всі інші, – лише маріонетки й виконавці, якими він так вміло
керував:
«Отже, 38–39 роки – роки абсолютного знищення старої верстви
чекістів… Знищення однієї генерації садистів – і явлення цілком
нової когорти (не менш жорстокої!) – тепер уже під орудою
обережного й дальнобійного Берії. Механіка репресій і
розстрілів залишалися тією ж – бо це була сталінська механіка –
усі оті Ягоди і Єжови тільки її виконавці, кривавий ляльковий
театр вусатого Карабаса-Барабаса»106.

Цілком очевидно, що всі роздуми і переживання, породжені
доповіддю М. Хрущова «Про культ особи і його наслідки», вибірковість і парадокси реабілітації спонукали Л. Танюка взятися за вкрай необхідну, але водночас ризиковану справу – підготувати словник репресованих.
«Я тепер усіх на це діло накручую – потрібен словник, енциклопедія – треба знати весь обшир репресій. У пресі про це
мовчать»107, –

записав він у березні 1960 р. Однак, на нашу думку, початок
списку поклали записи від 28 грудня 1956 р. Адже саме тоді
Л. Танюк вніс до свого щоденника перші 12 прізвищ репресованих і на той час вже реабілітованих українських письменників: В. Еллана-Блакитного, В. Чумака, Ів. Микитенка, М. Зерова, Є. Плужника, П. Капельгородського, М. Ірчана, М. Куліша,
В. Гжицького, Б. Антоненка-Давидовича, В. Підмогильного,
Г. Хоткевича108.
Перший запис з поміткою «Матеріали до словника репресованих» з’явився у 4-у томі щоденника за 1959 р. і складався з
17 прізвищ109. Справа ця була доволі ризикована і копітка. Він
все життя збирав по крупинці інформацію з найрізноманітніших джерел: старої преси, періодичних видань, мемуарів, спо-
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гадів, словників, архівів і т. д. У роботі на «Списком репресованих» Л. Танюка підтримував Б. Д. Антоненко-Давидович. У
щоденнику за 28 липня 1967 р. зазначалося:
«Він не байдужий до мого “Списку репресованих” і пообіцяв за
місяць–два дати мені “скільки зможу прізвищ, може без подробиць, подробиці потім…”. Світличний переказував, що в тих
іменах, які він мені давав, є й Антоненко-Давидовичева доля.
“До виходу вашого "Словника…" я, звісно, не доживу, та й ви
вже будете у моїх літах… Якщо не полишите цієї затії раніше…”.
Не полишу. Пообіцяв я йому – аби вистачило здоров’я»110.

Прямо чи опосередковано допомагали зі списком і вчитель
Л. Танюка – М. Крушельницький, і шанована всіма пані Орися
(саме так звертається до неї автор на сторінках щоденника) –
Ірина Стешенко (онука Михайла Старицького. – Л. В.), Б. Дейч,
В. Загоруйко та інші, які чимало могли розповісти, порадити,
познайомити з людьми, які могли б допомогти у цій справі.
Багато інформації автор отримував під час різних зустрічей,
розмов, дискусій. Часом навіть якась випадкова згадка ставала
зачіпкою для подальших пошуків. Маючи гарну пам’ять, Л. Танюк ретельно занотовував все, що його цікавило, а потім шукав
інформацію у найрізноманітніших джерелах. Деякі виписки
надав йому В. Чорновіл111.
Розмірковуючи над природою тоталітаризму, репресій, рефлектуючи на події минулого і сучасності, Л. Танюк наполегливо
працюав над своїм «Словником…», сумніваючись, чи втілиться
колись його мрія: «[…] я укладаю “Словник репресованих” (без
надії його видати)»112, – записав він у жовтні 1970 р.
Списки репресованих у Л. Танюка – це не просто перелік
прізвищ з роками життя і смерті. Можна сказати, що це окрема
персональна картка на людину із наявною на той час інформацією. Окрім років життя, обов’язково вказувалася професія,
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 17: Щоденники, 1967 р. (липень–вересень).– К.: Альтерпрес, 2011. – С. 285.
111
Там само. – Т. 4… – С. 400.
112
Там само. – Т. 26: Щоденники без купюр, 1970 р. (березень–грудень). –
К.: Альтерпрес, 2013. – С. 329.
110

Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 37… – С. 100–101.
107
Там само. – Т. 4… – С. 400.
108
Танюк Л.С. Слово… – Т. 3… – С. 70–71.
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Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 4…– С. 77–78.
106

89

90

Людмила Ведмідь

коли і за що репресували, родинні зв’язки (тим паче, якщо сама
постать була відомою, або перебувала у родинних зв’язках з
державними чи партійними діячами) з іншими репресованими, місце розстрілу і поховання. Таку форму подання інформації
Л. Танюк обрав невипадково, адже вона давала доволі вичерпну інформацію довідкового характеру. Якщо ж інформації на
момент запису було обмаль, або вона мала суперечливий чи
сумнівний характер, то такі матеріали мають припис на зразок
«навести довідки», «розпитати», «уточнити»113.
Практично у кожному томі його «Щоденника», є записи з
позначкою «до списку репресованих…», «до списку…», «до словника репресованих…», «для списку…»114. Найчастіше він вживав два перші словосполучення. Іноді прізвища репресованих
доводиться шукати безпосередньо на сторінках записів серед
різноманітних матеріалів. Часто окремі записи присвячені репресованим, але вони не мають зазначених вище позначок, і
лише зі змісту прочитаного розумієш їхнє значення115. Список
не обмежувався лише жертвами сталінського режиму часів «Великого терору», а був значно ширшим і включав жертв всього
періоду радянського терору.
Окрім «списку репресованих», трапляються на сторінках
щоденника і такі позначки на кшталт «до списку… тих, хто репДив.: Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 6… – С. 460; Т. 31: Щоденники без
купюр, 1972 р. (вересень–грудень). – К.: Альтерпрес, 2014. – С. 258
та ін.
114
Див. Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 4… – С. 400–402; Т. 6… – С. 270; Т. 8:
Щоденники 1963 р. (липень–грудень). – К.: Альтерпрес, 2006. – С. 378–
385; Т. 9: Щоденники 1964 р. К.: Альтерпрес, 2006. – С. 204–209; Т. 11. –
Щоденники 1965 (січень–серпень). – К.: Альтерпрес, 2007. – С. 353–
357; 359–368; 446–451; Т. 16: Щоденники 1967 р. (квітень–червень). –
К.: Альтерпрес, 2010. – С. 346–348; Т. 25… – С. 85; Т. 29: Щоденники без
купюр, 1972 р. (січень–серпень). – К.: Альтерпрес, 2014. – С. 527; Т. 33:
Щоденники без купюр, 1973 р. (травень–вересень). – К.: Альтерпрес,
2014. – С. 370–372; Т. 35… – С. 309–310; Т. 36: Щоденники без купюр,
1974 р. (вересень–грудень). – К.: Альтерпрес, 2015 – С. 221–224 і т. д.
115
Див.: Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 4… – С. 440; Т. 8… – С. 138; 238–239;
Т. 31… – С. 258–260.
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ресував»116. Хоча, як відомо, кати часто самі ставали жертвою
репресій і, таким чином, потрапляли вже до іншого списку. Доволі промовистою у цьому плані є доля Матвія Бермана, комісара 3-го рангу, керівника ГУЛАГу, а потім заступника наркому
внутрішніх справ, якого арештували і розстріляли у грудні
1938 р.
«Матвій Давидович Берман заслуговує окремої книги. Його доля – дзеркало цієї системи, її моралі й чину. На Бермані можна
дати всю анатомію репресій»117, – занотував Л. Танюк.

Іноді, зазначаючи прізвище у «Словнику…», Л. Танюк посилався на безпосереднє джерело інформації. Так, занотовуючи
інформацію про реабілітацію письменників В. Еллана-Блакитного, В. Чумака й І. Микитенка 1956 р., позначив: «Радянська
Україна». 18 липня, 28 липня»118. Інший приклад: додаючи до
свого «списку репресованих» Яновського Віктора Феофіловича, розстріляного 1938 р., зазначив:
«Джер.: Яновський Георгій Вікторович, К., Толстого 5 а, кв. 27»119.

Зауважимо, що подібні записи на сторінках щоденника траплялися не часто.
Назвати точну кількість прізвищ у списку Л. Танюка надзвичайно складно. Як зазначає О. Зарецький:
«[…] в його списку лише в цих перших дванадцяти томах – кілька
десятків тисяч прізвищ!»120.

Лесь Степанович Танюк сподівався
«дожити до того часу, коли Україна спроможеться видати повну
енциклопедію121 (виділене. – Л. Т.) героїв – жертв тоталітарноТанюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 27… – С. 326–327.
Там само. – Т. 16… – С. 347.
118
Танюк Л.С. Слово… – Т. 3… – С. 70.
119
Танюк Л.С. Твори: в 60 т. – Т. 25… – С. 278.
120
Зарецький О. Універсум шістдесятництва // Танюк Л.С. Твори: в 60 т. –
Т. 13: Щоденники 1966 р. (січень–травень). – К.: Альтерпрес, 2009. – С. 9.
121
Саме тому Л. Танюк активно підтримав ідею створення науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» – мартирологу жертв
політичних репресій радянської доби. Всього вже видано 118 книг,
оприлюднено понад 600 тис. анотованих прізвищ.
116
117
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го режиму, – тоді й мої прізвища долучаться до страшного реєстру втрат»122.

Таким чином, аналіз щоденників «шістдесятників» дозволив простежити їх погляди на результати масових репресивних
акцій під час «Великого терору» в українській історії. Зазначена інформація розкрила особливості формування світогляду
«шістдесятників», трансформації їх поглядів на проблему оцінки «здобутків» сталінського періоду в історії СРСР. Щоденники
«шістдесятників» віддзеркалюють внутрішній світ української
інтелігенції, яка була фактично вихована на жорстких постулатах марксистсько-ленінської теорії та змушена була змінити
свої погляд під впливом нових фактів з історії масового терору
в радянській Україні. Це, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про наявність суперечливих світоглядних процесів у середовищі української інтелігенції, які розпочалися після ХХ з’їзду
КПРС та призвели до формування внутрішніх протиріч у владній системі Радянського Союзу.
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Vedmid L.The Great Terror in the Perception of the Sixtiers
The author analyzes the diaries of the Sixties, which are the source for the
studying of the Great Terror as one of the most tragic episodes in the
history of Soviet Ukraine and the entire USSR. The author also pays attention to the process of formation of the worldview of the Ukrainian
intelligentsia, its critical attitude to the party-Soviet leadership, determined by the suppress of the consequences and scale of political repressions.
Key words: the Great Terror, Bykivnya, mass repressions, KTM, L. Tanyuk,
«Sixties», «dictionary of repressed».

Військова промисловість та органи державної безпеки...

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

УДК 623+351.87(477)«1918/1926»

Валерій ВОРОЖКО*

Військова промисловість та
органи державної безпеки СРСР та УСРР
у 1918–1926 рр.
У статті на основі архівних документів та опублікованих праць дослідників досліджуються окремі аспекти взаємовідносин військової
промисловості із органами державної безпеки у 1920-ті рр. Особливу увагу приділено захисту секретних відомостей. У публікації
розглянуті такі явища, як «спецеїдство» та заручництво. Досліджено організаційну структуру військової промисловості, місце в
цій структурі військових підприємств, розташованих на території
УСРР. Метою публікації є вивчення історичних аспектів діяльності
військової промисловості в Україні та її захисту від ворожих посягань, що набуває особливого значення під час протистояння
російській агресії, необхідності підвищення рівня безпеки та ефективності українського ВПК.
Ключові слова: військова промисловість, ВНК–ОДПУ–НКВС, державна
таємниця, заручництво, засекречування, особливі відділи, радянська Україна, спецеїдство.

* Ворожко Валерій Павлович – кандидат історичних наук, провідний
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Нині Україна протистоїть потужним зусиллям зовнішніх і
внутрішніх ворогів, мета яких – ліквідація української державності та українців як нації. Сучасні суспільно-політичні виклики зумовили необхідність об’єктивного аналізу всіх складових
функціонування «державного організму» радянської України
у складі СРСР. В умовах зовнішньої агресії Україна зобов’язана
швидко модернізувати власну військову промисловість, зробити її ефективною відповідно до потреб Збройних Сил та інших
військових структур. Важливою є необхідність підвищення рівня захищеності військової промисловості від зовнішніх загроз.
Дослідження історичних аспектів функціонування військової
промисловості та її взаємодії з органами державної безпеки має
особливу актуальність сьогодні, коли гостро постала проблема
практичного забезпечення національної безпеки України.
Історії радянської військової промисловості у досліджуваний період присвячені праці російських істориків А. Соколова1,
М. Сімонова2 та шведського історика Ленарта Самуельсона3. Автори цих праць присвятили увагу (хоча і побіжно) питанню
взаємовідносин військової промисловості з органами державної безпеки. Окремі аспекти взаємодії військової промисловості
та органів державної безпеки дослідив російський історик спецслужб О. Зданович4.
Серед праць українських дослідників слід зазначити монографію А. Харука «Нарис історії авіаційної промисловості України (1910–1980 рр.)»5. Втім, він не згадав про взаємовідносини
керівництва заводів із органами держбезпеки. Проблемі взаєСоколов А. От Военпрома к ВПК: cоветская военная промышленность.
1917–июнь 1941 гг. – М.: Новый хронограф, 2012. – 527 с.
2
Симонов Н. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы:
темпы экономического роста, структура, организация производства и
управление. – М.: РОССПЭН, 1996. – 336 с.
3
Самуэльсон Л. Красный колосс: становление советского военно-промышленного комплекса. 1921–1941. – М.: АИРО-ХХ, 2001. – 296 с.
4
Зданович А.А. Органы государственной безопасности и Красная армия. –
М.: Кучково поле, 2008. – 800 с.
5
Харук А. Нарис авіаційної промисловості України (1910–1980 рр.). –
Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 304 с.
1
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модії військової промисловості та органів державної безпеки
щодо захисту державної таємниці у досліджуваний період розглядалися у статтях автора цієї публікації6. Українські дослідники лише почали вивчати діяльність військової промисловості,
і на сьогодні таких праць замало.
Важливим джерелом для дослідження стали збірники документів: «Советское военно-промышленное производство.
(1918–1926 гг.)»7, «Лубянка. Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–
МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991»8 та інші. У статті використані архівні документи Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву громадських об’єднань України
(ЦДАГО України), Галузевого державного архіву СБ України
(ГДА СБ України).
На основі архівних та опублікованих джерел автор зробив
спробу дослідити історичні аспекти розвитку військової промисловості, її взаємовідносин із органами радянської державної
безпеки. Особлива увага була приділена проблемі захисту державної таємниці, а також так званому «спецеїдству» та заручництву стосовно спеціалістів у період воєнного комунізму і НЕП.
Після захоплення більшовиками влади почалася конфіскація робітничими колективами, місцевими і центральними органами влади військових підприємств у їх власників. Спочатку
більшовики вважали, що пролетарські маси, «озброєні» революційною свідомістю, швидко налагодять виробничий процес,
створять нові види і зразки озброєння, що забезпечать «переВорожко В.П. Як спецвідділ Гліба Бокого охороняв радянську таємницю. (1921–1929 рр.) // Воєнно-історичний вісник. – 2013. – Вип. 1(7). –
С. 34–46; Його ж. Діяльність органів ВНК–ОДПУ по захисту державних
секретів у Червоній армії та радянському ВПК (1918–1927 рр.) // Воєнно-історичний вісник. – 2013. – Вип. 2(8). – С. 56–67.
7
Советское военно-промышленное производство. (1918–1926 гг.): Сб.
док. / Под ред. В. Золотарева; сост. Т. Сорокина и др. – М.: Новый хронограф, 2005. – 763 с.
8
Лубянка. Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991.
Справочник / Авт.-сост.: Н. В. Петров, А. И. Кокурин. – М.: МФД, 2003. –
768 с.
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могу світової пролетарської революції». Натомість після уведення «робітничого керівництва» почався спад виробництва і
трудової дисципліни.
Для недопущення остаточного розпаду військової промисловості більшовики почали процес її одержавлення. Під контроль центральних органів влади підпали всі військові підприємства. Апарат військово-промислових комітетів, створених до
революції, передали до «Комітету з демобілізації» Вищої ради
народного господарства (далі – ВРНГ), створеної у грудні 1917 р.9
При ВРНГ та на військових підприємствах створювалися виборні народно-промислові комітети, що контролювали виробничий процес10.
Для управління військовою промисловістю 19 серпня 1918 р.
утворили Головний комітет військової промисловості та Бюро
військової промисловості при відділі металу ВРНГ11. Артилерійські, патронні, трубні, рушничні, порохові, снарядні, військово-хімічні заводи об’єднали у Центральне правління артилерійських заводів (ЦЕПАЗ)12. До ЦЕПАЗу увійшов і Луганський
патронний завод, який під час Української революції тричі
змінював підпорядкування. Щоразу частина його обладнання
вивозилася разом із інженерно-технічним персоналом і кваліфікованими робітниками13. Зокрема, у 1918 р. значна частина
обладнання Луганського заводу та персоналу опинилася у Симбірську, де лютувала епідемія тифу і частина новоприбулих
луганчан померла14.
До складу ЦЕПАЗу також були включені Шосткінські пороховий та капсульний заводи. У лютому 1918 р., перед окупацією німецькими військами міста, на заводі було демонтовано
та вивезено із Шостки до «червоних» найцінніше обладнання і
значна частина пороху. Німці увійшли у місто на початку квітня
Советское военно-промышленное производство… – С. 41.
Там же. – С. 45.
11
Там же. – С. 58–59, 82.
12
Там же. – С. 670.
13
Там же. – С. 143.
14
Соколов А. От Военпрома к ВПК… – С. 23.
9
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1918 р., а у серпні червоні партизани підірвали заводський склад
з 40 тисячами пудів пороху15.
Частина військових підприємств – виробники засобів зв’язку і бронетехніки – увійшли до Головного військово-технічного управління. Націоналізовані заводи авіаційної промисловості
у грудні 1918 р. об’єднали у Головне правління об’єднаних заводів авіаційної промисловості («Головавіа»)16.
Для посилення централізації військової промисловості у
липні 1919 р. сформували апарат так званого Надзвичайного
уповноваженого з постачання Червоної армії (Чусоснабарм–
ЧУСО. – рос.). У вересні того ж року при ЧУСО створили Раду
військової промисловості (Промвійськрада), яку очолив інженер-механік П. Богданов17.
Постановою ЦК РКП(б) 19 грудня 1918 р. замість Воєнконтролю18 Революційної військової ради й армійських (фронтових)
надзвичайних комісій сформували Військовий відділ Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією,
спекуляцією і посадовими злочинами (далі – ВНК), а 1 січня
1919 р. його реорганізували в Особливий відділ (далі – ОВ)
ВНК19. Із цього часу саме «особісти» почали контролювати забезпечення державної таємниці у військовій промисловості.
Одним з перших їх кроків стала перевірка, на вимогу Реввійськради, стану збереження таємниці на окремих військових підприємствах. Такі перевірки були здійснені у травні–червні
Завод и его люди – страницы истории. – Шостка: ШПО «Десна»,1991. –
184 с.
16
Советское военно-промышленное производство… – С. 87–88.
17
Там же. – С. 109–111, 190.
18
Воєнний контроль – підрозділ, що створений у травні 1918 р. при Оперативному відділі наркомату військових і морських справ радянської
Росії для боротьби із шпигунством у Червоній армії. Розформований у
грудні 1918 р. через «зрадництво» і «засміченість» колишніми офіцерами царської армії. Функції військової контррозвідки були передані
створеним особливим відділам ВЧК.
19
Образование и деятельность местных чрезвычайных комиссий. 1917–
1921 гг.: Сб. док. / Сост. И. Поликарпенко. – М.: ВШ КГБ при СМ СССР,
1961. – С. 339–343.
15
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1919 р. спільними комісіями військового відомства та особливих відділів місцевих апаратів ВНК20.
Для політичного контролю за радянською промисловістю,
у т. ч. військовою, 21 жовтня 1919 р. декретом Ради Народних
Комісарів РФСРР було створено Особливу міжвідомчу комісію
(далі – ОМК) при ВНК, що займалася
«вивченням явищ, що перешкоджали радянському економічному будівництву, розробленням заходів щодо їх усунення та наглядом за їх провадженням у життя».

ОМК складалася з уповноважених представників наркомату
юстиції, ВНК, наркомату робітничо-селянської інспекції, ВРНГ,
наркомату продовольства і Центральної ради профспілок. ОМК
здійснювала ревізійні функції в господарських органах. Для безпосереднього припинення злочинів ОМК користувалася апаратом ВНК й наркомюсту, їх місцевих органів, «спрямовуючи туди
всі справи, що вимагають активного втручання»21.
Значна частина інженерно-технічних спеціалістів, які отримали інженерну освіту до 1917 р. та мали значний досвід, але
«хибний», на думку нової влади, світогляд, у досліджуваний
період були об’єктом політичного та (або) кримінального терору (т. зв. спецеїдство). Частина – як їх тоді називали – «спеців»,
стала жертвою такого явища як заручництво. «Спеців-заручників» можна було розстріляти або отримати за них гроші (чи
інші матеріальні цінності), відпустити і знову заарештувати. Від
використання царських фахівців комуністи не відмовлялися ще
довгий час через відсутність власних «червоних» спеціалістів,
у т. ч. і в управлінських структурах військової промисловості.
Практика заручництва спричинила дефіцит спеціалістів в
усіх галузях економіки. Тому керівниками ВНК був підписаний
наказ № 208 від 17 грудня 1919 р. «Про арешти заручників і буржуазних спеціалістів», який дещо обмежував безконтрольні
арешти «спеців». У наказі, зокрема, зазначалося:
Велидов А.С. Коммунистическая партия – организатор и руководитель
ВЧК (1917–1920) гг. – М.: ВКШ КГБ, 1970. – С. 242.
21
Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов
государственной безопасности. – М.: Кучково поле, 2011. – С. 31–33.
20
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«[…] наші фахівці в своїй більшості буржуазного кола й складу
думок, дуже часто родовитого походження. Осіб подібних категорій ми, як завжди, піддаємо арешту або тримаємо як заручників, або ж направляємо у концтабори на громадські роботи.
Проробляти це без розбору з фахівцями дуже нерозсудливо. У
нас ще мало своїх фахівців. Доводиться наймати буржуазну голову і змушувати її працювати на радянську владу. Тому до арешту
фахівців треба вдаватися лише тоді, якщо встановлено, що його
робота спрямована до повалення радянської влади. Заарештувати ж його лише за те, що він колишній дворянин, що колись
був роботодавцем і експлуататором, не можна, якщо він справно працює. Треба зважати на доцільність, коли він більше користі
принесе – на радянській роботі чи знаходячись під арештом.
До арешту фахівців вдаватися лише у тому випадку, якщо безсумнівно встановлена його причетність до білогвардійських
організацій або участь у спекуляції або саботажі»22 .

Згодом керівництво більшовицької партії швидко дійшло думки,
що можна виконувати «радянську роботу» навіть у концтаборі.
У тому ж 1919 р. з’явилася теорія «технічної зради». Її автором був заступник начальника ОВ ВНК І. Павлуновський. Його
погляди знайшли відображення у доповіді ВНК для ЦК РКП(б)
на початку 1920 р. Уже тоді чекісти констатували, що «технічна
зрада» або «технічний саботаж» існує і «зараз вся увага контрреволюції направлена сюди і треба чекати посилення і розширення цього методу»23.
Для контролю за ситуацією ОВ ВНК 1 лютого 1920 р. підготував інструкцію зі складання інформаційного бюлетеня, що
встановлювала майже всеохоплюючий перелік питань, які
місцеві чекісти були зобов’язані висвітлювати у щотижневих
повідомленнях про стан на військових підприємствах24. Зростання рівня чекістського контролю зумовив наказ ОВ ВНК від
12 вересня 1920 р. «Про посилення агентурно-оперативної роДзержинский Ф.Э. – руководитель ВЧК–ОГПУ: Сб. док. и мат. (1918–
1926 гг.) / Сост. В. Виноградов и др. – М.: ВШ КГБ, 1967. – С. 28–29.
23
Зданович А.А. Органы государственной безопасности и Красная армія…. – С. 402.
24
Советская военная контрразведка: Сб. док. – Вып. 1 (1918–1922). –
М.: ВКШ КГБ, 1978. – С. 212–213.
22
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боти на підприємствах військової промисловості». Від співробітників особливих відділів вимагали наступне:
«а) “розкинути” на військових заводах широку мережу інформаторів; б) завести у найбільш важливі цехи внутрішню агентуру; в) встановити пильне спостереження за “спецами”; г) знайти винних у проблемах з постачанням; д) уважно спостерігати за настроями робітничих мас; е) слідкувати за можливими
намірами “спеців” зупинити завод шляхом псування машин;
є) видаляти підозрілий, такий, що присмоктався, та саботуючий елемент»25.

В УСРР контроль за військовими підприємствами здійснював Особливий відділ ЦУПЧРЕЗКОМ, який сформували 24 грудня 1920 р. за зразком ОВ ВНК. Його начальником призначили
Ю. Євдокимова26.
Ще однією структурою, причетною до контролю за військовою промисловістю, стало Економічне управління ВНК (далі –
ЕКУ), створене 25 січня 1921 р. У місцевих апаратах також сформували економічні відділи, на які покладалося завдання боротьби з економічним шпигунством, «контрреволюційним саботажем», спекуляцією і посадовими злочинами в установах та
на підприємствах, кооперації тощо. Контроль за військовою
промисловістю залишився за особливими відділами, але вже у
взаємодії з ЕКУ.
Штати ЕКУ були оголошені разом зі штатами ОМК. Всього у
штаті ЕКУ налічувалося 127 осіб. Його першим начальником
став М. Криленко, який перебував формально на цій посаді до
1 березня 1922 р. Цілком імовірно, що М. Криленко вважав цю
посаду невідповідною до своїх здібностей і бажав очолити щось
впливовіше. Голова ВНК Ф. Дзержинський також не бажав працювати з М. Криленком. Тому 9 серпня 1921 р. він заявив про
відсутність у ВНК людини, яка могла б очолити ЕКУ, і висловив
бажання бачити на цій посаді В. Куйбишева. Однак останнього
ця пропозиція зовсім не зацікавила27. Лише через рік, влітку
Советская военная контрразведка: Сб. док. – Вып. 1. – С. 342–343.
Там же. – С. 371–372.
27
Дзержинский Ф.Э. – руководитель ВЧК–ОГПУ… – С. 78–79.
25
26
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1922 р., призначили «найкращого з усіх кандидатів на цю посаду» – З. Кацнельсона28.
Поява нових структур лише стимулювала заповзятість
чекістів. Після нових хвиль арештів «спеців» 26 січня 1921 р.
Ф. Дзержинський телеграмою наказав співробітникам місцевих
НК припинити арешти за так зв. «старими справами» і звільнити арештованих під «поруку відповідальних комуністів»29.
Для координації роботи нарад і комісій, що контролювали
економічну сферу, за аналогією з Росією, 24 лютого 1921 р. у
радянській Україні також було створено Економічний відділ
ЦУПЧРЕЗКОМу та його відділення на місцях. Відділ очолив
К. Артамонов30. Після ліквідації ЦУПЧРЕЗКОМу і відновлення
Всеукраїнської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією (ВУНК) 6 червня 1921 р. наказом № 20/114 було створено Економічний відділ у складі ВУНК31.
Паралельно із створенням підрозділів чекістського контролю почалася реорганізації управління військовою промисловістю. У 1920 р. до складу «Головавіа» увійшли українські авіаційні заводи «Дека» в Олександрівську (нині Запоріжжя) та
«Анатра» в Одесі32. Рада військової промисловості при ЧУСО 9
вересня 1920 р. видала наказ про організацію у Києві «Державного авіаційного заводу № 12» (ДАЗ № 12). Завод створили на
базі майстерень Київського політехнічного інституту та розформованого у серпні 1920 р. «Київського авіапарку»33. Водночас, для ремонту літаків, що належали Морським силам ЧорноЛубянка. Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–
1991… – С. 26–27.
29
Плеханов А.М. Ленинские принципы организации и деятельности органов госбезопасности в восстановительный период (1921–1925 гг.). –
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го моря, у Севастополі сформували «Гідробазу морської авіації
Чорного моря»34.
У червні 1921 р. військові підприємства були передані в підпорядкування Головному управлінню військової промисловості (далі – ГУВП, «Військпром») при ВРНГ, яке було створено на
базі ЦЕПАЗу, Промвійськради і «Головавіа». До складу «Військпрому» увійшло приблизно 60 заводів, де працювало понад 100
тисяч робітників. Серед цих підприємств були Шосткінський
пороховий та капсульний, Запорізький авіаційний, Луганський
патронний, Ізюмський оптичний заводи, Київський «Арсенал».
Головою ГУВП призначили П. Богданова, який очолював Промвійськраду, а також з травня 1921 р. по травень 1923 р. одночасно перебував на посаді голови ВРНГ РСФРР.
Водночас частина авіаційних підприємств увійшли до складу Правління фабрично-заводських підприємств військово-повітряних сил «Промповітря», створеного у 1921 р.35 ДАЗ № 12
увійшов, серед інших авіапідприємств, до «Промповітря» і отримав нову назву «Ремповітря-6». Із 1926 р. він мав назву «завод
№ 43» і був орієнтований на ремонт авіатехніки, що перебувала на озброєнні частин Українського військового округу. До
«Промповітря» увійшла і «Гідробаза морської авіації Чорного
моря», отримавши нову назву «Ремонтні авіаційні майстерні
№ 2». У 1925 р. їх перейменували у «завод № 45»36.
Військові підприємства, науково-дослідні інститути, конструкторські бюро «Військпрому» та «Промповітря» з того часу
поступово почали наповнюватися лабораторним, дослідно-виробничим, випробувальним обладнанням і стендами. Військові
та авіаційні підприємства почали вирізнятися підвищеним режимом секретності, дисципліною та організацією праці37.
Захист державної таємниці у військовій промисловості став
одним із головних напрямів діяльності органів державної безпеки. Попри це, до 1921 р. окремого підрозділу у ВНК, відповіХарук А. Нарис авіаційної промисловості України…. – С. 104.
Соколов А.К. От Военпрома к ВПК… – С. 30–31.
36
Харук А. Нарис авіаційної промисловості України… – С. 95, 103–104.
37
Соколов А.К. От Военпрома к ВПК… – С. 42.
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дального за захист державної таємниці, створено не було. Ця
функція виконувалася у межах проведення контррозвідувальних заходів у різних галузях економіки держави.
Одним із напрямів збереження державної таємниці стало
налагодження шифрувального листування. Для управління
шифрувальною справою в усіх відомствах країни постановою
Малого Раднаркому № 672 від 5 травня 1921 р. на базі 8-го спецвідділу ВНК сформували Спеціальний відділ ВНК (далі – Спецвідділ)38. У лютому 1922 р. у складі Спецвідділу виокремили
відділення, що займалося контролем збереження державної
таємниці на підприємствах, установах й організаціях, зокрема,
при шифрувальному листуванні. На Спецвідділ також покладалося завдання з розробки відповідних нормативних документів щодо державної таємниці. Це була перша спроба забезпечення режиму секретності. У січні 1924 р. подібний підрозділ
на базі Шифрбюро ДПУ, з такими ж функціями як у Спецвідділу,
було створено і в УСРР.
Із 1921 р. посилилися вимоги до режиму секретності. Так,
на підставі циркулярного листа ВНК від 18 липня 1921 р., місцеві апарати зобов’язали контролювати дотримання режиму
секретності на підприємствах і в установах, що працюють із секретними документами, а також наглядати за особами, що мають доступ до державної таємниці39.
Декретом РНК РСФРР 13 жовтня 1921 р. було затверджено
«Перелік відомостей, що становлять військову і державну таємницю і не підлягають поширенню». Перелік складався з трьох
частин: перша – поділялася на два розділи і включала військові
відомості, що заборонялося публікувати: А – у мирний час, Б – у
воєнний час. Друга – містила відомості економічного характеру; у третій – викладено положення про механізм передруку
секретної інформації. Він дозволявся лише з дозволу відповідних наркоматів або їх уповноважених на місцях40.
Ленин В.И. и ВЧК. Сб. док. (1917–1922 гг) / Сост. Ю. А. Ахапкин и др. –
М.: ИМЛ, КГБ, 1970. – С. 484–485.
39
Плеханов А.М. Ленинские принципы…. – С. 62.
40
Волковский Н.А. История информационных войн. – СПб: ООО «Изд-во
“Полигон”», 2003. – Ч. 2. – С.158.
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ЕКУ ВНК 26 вересня 1921 р. направило розлогу директиву
№ 2107/с «Про оперативні завдання органів ВНК у зв’язку з
новою економічною політикою». У ній викладалися основні заходи держави і губернських органів держбезпеки в економічній
сфері, ймовірні загрози для державного сектору економіки,
спричинені допуском «капіталістичних елементів», та відповідні завдання органів державної безпеки щодо протидії можливим негативним явищам. До основного документу додавалося
сім інструкцій, де конкретизувалися завдання економічних підрозділів ВНК у різних сферах господарської діяльності. В інструкції № 7 «Про роботу губНК у промисловості» окреслювалися
завдання місцевих апаратів держбезпеки щодо великої промисловості, у тому числі військового виробництва:
«Пильно стежити за виробничою діяльністю підприємств та їх
персоналом і, разом з тим, не робити необережних кроків»41.

У директиві та інструкціях відобразилося бачення керівництвом ВНК місця органів державної безпеки у нових умовах господарювання. Зокрема, простежувалося, що керівництво ВНК
не відмовлялося від застосування примусу, переслідувань, репресій. Місцевим органам наказувалося не забувати «про боротьбу з економічною контрреволюцією».
Після створення ДПУ, 30 січня 1923 р., наказом ДПУ РСФРР
було оголошено «Положення про Економічне управління ДПУ».
У документі зазначалося: «ЕКУ є органом боротьби з економічною контрреволюцією, економічним шпигунством та злочинами посадовими, господарськими, а також сприяння економічним наркоматам у виявленні і усуненні недоліків їх роботи». У
Положенні, зокрема, окреслився новий вид таємниці: «Відомості, які мають характер господарської таємниці»42. Жоден з
підрозділів ДПУ не мав таких широких повноважень. Співробітники держбезпеки фактично не лише підміняли роботу інших
контролюючих структур, а й втручалися у робочий процес господарських органів.
Лубянка. Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991.–
С. 390–409.
42
Там же. – С. 31.
41
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Такі повноваження зумовлювалися баченням вищого політичного керівництва СРСР майбутньої ролі військової промисловості. Голова колегії ГУВП І. Смирнов 5 червня 1923 р. у листі
до Ф. Дзержинського повідомляв про проблеми військової промисловості:

та ін.) та виробничі програми військової промисловості. 5. Продукція заводів військової промисловості, облік предметів і напівфабрикатів військового спорядження. 6. Всякого роду
військові замовлення. 7. Устаткування заводів військової промисловості. 8. Розташування заводів військової промисловості,
їх будівель, залізничних колій, водопостачання, опалення та
каналізації. 9. Технічний персонал і робоча сила, що підлягає
укомплектуванню на заводах військової промисловості під час
мобілізації. 10. Перевезення вантажів, що складають готові вироби військової промисловості. 11. Забезпечення військової
промисловості і транспорту. 12. Асигнування та кредити військової промисловості»46.

«[…] ми отримували у великій кількості снаряди, кулемети, патрони, літаки і багато іншого від союзників. Це було у 1915–1916 рр.,
коли наша промисловість досягла високого розвитку. Зараз ми
маємо тільки ворогів у всьому світі і нашу промисловість, що
працює на 25% від 1914 р.».

На думку І. Смирнова, на радянську промисловість покладалося
завдання забезпечувати зброєю по всьому світу майбутні повстання пролетарів, тому він вважав за необхідне залучити існуючі 62 кадрові військові підприємства до розгортання виробництва для військових потреб на всіх (виділення наше. – Авт.)
наявних поки що цивільних радянських заводах43 .
Із жовтня 1923 р. оперативне забезпечення підприємств
«Військпрому» покладалося на підрозділи ЕКУ ДПУ (із листопада 1923 р. – ОДПУ СРСР). У його складі навіть сформували 3-є
відділення, що відповідало за військову промисловість (начальник Р. Лепсіс)44 . Але на початку 1924 р. ці функції повернули
Особливому відділу ОДПУ СРСР.
У 1923 р. Спецвідділ ОДПУ СРСР спільно із зацікавленими
відомствами розробив «Перелік питань, листування з яких є
таємним». Перелік 22 грудня 1923 р. надіслали центральним
установам радянської України разом із супровідним листом за
№ 23981/с45 . До питань військової промисловості мали безпосереднє відношення 12 пунктів зазначеного Переліку:
«1. Мобілізаційні плани заводів військової промисловості. 2. Озброєння і технічне постачання армії і флоту, нові технічні засоби
оборони, винаходи військового характеру, військово-інженерна підготовка. 3. Демобілізація і мобілізація військової промисловості. 4. Стан військової промисловості (зведення, доповіді
Советское военно-промышленное производство… – С. 294–295.
Колпакиди А., Север А. КГБ. – М.: Яуза : ЭКСМО, 2010. – С.162.
45
ЦДАВО України, ф. 30, оп. 1, спр. 2034, арк. 38.
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Вже із 1924 р. збільшилася кількість і обсяг перевірок органами держбезпеки військових підприємств. У довідках ОДПУ
СРСР від червня та грудня 1924 р. щодо роботи військової промисловості і апарату ГУВП зазначалося, що «апарат ГУВП ні на
що не здатний». На думку чекістів, для обороноздатності країни склалася загрозлива ситуація. Зокрема, йшлося про низьку
якість продукції, нехлюйство, пияцтво, втрату винаходів та документації у військовому відомстві та підприємствах «Військпрому» тощо. Також наголошувалося на занедбаному стані
мобілізаційної підготовки. Відповідальність за недоліки покладалася на «спеців», тому їх пропонувалося замінити «ідейними
кадрами»47.
«Особісти» вважали за необхідне контролювати весь спектр
діяльності «Військпрому»: від конструкторських креслень та
технологічних процесів до політичної благонадійності науковців, конструкторів, робітників. До думки чекістів прислухалися – апарат ГУВП був скорочений на 197 осіб, кількість заводів у складі ГУВП скоротили з 57 до 28, на посади начальників майже всіх відділів замість «спеців» призначили комуністів,
до складу правління ГУВП ввели представника військового
відомства48. Реальний та всебічний контроль за військовими
підприємствами залишився в першу чергу за Особливим віддіЦДАВО України, ф. 30, оп. 1, спр. 2034, арк. 38.
Советское военно-промышленное производство… – С. 410.
48
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лом, а також частково за Економічним управлінням. Контроль
стану захисту державної таємниці здійснював Спецвідділ.
Майже одночасно з ОВ ОДПУ СРСР перевірку ГУВП та його
окремих підприємств провела Військово-морська інспекція (далі – ВМІ). У доповідній записці від 10 січня 1925 р. на адресу ЦК
РКП(б) ВМІ піддала роботу ГУВП та військових підприємств
суворій критиці: «[…] багато бракованої продукції, висока її собівартість». Йшлося про велику питому вагу службовців на заводах, високу чисельність та неефективність апарату ГУВП (600
осіб). Головною завадою ефективній праці ГУВП, на думку авторів записки, було засилля «спеців», поганий соціальний склад,
висока кількість вихідців з дворян, колишніх офіцерів, мала
чисельність (всього 4%) комуністів і комсомольців. ВМІ пропонувала розподілити ГУВП на 4 трести та «освіжити» управлінський апарат, конструкторсько-технологічні колективи «червоними» фахівцями. ВМІ нарахувала у складі ГУВП 35 підприємств
і 90 тис. працівників49. Один із шляхів виходу із кризи у військово-морському будівництві керуючий ВМІ С. Гусєв бачив у «радянізації» та приєднанні до СРСР причорноморських і балтійських держав. Це дало б, на його думку, можливість заощадити
на будівництві «великих бойових одиниць»50.
У січні 1925 р. керівництво ГУВП у зв’язку з розробкою п’ятирічного плану військового будівництва доповідало наркомвоєнмору М. Фрунзе про необхідність мобілізаційного розгортання промисловості51. У червні 1925 р. П. Богданов надіслав
голові ВРНГ та ОДПУ СРСР Ф. Дзержинському доповідну записку про стан справ у «Військпромі». П. Богданов наполягав на
необхідності розвитку військової промисловості в умовах зовнішньої ізоляції та розробки мобілізаційної програми на випадок війни. Також керівник ГУВП пропонував запросити закордонних фахівців, направляти радянських інженерів у конфіденційні закордонні відрядження, активно використовувати
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промислове шпигунство. Але згодом через невеликий проміжок
часу Богданов подав заяву про звільнення52.
На XIV з’їзді ВКП(б), який відбувся у грудні 1925 р., партійне
керівництво оголосило план соціалістичної індустріалізації для
посилення обороноздатності країни. Для політичної верхівки
СРСР загострення протиріч між СРСР і капіталістичним оточенням було головною зовнішньополітичною тенденцією. Оскільки, за даними ОДПУ СРСР, головна увага іноземних розвідок
зосереджувалася на отриманні даних про економічні ресурси
СРСР, вивченні виробничих потужностей радянської військової промисловості.
Наприкінці 1925–початку 1926 рр. РВР СРСР затвердила
протокол міжвідомчої наради про засекречення дислокації
військових підприємств. В ухваленому рішення зазначалося:
«Визнати за необхідне переглянути постанови про цензуру інформації з військових заводів з метою надання можливості висвітлення в пресі партійного і побутового життя, культурно-освітньої роботи військових заводів. Однак, щоб була забезпечена
абсолютна секретність тих аспектів роботи заводів, які цієї секретності вимагають»53.

Заступник голови РВР І. Уншліхт 28 червня 1926 р. представив для узгодження секретаріату ЦК ВКП(б) проект роз’яснення для цензорських органів про шифрування дислокації заводів
ГУВП. Секретаріат ЦК ВКП(б) 13 серпня 1926 р. ухвалив:
«Не заперечувати проти пропозиції Уншліхта про зашифрування
найменувань заводів».

Через два дні, 15 серпня, ЦК ВКП(б) постановою ухвалив порядок оприлюднення у пресі відомостей, що стосуються заводів
військової промисловості54. Зашифрування військових підприємств у підсумку завершилося наданням їм номерів, що почали використовуватися під час листування.
Советское военно-промышленное производство…– С. 481.
Куренков Г.А. От конспирации к секретности. Защита партийно-государственной тайны в РКП(б)–ВКП(б). 1918–1941. – М.: АИРО-ХХІ, 2015. –
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Засекречування діяльності військової промисловості лише
стимулювало чекістів до пошуку «ворожої руки». У першу чергу, продовжувався «оперативний удар» по старих «спецах», що,
нібито, всіляко шкодили зміцненню оборони країни. У виступі
на з’їзді особливих відділів ОДПУ СРСР 23 січня 1925 р. Ф. Дзержинський орієнтував підлеглих:
«[…] ми витрачаємо колосальні кошти із загального державного
бюджету на військове спорядження, і якщо ми підрахуємо, що
держава дає і що армія отримує з цих коштів для свого озброєння і захисту держави, то треба сказати, що жертви були величезні, а результати були нікчемні, недостатні, бо наша військова галузь промисловості є однією з тих галузей, до якої треба
застосувати найбільше сил, найбільше вкласти роботу […]. Колишні казенні заводи та замовлення в царські часи були саме
тим пирогом, яким харчувалися всілякі п’явки та паразити. […]
Сподіваюся, що саме особливі відділи будуть тією правою моєю
рукою, які в цій області зможуть надати мені (як голові ВРНГ. –
Авт.) велику допомогу»55.
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за своїм змістом є державною таємницею, що спеціально охороняється». Це був перший відкритий загальносоюзний перелік
відомостей, що становили державну таємницю. Державна таємниця розподілялася на «цілком таємні відомості», «таємні
відомості» та на «такі відомості, що не підлягають розголошенню»57. Всі відомості, що містилися у цьому переліку, поділялися
на три групи: відомості військового характеру, відомості економічного характеру та інші відомості.
Керуючись постановою РНК СРСР, у червні 1926 р. Спецвідділ видав розгорнутий «Перелік питань цілком таємного, таємного і такого, що не підлягає оголошенню листування»58. Військової промисловості безпосередньо стосувалися шість пунктів
зазначеного Переліку, а саме:
«1. Особливо важливі винаходи та пропозиції, дослідні замовлення нових предметів озброєння за винаходами, що мають
“цілком таємний” характер; описи, креслення, кошториси на ці
предмети; 2. Дислокація заводів військової та авіаційної промисловості у мирний час; 3. Стан і виробничий план підприємств
військової й авіаційної промисловості; 4. Про нове будівництво
військових і авіаційних заводів; 5. Фотозйомки та плани фортець, укріпрайонів, військових портів, вогневибухоскладів, заводів військової та авіаційної промисловості та технічних озброєнь
на шляхах сполучень стратегічного значення; 6. Питання військового суднобудування і судноремонту»59.

17 лютого 1926 р. начальник ОВ ОДПУ СРСР Я. Ольський за
підсумками перевірок діяльності «Авіатресту» у 1924–1925 рр.
направив доповідну записку до ВРНГ та ЦК ВКП(б). У ній зазначалося невиконання виробничої програми підприємствами
«Авіатресту», що відбувалося
«внаслідок бюрократичного і безпланового ставлення керівництва “Авіатресту” до заводів».

Ольський акцентував увагу, що
«правління тресту слабке і неавторитетне, у тресті панує неорганізованість і “безшабашність”».

Він скаржився, що їхні неодноразові вказівки про невдалий підбір особового складу керівництвом ГУВП ігнорувалися. Також,
на його думку, підозрілим було
«орієнтування на закордонні зразки авіатехніки»56.

На тлі подібних перевірок РНК СРСР 27 квітня 1926 р. ухвалила постанову «Про затвердження переліку відомостей, який
Дзержинский Ф.Э. – председатель ВЧК–ОГПУ. Сб. док. и мат. (1918–1926 гг.)
/ Сост. А. Велидов и др. – М.: Изд-во ВКШ КГБ СССР, 1977. – С. 443.
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Керівництво ОДПУ СРСР 17 липня 1926 р. підписало наказ
про посилення обслуговування органами держбезпеки заводів
військової промисловості, який, зокрема, вимагав:
«а) особистої участі начальників ОВ у спостереженні за роботою
військових підприємств; б) використання органів ЕКУ в зборі
Об утверждении перечня сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной: Постановление
СНК СССР от 27 апреля 1926 г. // Собрание Законов и Распоряжений
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інформації про військові підприємства; в) перевірки і “чистки”
особового складу військових підприємств, усунення перебіжчиків, особливо з Польщі»60.

Але навіть надзвичайні заходи не допомагали кардинально
змінити ситуацію. У тезах доповіді «Військпрому» від 23 жовтня 1926 р. щодо роботи військової промисловості у 1925–1926
операційному році, підготовлених під керівництвом представника наркомвоєнмору і РВР В. Літуновського, самокритично
зазначалося, що «Військпром» покладені на нього завдання не
виконав. Серед причин зазначалися: «обурливий» добір особового складу, хаотична організаційна структура, засекречення
майже всього листування, складне секретне діловодство. Надмірну секретність у тезах визнали шкідливою, оскільки вона
ускладнювала проникнення «контролюючих щупальців, здатних викрити ознаки внутрішнього гниття»61.
На думку історика М. Сімонова, питання забезпечення державної таємниці певний час здавалися неактуальними і тому
їм не приділялося належної уваги. Тому аж до 1926 р. у відкритих джерелах публікувалася повна інформація про фінансову
та господарську діяльність підприємств військової промисловості. Водночас кількісні дані про виробництво продукції не
публікувалися у відкритому доступі62.
Натомість А. Соколов вважав, що секретність у військовій
промисловості у 1920-ті рр. пов’язувалася, насамперед, із небажанням розкривати перед широким загалом і потенційними
супротивниками слабкість військової промисловості, виробничі потужності якої станом на 1926 р. помітно поступались
рівню 1916 р.63
Необхідна умова організації ефективного захисту державної таємниці – це встановлення ділових контактів між місцевими апаратами держбезпеки й адміністрацією військових
підприємств. Тому 23 жовтня 1926 р. була підписана «Інструкція про характер взаємовідносин місцевих органів ОДПУ з
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директорами військових заводів». У ній підкреслювалося, що
їх стосунки повинні базуватися на взаємній допомозі й обміні
інформацією64.
У довідній записці заступника голови ОДПУ СРСР Г. Ягоди
від 29 листопада 1926 р. про керівний склад «Військпрому» провина за всі недоліки покладалася на групу старих «спеців» («випускників царських військових академій») на чолі з помічником начальника ГУВП В. Михайловим. «Спеців» у черговий раз
пропонувалося звільнити і провести «комунізацію» апарату65.
Нове керівництво «Військпрому» у 1926 р. розпочало розробку нової програми реорганізації військової промисловості,
де основна увага приділялася мобілізаційній готовності. Водночас, протягом всього року військове керівництво СРСР через
адміністративно-бюрократичні рішення намагалося посилити
свій вплив на «Військпром». Вони вважали, що Червона армія
та військова промисловість до війни не готові.
У цій ситуації важливою видається позиція керівництва
ОДПУ СРСР. У 1924–1926 рр. діяльність чекістів, їхній підхід до
оцінки причин провалів у роботі військової промисловості багато в чому визначався тією обставиною, що голова ОДПУ СРСР
Ф. Дзержинський був одночасно і головою ВРНГ, до складу якого входило ГУВП. Він не задовольнявся доповідями керівників
військової промисловості, а вимагав детальну інформацію від
Особливого відділу ОДПУ СРСР66. Тому вплив ОДПУ СРСР у перманентній реорганізації, налагоджені співпраці із директорами
підприємств як щодо виробничого процесу, так дотримання
державної таємниці був визначальним.
Таким чином, радянська військова промисловість у 1918–
1926 рр. була націоналізованою спадщиною царської Росії, за
поодинокими випадками, такими, як Ізюмський оптичний завод, будівництво якого відбувалося у 1916–1923 рр. Стимулом
для розвитку радянської військової промисловості стала поліГДА СБ України, ф. 13, спр. 666, арк. 193.
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тична самоізоляція СРСР, наявність ворожих відносин з багатьма країнами світу, відсутність політичних і військових союзників. Закупівля озброєння та комплектуючих на зовнішніх
ринках ставала вкрай складною. Це потребувало створення замкнутого військово-промислового комплексу, повного «імпортозаміщення». До того ж у ті роки у світі спостерігався стрімкий
технологічний розвиток у виробництві військової техніки.
Зовнішня воєнна загроза вважалася реальною, підозрілість
радянського керівництва щодо ворожих намірів країн-сусідів
постійно зростала. Ксенофобія у радянському суспільстві партійними керманичами всіляко толерувалася. Одним із головних
завдань військової промисловості вважалася необхідність забезпечення зброєю повсталих пролетарів під час майбутньої
світової революції.
Оточуючий світ негативно реагував на комуністичні задуми
зробити капіталістичні країни «щасливими» радянськими (народними) республіками у складі СРСР. Ідеологема «СРСР – оточена фортеця» стала засадничою у серед партійно-радянського
керівництва країни. Тому мілітаризація промисловості і мобілізація радянського суспільства на війну із капіталістичним оточенням була метою соціально-економічних перетворень у СРСР.
Захопивши владу, більшовики негайно вжили заходів із забезпечення надійного контролю держави за економікою країни,
зокрема за військовою промисловістю. Основна роль відводилася спочатку надзвичайним органам, згодом органам державної безпеки, що здійснювали всебічний контроль за військовою
промисловістю. Ця функція покладалася на Особливий відділ
й Економічне управління державної безпеки. Їх керівники вважали одним із головних методів покращення роботи військової промисловості – «комунізацію кадрів», тобто заміну фахівців
царського періоду «спеців» комуністами та комсомольцями.
Цькування (спецеїдство) спеціалістів, що отримали «буржуазну» освіту, тривало увесь досліджуваний період.
Контроль за забезпеченням захисту державної таємниці покладався, насамперед, на секретно-шифрувальні підрозділи, а
окремі функції із захисту державних секретів здійснювали особливі відділи.
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Реорганізація управління військовою промисловістю та
відповідних підрозділів державної безпеки здійснювалася у
контексті пошуку оптимального контролю як за збереженням
державної таємниці, так і проведенням контррозвідувального
захисту військових підприємств.
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Vorozhko V. Military Industry and State Security Bodies
of USSR–UkrSSR in 1918–1926.
The article is based on archival documents, collections of documents and
works of Ukrainian and foreign researchers. The author deals with the
historical aspects of the military industry functioning and its relations with
the state security bodies during the years of War Communism and the
NEP in the period until the first Soviet five-year plan. Particular attention
is paid to protecting secret information. The publication deals with such
phenomena as «spetseedstvo» and hostage-taking. The organizational
structure of the military industry, the place in this structure of military
enterprises located on the territory of the Ukrainian SSR is researched.
The purpose of the publication is to study the historical aspects of the
military industry in Ukraine and its protection against hostile attacks, which
is of particular importance in the face of Russian aggression and the need
to increase the level of security and efficiency of the Ukrainian military
industry.
Key words: military industry, VNK–ODPU–NKVD, state secret, hostage-taking, special departments, Soviet Ukraine, «spetseedstvo».

ДЕРЖАВНИЙ
ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

УДК 323.282(477.6+477.7)«1920»(045)

Олександр ШИШКО*

Політичний терор в Одеській губернії
у лютому–квітні 1920 р.
Проведений аналіз діяльності Одеської губернської надзвичайної
комісії (ОГНК) та інших каральних органів більшовицької влади,
що діяли під формальним керівництвом Одеського ревкому та згодом Одеського губвиконкому. Ці репресивні органи покликані забезпечити втілення політики терору, суть якої полягала у придушенні проявів відкритого чи прихованого спротиву комуністичному
режиму представниками різних соціальних верств населення. На
основі проблемного та хронологічного методу дослідження, розглянуто процес застосування каральних заходів комуністичної влади,
що включали розстріли, ув’язнення до концтабору, конфіскацію
майна, примусову мобілізацію тощо. Протягом березня–квітня
1920 р. колегія ОГНК за головування С. Реденса ухвалила рішення
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про розстріл 113 осіб з конфіскацією їхнього майна, 110 осіб ув’язнили до концтабору, 29 справ передали на розгляд революційного
трибуналу, з-під варти звільнили 182 особи. Подальші дослідження
акцентуватимуть увагу на розгортанні політичного терору, коли
ОГНК почала масово «розкривати петлюрівські, білогвардійські,
шпигунські організації», долучилася до політики ліквідації «куркульства». Оприлюднені матеріали та документи архіву Служби
безпеки України сприяють усвідомленню необхідності проведення
процесу декомунізації, використовуються у навчальному процесі
закладів освіти.

Політичний терор в Одеській губернії у лютому-квітні 1920 р.

пації у місті створили Військово-революційний комітет (ВРК),
у складі голови В. Логінова («Павла»), секретаря С. Інгулова,
членів Б. Гумперта та чотирьох «боротьбистів» й «борбистів».
Зміна влади в Одесі завжди супроводжувалася зростанням
злочинності. Тому у першому наказі від 5 лютого 1920 р. ВРК
повідомляв про свою відповідальність за «всю військово-адміністративну та політичну владу у місті» та означив завдання
забезпечити
«охорону революційного порядку та недопущення грабунків й
вуличних виступів»3.

Ключові слова: терор, розстрільні списки, ОГНК, колегія, концтабір,
ревтрибунал, ревком.

За останні десятиліття теорія та практика політичного терору протягом 1917–1921 рр. ґрунтовно відображена у багатьох дослідженнях. Але політичний терор комуністичної влади
Одеської губернії у 1920 р., особливо у перші три місяці її існування, ще потребує подальшого вивчення. Одним із джерел дослідження цього періоду став третій том «Одесского мартиролога», що містить анотований опис архівно-кримінальних справ
за лютий–квітень 1920 р. із фонду «П» архіву УСБУ в Одеській
області1. Але на час укладання цього видання чимало архівнокримінальних справ та протоколів засідань колегії ОГНК залишалися недоступними для дослідників. Тому й до нині актуальним залишається висловлювання про те, що
«скільки саме людей “розвантажив” в Одесі В. А. Балицький та
тодішній голова місцевої губернської НК С. Ф. Реденс, достеменно невідомо навіть дотепер»2.

Тому метою публікації стала спроба виявити масштаби репресивних заходів каральних органів більшовицької влади, що
включали розстріли, ув’язнення до концтабору, конфіскацію
майна, примусову мобілізацію тощо.
7 лютого 1920 р. Одесу захопили війська 41-ї та 45-ї дивізій
14-ї армії Південно-Західного фронту. Ще за декілька днів до окуОдесский мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской
области за годы советской власти. Т. 3. / Сост. Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов. Ист.-мемор. изд. – Одесса: ОКФА, 2005. – 896 с.
2
Шаповал Ю., Золотарьов В. Всеволод Балицький: особа, час, оточення. –
К.: Стилос, 2002. – С. 35.
1
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Але наказ не справив враження на кримінальні елементи і
місцеве населення. Вже в ніч на 7 лютого 1920 р. містом прокотилася хвиля розбійних нападів, а ВРК констатував той факт,
що невідомі особи збирають кошти для організації бойових
дружин, заявивши, що такі дії є самовільними й винні особи
будуть покарані судом військово-революційного трибуналу.
Але й тут погрози не спрацювали. Навпаки, у місті почала діяти організація під назвою «Рада п’яти», що протягом трьох днів
проводила арешти, реквізиції та конфіскації майна. Вже згодом
губернський революційний комітет (губревком) ухвалив окреме рішення про компенсацію особам, які постраждали від дій
цієї організації4. Про розмах діяльності «Ради п’яти» свідчить
той факт, що вже у квітні, після захоплення м. Ананьєва селянськими повстанськими загонами, члени цієї організації підлягали
арешту разом з «надзвичайниками», «ревкомівцями», «особістами», «парткомівцями» тощо5.
Ймовірно, ця організація діяла протягом перших трьох днів
після вступу до міста «червоних» дивізій. Такий стан речей не
був випадковим і цілком звичним для того часу. Так, у лютому
1919 р. більшовицьке командування дозволило бійцям Таращанського і Богунського полків проводити самочинні обшуки
Держархів Одеської обл., ф. Р-2106, оп. 1, спр. 8, арк. 1–2.
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 17
лютого.
5
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі –
ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 328, арк. 140.
3
4

122

Олександр Шишко

й реквізиції у «буржуїв» у м. Києві, що супроводжувалися грабунками та вбивствами. Лише після вбивства чотирьох міліціонерів київська більшовицька влада ухвалила наказ про заборону самочинних обшуків та реквізицій. Право проводити обшуки
й арешти отримала лише Київська надзвичайна комісія6.
Одеський ВРК продовжував ухвалювати накази, де, зокрема, закликав робітників брати під охорону майно заводів та
фабрик, не допускати розграбування майна, що залишилося у
порту після втечі буржуазії, забороняв вивозити меблі й інші
речі з квартир буржуазії або перевозити майно з одних квартир до інших тощо7.
10 лютого до Одеси із Харкова прибула група осіб, яка привезла з собою постанову Всеукраїнського революційного комітету про новий склад вже Одеського губернського ревкому. Київ
призначив головою губревкому П. Кіна, його членами стали «Ян»
(Я. Гамарник), «Павло» (В. Логінов) (всі більшовики), боротьбист І. Боголюб й борбист В. Арнаутов. Губревком призначив
секретарем Заостровцева8. На першому засіданні губревкому
11 лютого 1920 р. ухвалили створення повітових ревкомів. До
їх складу увійшли по два комуністи та по одному борбисту. Також призначили керівників відділів губревкому, серед яких
була й надзвичайна комісія (НК) на чолі з Б. Сєвєрним9. Окремим рішенням губревком запропонував НК провести розслідування діяльності «Ради п’яти» та зосередити увагу на справах,
що стосувалися цієї організації.
Ще 10 лютого 1920 р. газета «Известия Одесского Революционного Комитета» надрукувала наказ за підписом Б. Сєвєрного, який повідомляв про «функціонування слідчої комісії» та
застерігав від продовження самовільних обшуків й арештів.
Віднині обшуки й арешти мали проводитися лише відповідно
до ордерів цієї слідчої комісії. Наказ зобов’язував всіх осіб, які
Бойко О.Д. Нариси життя Києва. 1919 рік: політика і повсякденність. –
К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 31–32.
7
Держархів Одеської обл., ф. Р-2106, оп. 1, спр. 8, арк. 7.
8
Там само, спр. 9, арк. 1.
9
Там само, арк. 1 зв.
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були затримані за злочини проти радянської влади, доправляти до слідчої комісії з подальшою передачею їх справ до революційного трибуналу.
В «Известиях» 10 лютого 1920 р. також опублікували постанову Всеросійської надзвичайної комісії (ВНК) «Ко всем ГубНК»
від 15 січня 1920 р. про відмову від застосування смертної кари.
У цій постанові зазначалося, що
«розгром контрреволюції на фронтах, знищення таємних організацій контрреволюціонерів й бандитів та досягнуте цим укріплення Радянської влади дає нам нині можливість відмовитися
від застосування вищої міри покарання, тобто розстрілу ворогів
Радянської влади».

Водночас Київська губНК отримала телеграфне роз’яснення голови ВНК про те,
«що постанова ЦВК про відміну смертної кари не поширюється
на місцевості, які підпорядковуються фронтам»10.

До таких територій включили м. Київ та Київську губернію, де
НК та революційні трибунали зберігали право застосовувати
вищу міру покарання.
Оскільки Одеса знаходилася у «прифронтовій смузі», вже 11
лютого знову змінилася назва комісії на «Одеську надзвичайну
слідчу комісію» (ОНСК). Справа в тому, що у квітні 1919 р., після
встановлення радянської влади, в Одесі спочатку діяла Тимчасова надзвичайна слідча комісія для боротьби з контрреволюцією й спекуляцією, де керівні посади обіймали ліві есери та
анархісти. Однак через декілька днів комуністична більшість
ради робітничих депутатів домоглася тоді перейменування
комісії на Одеську надзвичайну комісію для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та саботажем. У 1920 р., після прибуття «товаришів з Центру», відразу виправили «помилку», хоча
було наголошено, що зміна назви не призведе до зміни функцій,
«які будуть мати виключно характер слідчих дій без права ухвалювати будь-які вироки»11.

6

Мельгунов С.П. Красный террор в России: 1918–1923. – М.: СП «PUICO»,
«Р.S.», 1990. – С. 56.
11
Известия Одесского Революционного Комитета. – 1920. – 11 февраля.
10

124

Олександр Шишко

ОНСК 11 лютого 1920 р. оприлюднила два накази, перший
з яких зобов’язував громадян та установи всі матеріали розвідувальних та контррозвідувальних органів Добровольчої армії,
військово-польових судів передавати до комісії. Другий наказ
попереджав мешканців міста про неприпустимість переховування колишніх посадовців, чинів розвідувальних та контррозвідувальних органів Білої армії. У разі виявлення прихованих
матеріалів та «колишніх» причетні особи передавалися до ревтрибуналу як «вороги радянської влади». Обидва ці накази підписали Волошенко та Юрко12. Поява тут підписів цих двох осіб
свідчило, що окрім назви, змінилося також керівництво цим
каральним органом. Згодом ці дві особи увійшли до складу ревтрибуналу.
Газетні матеріали за перші два місяці діяльності ОНСК (9
березня ОГНК) містили матеріали переважно про арешти. Так,
станом на 12 лютого загальна кількість арештованих ОНСК становила 45 осіб. Згідно газетного повідомлення, переважно це
були «агенти колишньої добровольчої контррозвідки» й «провокатори». Причому, декого з них невдовзі відпустили через
відсутність доказів їхньої вини, декого передали на поруки13.
Проте арешти почали охоплювати все нові категорії населення.
Так, за звинуваченням у чорносотенстві й контрреволюційності
арештували 20 артільників готелю «Лондонська». Під час обшуку у них знайшли «романівські» гроші на суму 2 млн руб. тощо14.
Станом на 19 лютого 1920 р. у комендатурі ОНСК вже знаходилося понад 100 арештованих. Переважно це були колишні
офіцери-контррозвідники, а також нижні чини контррозвідки, які займалися охороною та катуваннями в’язнів. Зокрема,
16 лютого 1920 р. агенти ОНСК арештували колишнього помічника начальника білогвардійської контррозвідки генерала
Д. Борисенка (Бусло-Борисенко), який 30 березня помер від
тифу у в’язниці15. Серед арештантів було й 11 жінок, які обви-
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нувачувалися у службі у контррозвідці. Згідно газетного повідомлення,
«арештовані отримували один раз на добу обід з 2-х гарячих
блюд, двічі – кип’яток, двічі – консерви та півфунта хліба на особу. Приміщення, де знаходилися арештовані, було досить світле
й просторе»16.

Також газетярі зазначали, що осіб, яких арештували безпідставно, у той же день звільняли. Зокрема, повідомлялося про
звільнення 70 осіб, в тому числі й артільників готелю «Лондонська». Справи осіб, стосовно яких слідство виявляло їх вину,
передавалися до ревтрибуналу, який почав діяльність не раніше 19 лютого 1920 р. Штат ревтрибуналу налічував сім осіб. Вже
23 лютого затвердили першу «трійку» для проведення засідань
у складі Н. Тимофеєва, Дніпрова, Бахарєва17.
Ревтрибунал розглядав політичні й загальнокримінальні
справи. Причому, незалежно від ОНСК, при ревтрибуналі створили слідчий апарат, що доповнював й перевіряв подані на
розгляд справи. Справи військовослужбовців розглядалися армійськими судами у полках. Організацію ревтрибуналу доручили Н. Тимофеєву, який був членом військово-революційного
трибуналу в Одесі ще влітку 1919 р.18
Але, на противагу газетним повідомленням, анотовані справи, що опубліковані у 3-му томі «Одесского мартиролога», засвідчили набагато складнішу та трагічну картину. Протягом
лютого 1920 р. ОНСК відкрила 30 справ на 34 особи, із них п’ятьох. звільнили, 13 – направили до концентраційного табору
на різні терміни утримання, одна особа померла у тюрмі, 15 осіб
розстріляли протягом наступних декількох місяців. Причому
переважну більшість осіб арештували без пред’явлення звинувачення. Арештовані свою вину не визнавали, слідчі не спромоглися зібрати переконливих доказів. Тому у 1990-х рр. ці особи були реабілітовані.
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 19
лютого.
17
Держархів Одеської обл., ф. Р-2106, оп. 1, спр. 9, арк. 57 зв.
18
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 19
лютого.
16

Держархів Одеської обл., ф. Р-599, оп. 1, спр. 193, арк. 3.
13
Известия Одесского Революционного Комитета. – 1920. – 12 февраля.
14
Там же. – 17 февраля.
15
Одесский мартиролог… – С. 200.
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В анотованих справах стосовно 4-х осіб є помітка «подальша
доля невідома». Але газетні публікації та список розстріляних
за 1920 р. із Державного архіву Одеської області, протоколи засідань колегії ОНСК та ОГНК із Галузевого архіву СБУ засвідчили
факт їхньої страти.
Отже, згідно виявлених протоколів, перше засідання колегії
ОНСК відбулося 28 лютого 1920 р. Спочатку затвердили склад
колегії, до якої увійшли Б. Сєвєрний (голова), Горб (товариш
голови і завідувач секретним відділом), «Кіріл» (завідувач юридичним підвідділом), Левіт та Юрко (секретар комісії). Наступним питанням розглядалася процедура звільнення з-під варти
арештованих осіб. Колегія ухвалила рішення про звільнення 29
дружин офіцерів, стосовно чотирьох осіб вирішили продовжити слідство, а справи двох осіб передали до ревтрибуналу19.
Таким чином, протягом лютого 1920 р. НК розстрільних
вироків не ухвалювала. У листі до ЦК КП(б)У з приводу спростування звинувачень у «партизанщині» Я. Гамарник пояснював
цей феномен тим, що влада, будучи відірваною від Центру, не
знала про той факт, що смертна кара в Україні не відмінена й
дізналася про це з газет20.
Справді, постанова Всеукраїнського ревкому «Про застосування вищої міри покарання на Україні» від 2 лютого 1920 р.
була надрукована газетою «Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету» (назва газети друкувалася українською
та російською мовами) лише 26 лютого1920 р. У цій постанові
наголошувалося, що відміна смертної кари
«не може бути здійснена у межах території України, де умови,
які загрожують існуванню Радянської влади на Україні, ще не
ліквідовано, де ворог чинить нашій Червоній армії ще достатньо
потужний спротив, де з кожним днем виявляються все нові заколоти проти Радянської влади на Україні, а тому, аж до повного знищення перепон, які порушують стійкість Радянської
влади на Україні, Всеукраїнський революційний комітет, який є
відповідальним перед робітничо-селянською масою України за
Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБ
України), ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 1.
20
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 252, арк. 14.
19
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всебічне зміцнення її у своїй неухильній й рішучій боротьбі з
будь-якими спробами контрреволюційного характеру, не може
зупинитися ні перед якими заходами аж до застосування системи червоного терору».

Серед іншого постанова містила обіцянку, що не була виконана:
«Ці тяжкі заходи будуть скасовані, як тільки зміцнення влади
робітників і селян буде вважатися завершеним».

Постанову підписали голова Всеукраїнського ревкому Г. Петровський, члени ВРК В. Затонський та Г. Гринько, заступник
голови технічної комісії з юридичних питань Канарський, керівник справами ВРК Єрмощенко, секретар ВРК Мазур21. Той факт,
що Я. Гамарник та інші «товариші з Центру» не знали про існування такої постанови, викликає сумнів, адже 2 лютого вони перебували ще у Харкові та й постанова «вводилася у дію
телеграфом»22.
Ще напередодні цієї публікації губревком, розглянувши
питання «Про бандитизм», ухвалив рішення доручити юридичному відділу підготувати наказ про оголошення бандитів поза
законом та їх розстріл на місці злочину23. Вже після публікації
наказу Всеукраїнського ревкому голова Одеського губревкому
П. Кін підписав наказ, який вважав
«злісними ворогами революції всіх бандитів, грабіжників,
“нальотчиків”».

Наказ повідомляв, що грабіжники будуть нещадно розстрілювати згідно з постановою Всеукраїнського ревкому про застосування смертної кари як вищої міри покарання стосовно контрреволюціонерів, які «підривають радянську владу»24.
Однак протягом березня 1920 р. розстріли в Одесі не набули
масового характеру. На засіданні комісії ОНСК 5 березня 1920 р.
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 26
лютого.
22
На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии 1917–1922 гг.: Сб. док. и матер. – К.: Политиздат, 1971. – С. 139.
23
Держархів Одеської обл., ф. Р-2106, оп. 1, спр. 9, арк. 57зв.
24
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 26
лютого.
21
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ухвалили рішення про звільнення 24 осіб, розслідування справ
стосовно трьох осіб продовжили. Сьомого березня комісія на
засіданні звільнила 22 особи, справи трьох осіб спрямувала до
ревтрибуналу, двох «взяли на поруки», стосовно п’яти осіб продовжили розслідування25. Ці два засідання відбулися вже тоді,
коли до Одеси прибули «надзвичайники з Центру».
Таким чином, ОНСК за час свого існування не ухвалила жодного розстрільного рішення. Однією із причин поблажливості,
на нашу думку, стала участь у роботі ОНСК переважно місцевих
кадрів. Голова міжпартійної комісії при ОНСК Фарбер, який у
квітні 1919 р. був одним з очільників Тимчасової надзвичайної
слідчої комісії, 10 лютого 1920 р. запропонував всім партіям,
що перебували на радянській платформі, профспілкам, заводським комітетам та іншим робітничим організаціям направити
представників з відповідним мандатом для співробітництва з
ОНСК. Саме із числа представників цих організацій сформували
перший склад ОНСК.
Але ні склад ОНСК, ні її діяльність не влаштовувала «товаришів з Центру». Адже ще 7 січня 1920 р. ЦК КП(б)У у листі закликав партійні комітети негайно направляти «до НК стійких товаришів, щоб комуністи зайняли всі відповідальні посади у НК»26.
Тому, згідно з постановою Одеського губревкому від 9 березня 1920 р., Одеську надзвичайну слідчу комісію переформували в Одеську губернську надзвичайну комісію (ОГНК). Її
очолив С. Реденс27. У 1919 р. він вже обіймав керівні посади в
ОГНК. Б. Сєвєрного наприкінці березня постановою губревкому
призначили на посаду заступника завідувача відділу робітничо-селянської інспекції28.
С. Реденс прибув до Одеси 4 березня 1920 р. на чолі групи
співробітників Московської надзвичайної комісії. Один з очільників цієї групи М. Дейч повідомив «Вістям/Известиям», що на
них покладено обов’язок взяти всю ініціативу у боротьбі з
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 3–8.
На защите революции… – С. 137.
27
Держархів Одеської обл., ф. Р-2106, оп. 1, спр. 9, арк. 94.
28
Там само, арк. 105.
25
26
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бандитизмом й контрреволюцією на себе. Тому ОНСК має або
злитися з прибулою групою з Москви, або бути розформованою. М. Дейч також повідомив, що прибулі «надзвичайники»
отримали у Москві широкі повноваження і про свою діяльність
звітують лише перед ВНК та Одеським ревкомом. Разом із групою прибув спеціальний загін «для боротьби з бандитизмом і
контрреволюційними елементами»29. Подібні групи «надзвичайників» функціонували не тільки в Одесі, а й по всій Україні.
Голова ВНК Ф. Дзержинський у листі В. Леніну наприкінці червня 1920 р. зазначив причину направлення московських груп в
Україну – «відсутність чекістів-українців», що було «великою
перепоною у боротьбі»30. Ф. Дзержинський висловив упевненість, якщо
«з центру будуть безупинно натискувати й надсилати працівників,
то й Україна стане незабаром чесною радянською».

Нестача місцевих кадрів змусила ОГНК у квітні 1920 р. зарахувати до свого складу співробітників районної транспортної
надзвичайної комісії, які були направлені з Москви до Одеси.
Голову цієї комісії Соколова увели до складу колегії ОГНК, призначивши головою інформаційної частини та секретного підвідділу31. Нестачу місцевих кадрів засвідчила й телеграма голови Галицького ревкому В. Затонського до московських та
харківських інституцій з проханням надіслати
«для організації чекістської роботи у Галичині Яковлєва, який
знаходиться на цей час у Одесі, бо він є єдиним чекістом- українцем, який зможе розібратися у галицькій обстановці»32.

Але 1920 р. проблему місцевих кадрів для НК не вдалося вирішити. Про це свідчило обговорення на спільному засіданні
пленуму ЦК КП(б)У та Постійної наради для боротьби з бандитизмом при Раднаркомі УСРР 24 лютого 1921 р. На цьому засіВісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 6
березня.
30
Шаповал Ю. Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – С. 205.
31
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 66.
32
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 172, арк. 15.
29
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данні оргбюро доручили направити до «Надзвичайних Комісій
та особливих відділів українських працівників-комуністів»33.
Нестачу українських кадрів, зокрема, пояснювали тим, що, скажімо, одеська партійна організація станом на травень 1920 р.
нараховувала 562 росіян , 480 євреїв и лише 69 українців34.
Реорганізація ОГНК тривала два тижні. Її структура та діяльність узгоджувалися відповідно до інструкцій, ухвалених на 4-й
Всеросійській конференції надзвичайних комісій, що відбулася 3–6 лютого 1920 р. Нове керівництво пріоритетом у роботі
ОГНК визначило внутрішній порядок та дисципліну серед співробітників35. Так, на першому засіданні нового складу колегії ОГНК
13 березня 1920 р. за участі С. Реденса, М. Дейча та Л. Заковського розглядалося питання «Про ганебний стан у юридичному
відділі», ухвалювався регламент внутрішнього розпорядку. Вже
згодом, 23 березня «Вісті/Известия» надрукували відозву С. Реденса «До всіх громадян Одеси!», де він закликав громадян міста
повідомляти щоденно йому особисто про всі зловживання співробітників НК. Також члени колегії ухвалили рішення звільнити 8 осіб і продовжити розслідування однієї справи36.
Засідання колегії ОГНК 17 березня 1920 р. було певною
мірою перехідним. Крім рішень про звільнення 13 осіб, продовження слідства стосовно 10 осіб, направлення 4 справ до ревтрибуналу та 2 справ до народного суду, ухвалили ув’язнити
до Одеського концентраційного табору 8 осіб37.
Серед цих осіб була й З. Селевіна, артистка оперети з Києва
(сценічний псевдонім Станіслава Фалевська), мати трьох неповнолітніх дітей. Її арештували за анонімним доносом, звинуватили в «участі у добровольчій контррозвідці» та ув’язнили до
концтабору терміном на один рік. Якою її була подальша доля –
невідомо, у 1994 р. її реабілітували38.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 614, арк. 1.
Там само, спр. 252, арк. 17.
35
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 9.
36
Там само, арк. 9–11.
37
Там само, арк. 12–15.
38
Одесский мартиролог… – С. 242.
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Цього разу колегія ще не наважилася ухвалювати рішення
про вищу міру покарання, відклавши це питання на наступне
засідання за участі представників ревкому та парткому. Таке
засідання відбулося 26 березня 1920 р. У ньому брали участь
голова ОГНК С. Реденс, заступник «Наччрезкому» УСРР Жуков,
голова ревкому П. Кін, члени ОГНК М. Дейч та Л. Заковський.
Вони ухвалили рішення про звільнення 9-ти осіб, стосовно 6-ти
осіб продовжили слідство, 3-х осіб направили до концтабору.
Участь у засіданні Жукова, ймовірно, не була випадковою, адже
вперше у 1920 р. ухвалили рішення про розстріл 19 осіб.
Першою розглядалася справа фальшивомонетників – М. Гольберга, Ф. Шварцера, С. Галицького, А. Фейголя обвинуватили у
виготовленні та збуті фальшивих грошей. «Розстріляти, майно
конфіскувати» – таким був вердикт колегії. Вирок виконали у
ніч на 28 березня 1920 р. 39 За подібними обвинуваченнями
стратили ще сімох осіб.
У місті ще з 1917 р. спостерігався значний дефіцит грошових знаків, особливо невеликого номіналу, що призводило до
затримки виплати зарплат та різного роду зловживань. Однією
із причин виготовлення фальшивих грошей стали грошові знаки великих номіналів. У 1920 р. більшовицька влада відразу заборонила використання грошових знаків попередніх режимів.
Цей факт негативно вплинув на повсякденне життя громадян,
оскільки доводилося видавати декільком робітникам 10-тисячний казначейський білет, а ті змушені були обмінювати його у
спекулянтів. Влада визнавала, що цей
«на перший погляд незначний факт створює в Одесі справжню
контрреволюцію»40.

Для вирішення проблеми влада, як це вже практикувалося у
попередні роки, почала друкувати власні бони. Але й це не вирішило ситуації, тому виготовлення фальшивих грошових знаків,
у тому числі дрібних номіналів, стало поширеним явищем. Тому
ОГНК повела тривалу боротьбу, регулярно протягом року розстрілюючи фальшивомонетників.
39
40

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 16.
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132

Олександр Шишко

Серед розстріляних 19 осіб був і Г. Дмитрієв, який у 1919 р.
за радянської влади був помічником начальника особливого
відділу. Під час окупації Одеси добровольчими військами його
арештували і він, за версією слідства, погодився стати провокатором й зрадив «революційних товаришів». Про справу Г. Дмитрієва писала газета «Вісті/Известия», демонструючи, таким
чином, боротьбу за чистоту чекістських лав. Зокрема, у газетних публікаціях йшлося про те, що 22 березня слідчий Дорін
склав обвинувальний висновок, де Г. Дмитрієва звинуватили у
«видачі товариша Планціса, Начиновича й серба, які були розстріляні контррозвідкою до суду». Розглянувши справу Г. Дмитрієва, колегія ОГНК ухвали вищу міру покарання. Про те, як
проводилося слідство, на підставі якого колегія ОГНК ухвалювала смертні вироки, свідчать матеріали реабілітації. 1995 р.
справу переглянули співробітники прокуратури й ухвалили
наступне рішення:
«Рішення не відповідали зібраним у справі доказам. Дмитрієв
пред’явлені йому обвинувачення не визнав. Свідчення свідків
не є прямими. Це стосується й інших доказів».

Г. Дмитрієва реабілітували
«у зв’язку з відсутністю сукупності доказів здійснення ним
злочину»41 .

У протоколі засідання колегії ОГНК від 26 березня 1920 р.
привертає увагу ще одна справа, фігурантами якої були Веньямін та Марія Вендетта-Гордон. Про цю резонансну справу секретаря ОГНК у 1919 р. Веньяміна та його дружини, яких було
арештували співробітники ОНСК 18 лютого, газета «Вісті/Известия» також подала детальний звіт. Під час слідства з’ясували, що Веньямін та його дружина після відступу Червоної армії
у серпні 1919 р., вступили до добровольчої контррозвідки і зрадили комуністичне підпілля. На першому засіданні ревтрибуналу 4 березня 1920 р. за головування Н. Тимофєєва розглядалася
саме справа Веньяміна та його дружини. У журналістському звіті зазначалося, що про співпрацю з добровольчою контррозвідкою Веньяміна та Масальського (йому вдалося втекти) було
41

Одесский мартиролог... – С. 187.

Політичний терор в Одеській губернії у лютому-квітні 1920 р.

133

відомо ще за «влади добровольців». Але в цій історії цікавий
нюанс стосовно Марії Вендетти-Гордон. У газетній публікації її
імені не оприлюднювали, але наголошувалося, що вона розіграла роль видуманої у добровольчій контррозвідці «Дори», яка,
нібито, у 1919 р. особисто закатувала чи то 400, чи то 700 осіб.
Згідно версії слідства ОНСК, цей персонаж придумала добровольча контррозвідка, а дружина Веньяміна зіграла її роль42.
На жаль, газетні публікації не розкрили деталей цієї справи, як
її подали слідчі ОНСК. До всього, три номери газети «Вісті/Известия» відсутні за цей період. Можливо саме в них містилася
ще якась інформація з цього процесу, особливо стосовно реальності існування персонажу «Дори».
У протоколі засідання колегії ОГНК міститься запис про те,
що Веньяміна та Марію Вендетту-Гордон звинуватили у
«провокації й видачі комуністів та радянських працівників під
час влади добровольців, а також у службі у контррозвідці за
добровольців»

й тому вони підлягали розстрілу43.
Із 19-ти осіб, стосовно яких колегія ОГНК ухвалила смертну
кару, укладачі «Одесского мартиролога» на той час змогли виявити справу лише Г. Дмитрієва. Нині є доступною ще одна
справа з цього списку, що знаходиться в УСБУ в Одеській області. Це справа С. Литвинова, штурмана далекого плавання,
який у 1919 р. викладав на курсах торгового морехідного училища та написав листа товаришу міністра торгівлі й промисловості денікінського уряду Верховському про зловживання у
навчальному закладі. Саме цей лист став підставою для звинувачення у тому, що він є «переконаним ворогом радянської
влади». На захист С. Литвинова став колектив профспілки водного транспорту. До ОГНК надійшло звернення за підписом
десятків осіб. Підписанти запевняли, що у діях С. Литвинова не
було нічого антирадянського. Але клопотання не допомогло.
42

Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 5
березня.
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Хоча справа знаходиться у фонді припинених справ, але матеріали про реабілітацію С. Литвинова відсутні44.
Протокол цього засідання колегії ОГНК підписали С. Реденс,
М. Дейч, Л. Заковський та секретар В. Буш. Їхні підписи завірені
резолюцією Жукова «затверджую», підпис П. Кіна відсутній.
Наступне засідання колегії ОГНК відбулося 30 березня
1920 р. На ньому були присутні лише С. Реденс, завідувач особливим відділом Л. Заковський, завідувач секретним відділом
М. Дейч та завідувач загальним відділом Уральцев. Останнього
призначили секретарем засідання замість В. Буша, якого направили у розпорядження особливого відділу. Колегія ухвалила
рішення про звільнення 32 осіб, до концтабору направили 6
осіб, продовжено слідство стосовно 3 осіб, 4 справи передали
до ревтрибуналу. Розстрільні рішення ухвалили стосовно 7 осіб.
Серед них був Г. Сичов, якого звинуватили у «видачі радянських службовців білогвардійцям». У 1994 р. Г. Сичова реабілітували «у зв’язку з відсутністю доказів його вини»45.
У квітні політичний терор в Одесі набув нових обертів та
отримав нові імпульси. Цього місяця колегія ОГНК вісім разів
проводила засідання. Перше засідання відбулося 3 квітня
1920 р. На ньому ухвалили звільнити 28 осіб, щодо 6 справ продовжили слідство, 2 справи спрямували до ревтрибуналу, до
концтабору ув’язнили 21 особу. Стосовно 6 осіб ухвалили рішення про розстріл46. Згодом 4 із розстріляних осіб реабілітували. Два червоноармійці «надзвичайного батальйону», які
здійснили збройний напад та пограбування, реабілітації не
підлягали.
Третього квітня в Одесі розпочав роботу Селянський повітовий з’їзд, засідання якого тривали до 8 квітня. У роботі з’їзду
брали участь 264 делегати, з яких 107 були комуністами, 84
борбистами, 8 боротьбистами, 55 безпартійними. Такий склад
делегатів з’їзду засвідчив, що Українська партія лівих есерів
мала значну підтримку на селі, яку вони прагнули закріпити
ГДА СБ України, м. Одеса, спр. 14757-п, [Литвинов С. І.].
Одесский мартиролог… – С. 236.
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на з’їзді, вимагаючи рівного представництва з комуністами у
його президії. Вони навіть влаштували з цього приводу демарш,
але, врешті-решт, змирилися з домінуванням комуністів.
Показовим в роботі з’їзду став факт його відкриття головою Одеського повітового ревкому Соколовим. Він заявив, що
на з’їзді представлено інтереси малоземельного та безземельного селянства, яке не сприймало гасло агентів Петлюри та
Денікіна: «Ми за Радянську владу, але проти комуни». Першим
надали слово голові Одеського губернського ревкому, більшовику П. Кіну. Він наголосив, що з’їзд має обрати такий виконком, який зможе
«збити голову куркульсько-поміщицькій гідрі», оскільки в іншому
випадку «голову буде відтято нам»47.

Цю тезу поглибив завідувач відділу управління губревкому,
більшовик І. Клименко у доповіді «Про завдання Радянської
влади». Він заявив, що
«провокатори, куркулі, багатії, офіцери, мироїди, всі ті слуги буржуазії, у яких Радянська влада відібрала привілеї й капітали, не
можуть заспокоїтися»,

а тому
«всіх цих ворогів робітничо-селянської революції ми можемо і
повинні знищити».

Про необхідність спрямування «всіх вільних сил на боротьбу з
бандитизмом петлюрівщини» та застосування найсуворіших
заходів задля викорінення цього зла, очищення від нього
українського села зазначив у виступі борбист В. Арнаутов. За
результатами перших двох днів роботи з’їзду делегати одностайно ухвалили резолюцію, де наголошувалося:
«Радянська влада повинна проявити енергію і волю у боротьбі з
куркульсько-поміщицькою контрреволюцією»48.

Проголошені засади продовжилися у діяльності новообраної Одеської ради робітничих і червоноармійських депутатів,
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 7
квітня.
48
Там само. – 9 квітня.
47
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перший пленум якої відбувся 9 квітня. Комуністи та «співчуваючі» отримали 70,8% місць, борбисти – 11,6%, меншовики й праві
есери – 4,4%, безпартійні – 10,2%. Отже, маючи абсолютну більшість, комуністи одним з перших рішень ради домоглися ухвалення резолюції про вигнання з неї меншовиків. Останні разом
з есерами залишили залу засідань. Цей крок більшовики пояснювали тим, що прихильникам представницької демократії немає місця в органі диктатури пролетаріату. В Одесі меншовиків
лише вивели зі складу Одеської ради. Серед київських меншовиків у березні провели масові арешти, а вже 23 березня 1920 р.
рішенням ревтрибуналу чотирьох з них ув’язнили до концтабору, а п’ятьох позбавлено політичних прав49.
Радянська історіографія про обрання до Одеської ради представників інших політичних партій навіть не згадувала. Так,
зокрема, у виданні «Одесса. Очерк истории города-героя» зазначалося, що у «міській Раді понад дві третини депутатів складали комуністи, інші були безпартійними, які переважно йшли
за більшовиками»50. В іншому виданні стверджувалося, що «на
виборах до Одеської міської ради повну перевагу мали комуністи, які отримали понад 70% депутатських місць»51, не пояснюючи політичну приналежність інших 30% депутатів. Радянські
видання не повідомляли про особливості виборів того часу.
Відповідно до Конституції УСРР 1919 р., вибори не були загальними, оскільки у них не брали участі «позбавленці», голосування було відкритим, кандидатури обговорювалися на зборах і
тут же обиралися шляхом підняття рук. Також не повідомлялося, що у виборах брало участь трохи більше четверті населення міста (110 тис. осіб), з них 18,2 тис. були червоноармійцями,
тобто не були місцевими. Завдяки таким виборцям рада була
не тільки робітничих, а й червоноармійських депутатів. Тривалий час радянська історіографія не згадувала про ради, у складі
Мовчан О.М. Придушення меншовицької опозиції в профспілковому русі
України (1920–1924 рр.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 2–3. – С. 39, 40.
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яких були представники не тільки більшовицької, а й інших
партій. Вважалося, що такі вибори і ради не «відбулися»52.
Отримавши абсолютну владу, більшовики намагалися закріпити цей статус. Голова Одеського комітету КП(б)У Я. Гамарник на першому пленумі ради наголосив:
«[…] фракція комуністів-більшовиків, яка має в раді більшість,
буде твердо й неухильно проводити політику диктатури пролетаріату, вірно й незмінно стояти на сторожі Радянської влади,
нещадно розправлятися з відвертою й прихованою контрреволюцією»53.

Наступним кроком ради стало виключення з неї представників
партії лівих есерів-інтернаціоналістів (активістів), яку губревком оголосив контрреволюційною.
Ці події ще раз засвідчили той факт, що більшовики налаштувалися на створення монопартійної системи. Дослідник
історії міських рад радянської України у 1920–1930-ті рр. О. Гонтар наголошував, що з перших днів
«міські ради знаходилися під керівництвом Компартії, що використовувала різні засоби для здійснення контролю над їх
діяльністю. Були факти безпосереднього втручання парткомів
у роботу Рад та їх підміни»54.

Маніпулювання виборами у ради свідчило про початок зрощування комуністичних структур із радами всіх рівнів, утверджуючи таким чином державний статус Компартії55. Диктатура
пролетаріату насправді означала диктатуру Компартії, однак
при цьому «вони стежили за тим, щоб не вживати цей останній
термін»56.
Історія Одеси / Колектив авторів; голов. ред. В. Н. Станко. – Одеса: Друк,
2002. – С. 319.
53
Вісті Одеської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів. – 1920. –
11 квітня.
54
Гонтар А.В. Городские Советы Украины: история становления и развития (20–30-е годы). – К.: Одесса: Вища школа, 1990. – С. 42.
55
Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). –
К.: Основи, 1996. – С. 59.
56
Там само. – С. 45.
52
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Відповідно рада, якою керували комуністи, формально контролювала діяльність «Одеської губернської надзвичайної комісії для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами при Одеському виконкомі». Саме такою стала
повна офіційна назва цього карального органу. На виконком
також покладалася функція карати чи помилувати осіб, засуджених ревтрибуналом. На першому засіданні виконком у складі
17 комуністів та 3 борбистів, затвердив смертний вирок Іллі
Луценку, 18-річному юнакові, якого колегія ОГНК 30 березня
1920 р. звинуватила у зрадництві: «видавав комуністів білогвардійцям та служив у них»57. Справу передали на розгляд
ревтрибуналу. Про справу І. Луценка газета «Вісті» подала детальний звіт. Виявилося, що юнак затримав через «особисті
рахунки» у січні 1920 р. на ст. Вінниця колишнього шкільного
товариша Шехтера, який, як згодом виявилося, був комуністом.
Шехтера передали до військово-польового суду. Врешті-решт,
Шехтеру вдалося втекти з-під арешту і тепер вже він помстився
І. Луценку. Невдовзі І. Луценка застрелили «під час спроби втечі
за два квартали від будівлі ОГНК»58.
Газетний репортаж відповідав реальному розвитку подій.
Це засвідчили матеріали архівно-кримінальної справи. І. Луценко під час двох допитів у ОГНК факт затримання Шехтера визнав, але заперечував зрадництво інших комуністів та службу у
контррозвідці. Ревтрибунал за участі обвинувача та захисника, заслухавши свідків, ухвалив рішення про розстріл юнака.
І. Луценко подав клопотання про помилування, але його відхилили. Під час супроводу його до комендатури, І. Луценко намагався втекти, але його поранили і вже пораненого доставили
до комендатури і виконали вирок59.
Наступні два засідання колегії ОГНК, що відбулися 9 та 15
квітня 1920 р., не відрізнялися від попередніх. З-під варти звільнили 30 осіб, до концтабору ув’язнили 11 ос., сім справ передаГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 23.
58
Вісті Одеської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів. – 1920. –
14, 17 квітня.
59
Держархів Одеської обл., ф. Р-1774, оп. 1, спр. 511, арк. 96.
57
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ли до ревтрибуналу, продовжили слідство щодо 3 справ. Семеро осіб розстріляли, із них трьох за спекуляцію валютою. Серед
розстріляних був штабс-капітан В. Іноземцев. Газета «Вісті/Известия» повідомляла, що
«під час обшуку у нього на квартирі виявили вогнепальну зброю,
три фотоапарати, 75 печаток, підроблений радянський мандат,
листівка білогвардійців з назвою “Все за единую Русь” й чимало
інших документів, що слугували доказом його участі у контрреволюційній діяльності. Під час допиту Іноземцев зізнався, що
служив у контррозвідці та працював з документами НК. Дізнання встановило, що Іноземцев, будучи співробітником контррозвідки, збирав відомості про діяльність радянських працівників,
вирізки з газет виключно для антирадянської агітації й намагався підривати престиж Радянської влади»60.

У 1994 р. справу В. Іноземцева переглянули, у висновку прокурора, зокрема, зазначалося:
«Із протоколів допитів свідків ніяких конкретних дій проти
революції не проглядається».

Останнє стало підставою для реабілітації61.
Ситуація радикально змінилася на засіданні 16 квітня 1920 р.,
коли члени колегії ОГНК ухвалили рішення про розстріл 43 осіб.
До концтабору направили 16 осіб, до ревтрибуналу відправили 4 справи, продовжили слідство по 6 справах, звільнили 17
осіб. Дев’ятнадцятого квітня колегія ОГНК ухвалила рішення
про розстріл двох осіб. Одного звинуватили «як шпигуна румунської контррозвідки», іншого – «у збройному нападі та грабунку
співробітника УТЧК»62. Також колегія відправила до концтабору 4 осіб, 7 справ передала до ревтрибуналу, звільнила 7 осіб.
21 квітня, вперше у 1920 р., у газеті «Вісті/Известия» надрукували розстрільний список із 60 осіб. Ухвалення колегією
ОГНК 16 квітня рішення про розстріл 43 осіб, публікація розстрільного списку саме у день відкриття 2 губернського з’їзду рад
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 9
квітня.
61
Одесский мартиролог… – С. 273.
62
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 49зв.–50.
60
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було, на нашу думку, стимулом для ухвалення необхідних комуністам рішень і, водночас, демонстрацією реальної влади.
Публікації списку передувала вступна стаття, що покликана роз’яснити ухвалу надзвичайної комісії. Загальні фрази про
НК – бойовий орган пролетарської революції, що захищав робітників і селян від внутрішньої контрреволюції – вінчали тезу
про те, що в Одесі, як і радянській Росії, НК буде
«розпеченим залізом виривати всіх тих, хто хотів би у передсмертних конвульсіях захопити в свої смердючі обійми пролетарську революцію».

Рішення з’їзду рад ОГНК були необхідні для освячення смертних вироків «душителям пролетарської революції», оскільки
розстріли проводилися
«волею робітників і селян в особі своїх представників – колегії
Одеської надзвичайної комісії».

Перші 18 осіб опублікованого списку належали до кримінального світу. Цим самим НК звітувала про реальні наслідки
діяльності особливого відділу для боротьби з кримінальним
бандитизмом, що був створений при НК на початку квітня
1920 р. Вже через декілька днів після створення цього відділу
НК повідомляла про ліквідацію бандитських груп на «Сахалінчику» та в інших криміногенних районах міста. Серед розстріляних також було 17 фальшивомонетників.
У співпраці з добровольчою контррозвідкою та переслідуванні й страті комуністів звинуватили 25 осіб. Причому, лише
двох осіб звинуватили у прямій причетності до вбивств комуністів. Серед страчених шестеро осіб були пов’язані з радянською владою, служили у міліції, у спеціальному батальйоні ОГНК
тощо. Четверо з них звинуватили у хабарництві, в тому числі
під час обшуків, двоє брали участь у збройних пограбуваннях
(«нальотах»). Страта цих осіб також демонструвала виконання обіцянок НК про власне очищення від шкідливих елементів.
Про одного із фігурантів, П. Купарадзе, традиційно поінформувала читачів газета «Вісті/Известия». Зокрема, повідомлялося, що
«дізнання й опитування свідків встановило, що Купарадзе за
добровольців служив у контррозвідці, де брав активну участь в
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арештах комуністів. Коли у 1919 році радянська влада залишила
місто, він на чолі контрреволюційного грузинського загону захопив владу у місті. Очною ставкою встановлено, що Купарадзе
вимагав 10 тис. рублів за звільнення арештованого контррозвідкою колишнього співробітника НК Кінберга»63.

У розстрільному списку зазначалося:
«Служив у контррозвідці, про що сам зізнався під час допиту.
Бив арештантів, які були запідозрені у причетності до більшовизму».

У 1994 р. П. Купарадзе реабілітували64.
У день відкриття з’їзду, 20 квітня 1920 р., крім розстрільного
списку, газета «Вісті/Известия» опублікувала редакційну статтю члена губкому КП(б)У С. Інгулова. Він визначив головним
завданням форуму ухвалення рішень про остаточну ліквідацію
бандитизму. На думку автора, без репресивних кроків неможливе втілення комуністичних засад земельної, продовольчої й
господарської політики. Автор статті закликав швидко й рішуче
встановити твердий революційний порядок:
«Об’єднана воля трудівників міста й села, виражена з’їздом, повинна показати контрреволюції, яка принишкла, що даремні її
сподівання на дезорганізацію Радянської влади і всього плану
соціалістичного будівництва»65.

На з’їзд прибули делегати з Одеського, Тираспольського,
Очаківського, Ананьївського та Балтського повітів. За збігом
обставин саме цього дня Раднарком УСРР ухвалив «Коротку
інструкцію для боротьби з бандитизмом і куркульськими повстаннями», де основна увага приділялася посиленню репресивних заходів проти селянства66.
Подаючи звіт про перший день роботи цього з’їзду, «Вісті»
повністю надрукували текст вітального виступу українською мовою представника делегації Балтського повіту Я. Нечиталюка:
Вісті Одеського Губерніального Революційного Комітету. – 1920. – 7
квітня.
64
Одесский мартиролог… – С. 288.
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Вісті Одеської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів. – 1920. –
20 квітня.
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Архієрейський Д., Ченцов В. Влада і селянство в Україні у 20-ті рр. // З
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1–2. – С. 88.
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«Ми, представники від Балтського повіту, хочемо, аби від тих
постанов, які ми винесемо на губернському з’їзді, затрусилася
вся земля […] і на віки зникли з лиця землі всі контрреволюціонери, всі бандити, всі спекулянти, всі кулаки, всі провокатори!
[…] Для всіх них ми відшукаємо кару і місце на шахтах Донбасейну, на золотих копальнях Сибіру, на дні бурхливого моря!»67.

Центральною подією другого дня роботи з’їзду стала доповідь І. Клименка з уже традиційною темою: «Про завдання
Радянської влади». За підсумками обговорення цієї доповіді одностайно ухвалили резолюцію, де провина за голод та розруху,
за руйнацію «планомірного будівництва робітничо-селянської
держави» покладалася на «денікінських та петлюрівських агентів, які у союзі з польськими панами, грабіжниками й бандитами, розбрелися по всіх глухих кутках Радянської України та,
опираючись на куркулів-мироїдів, почали вести свою провокаційну роботу, почали стріляти у Радянську владу». У резолюції
пропонувалося «всіх бандитів оголошувати поза законом», у
«поплічників бандитів» конфіскувати майно та передати «до
фонду робітничо-селянської держави». Також на населення сіл
покладалася відповідальність перед радянською владою за
«бандитизм та куркульську контрреволюцію»68.
Боротьбі з бандитизмом делегати присвятили окремий день
роботи з’їзду. Із доповіддю виступив делегат Аносов. Серед
причин поширення бандитизму назвав активну його підтримку куркулями, яких «підживлює білогвардійський елемент та
колишні жандарми й поліцейські». Доповідач пропонував негайно роззброїти «куркульський елемент». Я. Нечиталюк у виступі наголосив про необхідність розрізняти кримінальний й
політичний бандитизм. На його переконання, повстанський рух
Ю. Тютюнника значною мірою підживлювався «провокаційним
роздмухуванням національно-шовіністичних страстей».
У підсумку делегати під бурхливі аплодисменти одностайно ухвалили резолюцію, де зазначалося:
Вісті Одеської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів. – 22
квітня.
68
Там само. – 23 квітня.
67
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«Мирне соціалістичне будівництво на Україні затримується, а в
деяких місцевостях стає неможливим, через махровий бандитизм, який живиться нероззброєним войовничим куркульством,
яким керують білогвардійські офіцери й агенти польської шляхти, Петлюри, Тютюнника тощо».

Резолюція закликала
«вжити найрішучіших заходів щодо роззброєння куркульства й
неблагонадійних елементів»,

повторювала тезу про оголошення бандитів поза законом. Делегати закликали боротися з провокаціями, які
«поширювали агенти Денікіна, Петлюри, польської шляхти й Тютюнника про насильницьке запровадження комуни»

та роз’яснювати всім, що
«на підставі декрету Всеукраїнського робітничо-селянського
уряду ніяких насильницьких комун немає і всякий, хто силою
буде запроваджувати комуну, оголошується поза законом»69.

Підводячи підсумки роботи з’їзду, газета «Вісті/Известия»
опублікувала редакційну статтю з промовистою назвою «Смерть
бандитам!». Це гасло завершувало відповідну резолюцію з’їзду
й положення цієї резолюції, на думку редакції газети, були найбільшим досягненням губернського з’їзду рад. У статті вкотре
наголошувалося, що
«з’їзд намітив рішучі заходи цієї боротьби й відрізав всі шляхи
контрреволюціонерам, які намагалися би надягнути на бандитизм політичне вбрання, вказав вірні шляхи для ліквідації провокацій петлюрівських та денікінських агентів».

Тепер лише залишалося
«зробити все для того, щоб бандитизм ніколи не міг відродитися
ні в селі, ні в місті»70.

Рішення 2-го губернського з’їзду рад щодо «боротьби з бандитизмом і контрреволюцією» стали кульмінацією формальної
підтримки репресивної політики комуністичної влади. Водночас делегати з’їзду рад лише фіксували реально існуючий стан
речей.
Вісті Одеської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів. – 27
квітня.
70
Там само. – 1920. – 28 квітня.
69
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21 квітня 1920 р. колегія ОГНК розглядала лише організаційні питання. 23 квітня колегія ОГНК у складі голови С. Реденса, членів Л. Заковського, М. Дейча та М. Віхмана ухвалила
рішення про розстріл 20 осіб, до концтабору ув’язнили 38 осіб,
3 справи передали до ревтрибуналу, з-під варти звільнили 34
особи. Зі списку розстріляних осіб п’ятьох реабілітували.
Дві справи знаходяться в архіві УСБУ в Одеській області. В
одній зберігаються протоколи допитів обвинувачених, свідків
та потерпілої особи. Двоє молодих людей, один з яких був
комуністом та співробітником ОГНК, вирішили «провести
арешт дружини фальшивомонетника» для отримання викупу
за «звільнення від арешту». Але у жінки грошей не виявилося,
тому їх отримання перенесли на наступний день. Під час пошуку
грошей, один зі знайомих цієї жінки «запропонував співробітнику НК подивитись як співробітники губНК беруть хабарі».
Під час отримання грошей 20 квітня ці двоє осіб були арештовані та 26 квітня 1920 р. розстріляні. Таким чином, колегія
ОГНК рішенням ще раз засвідчила, що буде жорстоко карати
тих, хто буде
«підривати радянську владу та компрометувати надзвичайну
комісію»71.

Ймовірно, ця справа належить до категорії справ, що на реабілітацію не подавалися.
Наступна справа, подавалася на реабілітацію, але перший
заступник прокурора Одеської області у 1995 р. зробив висновок про те, що
«Панченко Сергій Іванович був обґрунтовано притягнутий до
кримінальної відповідальності, а тому реабілітації не підлягає».

Цьому висновку старшого радника юстиції передував стислий
виклад матеріалів справи. Фігурант справи С. Панченко, 1894 р. н.,
родом із м. Харкова. У 1918 р. він, будучи офіцером царської армії, добровільно вступив до лав «петлюрівської армії офіцером
для доручень». Під час наступу Червоної армії втік до Польщі, а
після вступу до Одеси Добровольчої армії повернувся до Украї71
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ни, вступив до драгунського полку та був призначений начальником комендантської команди м. Тульчина. Очолюючи цю
команду, С. Панченко особисто арештував колишнього комісара з продовольчих питань Сапаріна, воєнкома Разводовського
та 4-х прихильників радянської влади. Всі вони були звільнені
Червоною армією після захоплення нею м. Тульчина. Під час
допиту у ОГНК С. Панченко визнав факт цих арештів, наголосивши, що виконував наказ коменданта міста та заперечив факт
побиття арештованих. Останній факт підтвердив свідок, колишній арештований, який наголосив, що Панченко не стримував підлеглих, коли ті знущалися над арештованими72. Ця та
подібні їй справи породжують питання: яка доля чекає на справи цих осіб під час нової етапу реабілітації?
У засіданні колегії ОГНК 23 квітня 1920 р. також брав участь
начальник особливої групи при управлінні начальника НК і
особливого відділу при ревкомі УСРР Ф. Мартинов. Після його
доповіді двох осіб ухвалили розстріляти, одну особу ув’язнили
до концтабору за звинуваченням «у бандитизмі» та «приналежності до бандитської зграї», ще 4 особи потрапили до концтабору за «праздношатаемость».
Інші особи з затвердженого розстрільного списку від 23
квітня 1920 р. цього засідання колегії були страчені за наступними звинуваченнями:
«за службу у білих у контррозвідці та вбивстві декількох комуністів», «за “нальот” та спробу втечі з тюрми», «за переховування контрреволюціонерів», «за скоєння злочину за посадою».

За останнім формулюванням розстріляли двох співробітників
ОГНК. В. Скуратова розстріляли «як жорстокого начальника
тюрми стосовно ув’язнених комуністів», Є. Іванова «як голову
військово-польового суду у Миколаєві за білих»73.
26 квітня відбулося завершальне квітневе засідання колегії
ОГНК, де брали участь голова С. Реденс та члени Л. Заковський,
М. Дейч, Уральцев і Соколов. Вони ухвалили рішення про вбивство 9 осіб, до концтабору ув’язнили 11 осіб, до ревтрибуналу
72
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передали 2 справи, продовжили слідство стосовно семи осіб,
34 особи звільнили. Одна особа, чию вину було доведено, померла до проведення засідання колегії. Зі списку розстріляних
осіб, одну особа реабілітували, її анотована справа міститься у
«Одесскому мартирологу».
Ще одна справа з цього розстрільного списку на двох осіб
зберігається в архіві УСБУ в Одеській області. Останній аркуш
цієї справи містить датований 1994 р. короткий припис: «Не
підпадає під Закон». Співробітників районної транспортної надзвичайної комісії (РТНК) Афанасія Красова та Петра Арбузова
звинуватили «у провокації». А. Красов походив з Орловської
губернії, мав 32 роки, за спеціальністю був токарем, одружений, дітей не мав. П. Арбузов походив з Тверської губернії, мав
41 рік, походив із службовців, одружений, дітей не мав74.
«Провокація» А. Красова полягала у тому, що він, працюючи
уповноваженим секретним співробітником РТНК, у чиї обов’язки входив «нагляд за контрреволюційною діяльністю елементів міста і села», отримав право вербувати секретних співробітників на власний розсуд. Для контролю за його діяльністю «в
число завербованих ним співробітників було командировано
співробітника ГубНК», який з’ясував, що серед співробітників
Красова є колишні офіцери, які служили у контррозвідці. Як вже
співробітникам РТНК А. Красов видавав цим особам мандати
на право носіння зброї та посвідчення радянських працівників.
Вже під час слідства з’ясувалося, що Красов був мобілізований
до лав Червоної армії у 1918 р., вступив до Компартії, його дивізія була направлена на південь України, де була розформована
за антисемітські настрої. У 1919 р. він залишився в Одесі, перебував у підпіллі. За версією слідства, за його ініціативи
«мав відбутися арешт підпільної організації комуністів морського
району».

Сам Красов на допиті пояснював факт прийняття на службу до
РТНК колишніх офіцерів з контррозвідки тим фактом, що під
час денікінської влади дехто з цих офіцерів врятували йому
життя і тепер він хотів їм віддячити.
74
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«Провокація» П. Арбузова виявилася у тому, що він переслідував мету отримати від колишніх офіцерів позитивні відгуки, коли знову буде відновлено «добровольчу владу». Під час
допиту Арбузов вину свою не визнав.
У цій справі арештували ще 11 осіб, які були завербовані
А. Красовим для служби у РТНК. Всі вони були звільненні як не
причетні до цієї справи. Офіцери, чиї прізвища згадувалися у
матеріалах цієї справи, арештовані не були, відповідно ніяких
свідчень не давали, а тому питання про те, чи існувала у перші
місяці після приходу більшовиків до Одеси у 1920 р. підпільна
офіцерська організація, залишається відкритим. Із матеріалів
справи можна лише зробити припущення, що ці офіцери, які
потрапили у екстремальну ситуацію, перш за все, намагалися
врятувати своє життя.
У більшовицькій країні не знайшлося місця для П. Вікторовського «як шкідливого елементу для радянської влади, який
служив у білих у якості помічника пристава»; для В. Левдікової
та А. Левдікова, «дружини і сина колишнього жандармського
полковника, син служив у відділі пропаганди при головнокомандувачі Півдня Росії, вона відверта монархістка, утримувала
у себе білогвардійську явку до арешту»; для П. М’ястковського,
який «служив у білогвардійській контррозвідці та вимагав
гроші у громадян»; для В. Пєтухова та І. Василевського, які «служили у державній варті за білих, займали там відповідальні
посади»75 та ін.
Незважаючи на очікування місцевих більшовиків, селянський повстанський рух в Одеській губернії не набув масового
характеру. Згадуване делегатами прізвище Ю. Тютюнника стосувалося подій Першого Зимового походу, коли у середині
квітня війська під командуванням генерала М. ОмеляновичПавленка (Ю. Тютюнник в автобіографії зазначав, що генерал
«формально був командувачем армією»76) пройшли з боями
75
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північні повіти губернії. Так, 16 квітня 1920 р. українське військо захопило м. Вознесенськ, 24 квітня – м. Ананьїв, а 25 квітня –
м. Балту. Про те, що Ю. Тютюнник був «натхненником Зимового походу» й саме з ним пов’язувався «петлюрівський рух»
підтверджували донесення особливого відділу Південно-Західного фронту до ВНК. Зокрема, зазначалося, що «банда Тютюнника у 2500 штиків, 700 шабель зайняла м. Вознесенськ»77. Газетні повідомлення також інформували читачів про діяльність
«тютюнниківців» у районі Первомайська й Вознесенська, на
ст. Шестаковка, де ними було здійснено диверсію на залізниці78.
Особливістю Першого Зимового походу, наголошував у спогадах М. Омелянович-Павленко, було постійне пересування
військових підрозділів. Війська не затримувалися на одному
місці. Хоча командування армії «ніколи само не підбивало селян на повстання», але у багатьох випадках «ініціатива повстання виходила від самого населення»79. М. Омелянович-Павленко
згадав також про короткі зустрічі з отаманами Й. Пшонником
та С. Заболотним.
Потужною силою був повстанський загін, сформований на
основі 1-го Чорноморського полку, який, за задумом радянського командування, мав започаткувати 4-у Українську-Галицьку бригаду із вояків армій УНР та УГА. Але 6 квітня 1920 р. у
Тирасполі полк під командуванням полковника Й. Пшонника
разом з кавалерійським полком УГА, яким командував Е. Шепарович, підняли повстання проти радянської влади та проголосили у місті «Українську народну республіку», що проіснувала два дні80. Закріпитися повстанцям у Тирасполі не вдалося, з
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Одеси на придушення цього виступу більшовики спрямували
значні сили.
Це повстання у Тирасполі співпало ще з одним виступом
галицьких підрозділів, який відбувся на ст. Затишшя. Два повстанські загони почали рейдувати по території Ананьївського
повіту. До них приєднувалися місцеві селянські загони. Об’єднані повстанські сили встановлювали у повіті владу УНР та утримували територію повіту до приходу військ армії УНР. Так,
23 квітня комендант м. Ананьєва сотник Дубиновський, якого
на цю посаду призначив Й. Пшонник, видав наказ, який визначав повноваження українських органів влади та проголошував
«вільну торгівлю усіма продуктами та товарами»81. Останнє було особливо актуально в умовах більшовицької продрозкладки
та заборони вільної торгівлі.
Повстання проти радянської влади підрозділів ЧУГА зумовило трагічні наслідки. У ніч на 8 квітня1920 р. в Одесі загони
комендантського управління оточили штаб галицького командування, що знаходився між вулицями Маразліївська, Канатна
та Успенська. Більшовики провели тотальний обшук та роззброїли галицькі підрозділи. За наказом С. Реденса арештували
640 галичан, які одужували в одеських шпиталях, у тому числі
240 старшин. Також арештували командирів-галичан, які залишилися у Тирасполі.
В Одесі вояки УГА перебували ще з 1919 р. Тоді, після укладення договору з Добровольчою армією, у місті організували
лікарні для хворих тифом, притулки для тих, хто одужував, та
Збірну Станицю для здорових стрільців. У лютому під час боїв
між Червоною та Добровольчою арміями галичани дотримувались нейтралітету, а після того як УГА об’єдналася з Червоною
армією й отримала офіційну назву ЧУГА, її підрозділи продовжували перебувати в Одесі та виконувати функції з охорони
міста та військового майна.
На початку квітня 1920 р. Збірну Станицю більшовики ліквідували. Для процедури ліквідації лікарень створили Команду
частин, членів якої також арештували після подій у Тирасполі.
81
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Єдиною установою, що продовжувала функціонувати, був Збірний евакуаційний шпиталь. Більшовицька влада перестала його утримувати, і хворі опинилися перед загрозою голоду. Тоді
на допомогу прийшов Комітет українок, що взяв основний тягар турботи про хворих. Також одесити-українці переховували
у власних будинках галичан, допомагали отримати їм документи та переправляли до навколишніх сіл82.
Для вирішення «галицького питання» з Києва прибув поручик С. Галицький, який мав забезпечити відправлення з Одеси
«всіх вояків ЧУГА до своїх частин». Причому, у зверненні до галичан поручик наголошував, що «хто не з’явиться і не виїде зі
мною, за його безпечне перебування в Одесі не ручаюсь»83.
На засіданні 23 квітня 1920 р. колегія ОГНК розглянула питання про арештованих галичан та конфісковане у них військове та особисте майно. Колегія ухвалила рішення «галичан з-під
варти звільнити, майно повернути». Рішення виконали наступного дня, 24 квітня, про що свідчив відповідний припис84.
Але відбулися непередбачувані події. Галичани зібралися на
Товарній станції, зайняли місця у вагонах, але паротяга не подали і вони полягали спати. Вночі вагони оточили підрозділи
ОГНК й відкрили вогонь, застреливши, за різними відомостями, від 20 до 60 осіб. Поранених відвезли до лікарень, вцілілих
знову арештували. Ймовірно, під час розправи частині галичан
вдалося сховатися, можливо не всі з’явилися на станцію. Тому
4 травня у «Вістях/Известиях» надрукували наказ голови ОГНК
С. Реденса та начальника особливого відділу Л. Заковського, що
зобов’язував галичан, які знаходилися у м. Одесі й околицях,
з’явитися до комендатури для реєстрації. У випадку невиконання наказу на галичан та осіб, які їх переховували, чекала сувора кара «згідно законів військово-революційного часу»85.
Филипенко А. Українська галицька армія і «одеська трагедія» // Південний-Захід. Одесика. – Одеса: Optimum, 2006. – Вип. 2. – С. 88.
83
Вісти Одеської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів. –
1920. – 25 квітня.
84
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 65зв.
85
Держархів Одеської обл., ф. Р-599, оп. 1, спр. 193, арк. 7.
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Врешті-решт, переважну більшість галичан наприкінці травня 1920 р. вивезли з Одеси, але декількох офіцерів і солдат залишили під арештом та згодом розстріляли. Так, 20 червня 1920 р.
розстрільний список містив прізвища чотирьох
«солдат галицької армії, які брали активну участь у підпільній
організації та у підготовці повстання, поширювали відозви
польського білогвардійського уряду серед червоноармійців»86.

Це були Стефан Брикайло, Іван Денесяк (1887 р. н., уродженець
с. Судова Вишня біля Перемишля), Іван Іванцов (45 років), Максим Южгла. Ще трьох солдат галицької армії – Сергія ВодянюкКомпанського, Василя Морозова та Густава Юнака – розстріляли
за звинуваченням в активній участі «у повстанні проти Радянської влади у Тирасполі»87. Їх справи в архіві УСБУ в Одеській області поки виявити не вдалося.
Архівно-кримінальні справи на фельдшерів, поручиків галицької армії Володимира Попеля та Лаврентія Конька містять
звинувачення у тому, що перший з них «через Конька мав зв’язок з Усаневичем»88, а другий «був зв’язковим між Усаневичем
та комбатареєю, також надавав відомості про озброєння батареї» і займався «контрреволюційною діяльністю» 89. Обидва
були реабілітовані у 1995 р.
ОГНК продовжувала викорчовувати «дрібнобуржуазний
націоналістичний дух» в Одесі. Насамперед, ліквідували Комітет українок. На допиті одна із членкинь Комітету, колишня
дворянка з Ананьєва, заявила, що «я дійсно обурювалася на дії
влади, що розстріляла беззбройних галичан». Також вона не
заперечувала факту допомоги галичанам, які переховувалися
від радянської влади, та підтвердила, що з «почуття людяності»
надавала харчі хворим у шпиталях». Голову Комітету українок
Вісті Одеського Губернського Виконавчого Комітету Ради Робітничих,
Селянських та Червоноармійських Депутатів і Одеської Ради Робітничих та Червоноармійських Депутатів. – 1920. – 20 червня.
87
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 283, арк. 14.
88
ГДА СБ України, м. Одеса, спр. 27016-п, [Попель В.В.].
89
Там само, спр. 27243-п, [Коньок Л.Й.].
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О. Комарецьку звинуватили у «петлюрівщині». Колегія ОГНК у
вердикті зазначила:
«Комарецька Олександра Миколаївна, член “Просвіти”, постачала петлюрівських агентів харчами, мала безпосередній зв’язок
через Литвиненко, тому обвинувачується у контрреволюційній
діяльності».

У червні 1920 р. її розстріляли. У 1994 р. О. Комарецьку реабілітували. У висновку прокурора зазначалося:
«У справі, крім Комарецької, нікого не допитали, доказів її діяльності проти радянської влади у матеріалах слідства ніяких немає»90.

Це була не єдина жертва у «справі галичан». За переховування «галичанина Мангейма» наприкінці травня 1920 р. арештували, а на початку серпня розстріляли «австрійсько-підданого»
Р. Шорейса та М. Баварія. Власницю квартири та її служницю,
також австрійського походження, ув’язнили до концтабору91.
У 1994 р. всі вони були реабілітовані.
Наступною проблемою для більшовиків стали одеські колонії. Пам’ятаючи про потужне повстання німців-колоністів
влітку 1919 р., більшовицька влада у 1920 р. приділяла особливу увагу німецьким колоніям. Їх мешканці у переважній
більшості були заможними селянами і не сприймали конфіскаційних заходів радянської влади. Спочатку більшовики почали
загравати з батрацькою та бідняцькою частиною населення
колоній і паралельно «тиснути» на заможну його частину.
ОГНК майже одразу почала арештовувати учасників повстання 1919 р. Першими жертвами стала родина Келлерів: батько Карл, його сини Карл (30 р.), Едуард (24 р.) та 4 доньки: Катерина (26 р.), Амалія (24 р.), Розалія (20 р.), Ольга (16 р.). На
жаль, архівну-кримінальну справу на цих осіб виявити не вдалося. Відомо лише з протоколу засідання колегії, що
«за керівництво повстанням у 1919 р. німців-колоністів у Тираспольському повіті»

батька та синів розстріляли, доньок ув’язнили до концтабору92.
ГДА СБ України, м. Одеса, спр. 26977-п, [Комарецька О.М.].
Там само, спр. 27041-п, [Мангейм, Шорейс Р.Ф.].
92
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 3, спр. 282, арк. 62зв.
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Таким чином, протягом лютого 1920 р. ОНСК, яка хоч відразу й додала до назви найменування «надзвичайної», вироки не
ухвалювала. Її співробітники проводили лише арешти та слідчі
дії. Потім справи передавалися до ревтрибуналу, де вони розглядалися у відкритому режимі. Ситуація змінилася у березні
1920 р., коли до Одеси прибула група «надзвичайників», що
підпорядковувалася ВНК. Після нетривалого періоду реорганізації та зміни назви на ОГНК цей позасудовий орган влади почав у закритому режимі проводити засідання колегії, де ухвалювалися розстрільні рішення. Проте на цьому етапі діяльності
ОГНК переважали справи, фігурантами яких були фальшивомонетники та кримінальні елементи. Якщо боротьба зі кримінальною злочинністю, що набула значних розмірів, була закономірним явищем, то масове виготовлення фальшивих грошових знаків спровокувала влада, що заборонила обіг «нерадянських грошей», не забезпечивши громадян радянськими грошовими знаками, особливо дрібного номіналу. Із усієї кількості
розстріляних лише 13 осіб звинуватили у «контрреволюції»,
«службі у контррозвідці й побитті комуністів», «видачі комуністів контррозвідці» тощо. Необґрунтованість звинувачень
засвідчив факт реабілітації цих осіб у 1990-х рр.
Протягом березня–квітня 1920 р. колегія ОГНК за головування С. Реденса ухвалила рішення про розстріл 113 осіб, 110
осіб ув’язнили до концтабору, 29 справ передали на розгляд
революційного трибуналу, щодо 33 справ продовжили слідство,
з-під варти звільнили 182 особи. Переважну більшість осіб розстріляли й ув’язнили до концтабору у квітні 1920 р.
Отже, каральні органи більшовицької влади втілювали політику терору – придушення проявів відкритого чи прихованого спротиву комуністичному режиму представниками різних
соціальних верств населення.
У наступні місяці 1920 р. політичний терор комуністичної влади в Одеській губернії почав набирати ще більших обертів. Оскільки ОГНК почала масово «розкривати петлюрівські, білогвардійські, шпигунські організації», долучилася до політики ліквідації «куркульства» та пролетаризації українського селянства.
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Shyshko O. Political terror in Odesa province
in february–april 1920
The aim of this publication is the analysis of the Odessa Provincial Emergency
Committee (OPEC) and other Bolshevik punitive authorities, acting under
the formal leadership of the Odessa Revolutionary Committee and later,
the Odessa Provincial Executive Committee. These repressive bodies were
designed to ensure the implementation of the policy of terror, which consisted in suppressing any form of open or covert opposition to the communist regime from the representatives of different social strata. Using
the problem research method and chronological method, this publication
researches the application of punitive measures by the communist authorities, which included executions, imprisonment in concentration camps,
property confiscation, forced mobilization and others. In March and April
of 1920, the OPEC Board, chaired by S. Redens, decided to execute 113
persons with confiscation of their property, 110 persons were imprisoned
in a concentration camp, 29 cases were referred to the revolutionary tribunal, and 182 persons were released from custody. The further studies
will deal with the build-up of political terror of OPEC, when it started to
disclose en masse the «Petlyura’s and the Whites» spying organizations’,
and took part in extermination of the «kurkuli». The documents and materials released by the Archives of the Security Service of Ukraine should
contribute to greater awareness of the need for decommunisation process, and become involved in the educational process.
Key words: terror, execution lists, OPEC, collegium, concentration camp, revolutionary tribunals, revolutionary committee.
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Репресії серед співробітників державної безпеки УРСР

УДК 94+929:351.87(477)«1936/1941»

Вадим ЗОЛОТАРЬОВ*

Репресії серед співробітників
державної безпеки УРСР у 1936–1941 рр.:
персоналізовано-статистичний аналіз
Досліджені репресії співробітників державної безпеки УРСР у другій
половині 1930-х рр., встановлена кількість арештованих, проведено статистичний аналіз репресованих за різними показниками,
наведені стислі біографічні відомості про 654-х репресованих
співробітників.
Ключові слова: репресії, НКВС, спеціальні звання, Великий терор,
міра покарання.

Кількість репресованих співробітників комуністичної держбезпеки у другій половині 1930-х рр. досі лишається невідомою.
На сьогодні відсутні наукові праці, які аргументовано дослідили
масштаби політичного і кримінального покарання співробітників НКВС у 1930-х рр.
У 1988 р. голова КДБ СРСР В. М. Чебриков заявив, що під час
Великого терору було репресовано 20 тисяч співробітників
НКВС 1. На думку російських дослідників М. В. Петрова та
К. В. Скоркіна, підставою для цієї заяви стала довідка про те,
що у 1933–1939 рр. було заарештовано 22 618 співробітників
ОДПУ–НКВС СРСР. Але, крім співробітників держбезпеки, до
цього числа входять міліціонери та прикордонники, співробітники ГУТАБ та пожежної охорони, службовці військ НКВС тощо.
Відомо також, що згідно до офіційної статистики НКВС СРСР за
період з 1 вересня 1936 р. до 15 серпня 1938 р., було заарештовано 2273 співробітники ГУДБ НКВС СРСР, із них за «контрреволюційні злочини» – 18622. Втім, і ця цифра викликає певні сумніви, оскільки невідомо, чи враховані в ній колишні співробітники
держбезпеки, які були переведені на іншу роботу.
* Золотарьов Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент
Харківського національного університету радіоелектроніки.
1
Чебриков В.М. Перестройка в работе чекистов // Правда. – 1988. – 2 сентября.
2
Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934–1941: Справочник. –
М.: Звенья, 1999. – С. 501
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Відкритим залишається і питання про кількість репресованих співробітників НКВС УРСР. Голова КДБ УРСР М. М. Голушко
у 1988 р. повідомив, що
«всього було знищено 1199 керівних співробітників НКВС УРСР,
які в основному винесли тягар боротьби у роки громадянської
війни і були відданими бійцями партії»3.

С. М. Богунов опублікував дещо іншу статистику КДБ УРСР стосовно репресій серед співробітників НКВС УРСР. Всього репресували 1231 ос., із них 237 – у 1937 р., 994 ос. – у 1938 р4. На жаль,
ця статистика не відповідає на питання – скільки арештували
співробітників держбезпеки під час Великого терору. До того
ж арешти чекістів за злочини 1937–1938 рр. тривали протягом
1939–1941 рр.
Дослідники комуністичних репресій із обережністю ставляться до різноманітної офіційної статистика ВНК–ОДПУ–НКВС
про кількість арештованих і засуджених громадян, оскільки за
окремий часовий проміжок цифри часто не співпадають. Тому
першим кроком у з’ясуванні кількісної оцінки репресованих
чекістів стали дослідження певних цільових груп.
М. В. Петров і К. В. Скоркін поіменно встановили, що у 1936–
1940 рр. було арештовано 240 керівних співробітників НКВС
СРСР (наркоми внутрішніх справ СРСР, союзних та автономних
республік; начальники УНКВС країв й областей, управлінь і
відділів НКВС СРСР)5. Втім, це мінімальні дані, оскільки у довіднику не вказані біографічні довідки багатьох чекістів, які у
1937–1938 рр. виконували обов’язки начальників. Зокрема, відсутні біографічні відомості про 5-х репресованих заступників
наркома внутрішніх справ УРСР (М. С. Бачинського, А. Г. Лєпіна,
А. М. Хатаневера, О. О. Яралянца, М. Д. Яхонтова) та 6-х репресованих т.в.о. начальника обласних УНКВС республіки (О. Д. Баличева, Я. К. Баутіна, С. І. Гапонова, І. А. Дарагана, Д. А. Перцова,
Шляхами чекістської долі: зб. / Упоряд. В. А. Попик; передм. М. М. Голушко. – К.: Політвидав України, 1988. – С. 6.
4
Богунов С.М. Чистки чекістських кадрів в Україні в період «єжовщини»
// Україна в добу «великого терору». 1936–1938. – К.: Либідь, 2009. – С. 39.
5
Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934–1941. – С. 500.
3
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А. М. Симховича)6. Зрозуміло, що ці 11 співробітників НКВС
УРСР не увійшли до списку 240 репресованих.
Автором цих рядків був проведений соціально-економічний
аналіз біографічних даних 90 співробітників НКВС УРСР, яким
у 1935–1936 рр. були присвоєні спеціальні звання ГУДБ від капітана ДБ і вище. Встановлено, що було репресовано 64 ос.7
Репресовані співробітники НКВС УСРР, які у 1935–1936 рр.
отримали спецзвання ГУДБ від капітана ДБ і вище
Таблиця 1
Арештовано

Страчено

Засуджено до
позбавлення волі

Звільнено
з-під арешту

88

69

13

6

Також автор провів соціально-статистичний аналіз біографічних даних 125 чекістів, які у 1936–1938 рр. обіймали керівні
посади у НКВС УРСР, та встановив, що із них репресували 88
осіб8.
Репресовані чекісти, що обіймали керівні посади
НКВС УРСР у 1936–1938 рр.

Таблиця 2

Арештовано Страчено

64

46

Померло
під час
слідства

Засуджено до
позбавлення
волі

Звільнено
з-під
арешту

Доля не
з’ясована

2

10

5

1
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А. М. Жуковим списку всіх співробітників НКВС СРСР, яким у
1935–1939 рр. були присвоєні спеціальні звання ГУДБ. За його
підрахунками, які він люб’язно надав автору, на сьогодні поіменно встановлено прізвища 4038 репресованих співробітників НКВС, які мали спеціальні звання ГУДБ (див. табл. 3). Але
у таблиці не враховані репресовані співробітники, які хоч і працювали в органах держбезпеки, але не мали спеціального звання
ГУДБ. Насамперед, це такі відомі чекісти як командарм 1-го рангу М. П. Фріновський; комбриги В. М. Дреков, О. П. Лев, В. А. Ульмер, М. М. Федоров; полковники І. П. Лоцманов і С. Т. Матузенко. Об’єктивні дані про репресованих чекістів (роки життя,
місце народження, національність, партійний та чекістський
стаж, остання посада у НКВС СРСР, дата присвоєння спеціальних
звань та нагородження урядовими та відомчими нагородами,
дата арешту та суду), які враховані в табл. 1, опубліковані на
відповідному СД диску9 або на спеціальному сайті міжнародного товариства «Меморіал»10. Але, по-перше, у вказаній роботі
А. М. Жукова немає виокремлених матеріалів або статистичних
даних про репресованих співробітників ГУДБ НКВС; по-друге,
4038 – це мінімальна, а не остаточна кількість репресованих;
по-третє, через величезний обсяг пошукової роботи не по всіх
персоналіях А. М. Жукову вдалося зібрати вичерпні об’єктивні
дані або уникнути незначних помилок. Втім, робота триває.
Репресовані співробітники НКВС СРСР,
які мали спеціальне звання ГУДБ

Наступним кроком у з’ясуванні загальної кількості репресованих чекістів стало оприлюднення російським дослідником
Звання

Тумшис М.А., Золотарёв В.А. Евреи в НКВД СССР. 1936–1938. Опыт биографического словаря. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2017. – С. 13–14.
7
Золотарьов В.А. Начальницький склад НКВС УСРР напередодні «єжовщини»: соціально-статистичний аналіз // Україна в добу «великого терору». 1936–1938. – К.: Либідь, 2009. – С. 77–79.
8
Золотарьов В. Керівний склад НКВС УРСР під час «великого терору»
(1936–1938 рр.): соціально-статистичний аналіз // З архівів ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ. – 2009. – № 2. – С. 111–114.
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1

Генеральні
комісари ДБ

Ареш- Стра- Померло Засуджено
під час
до позбавтовано чено слідства
лення волі
2
3
4
5

2

Таблиця 3

Доля
Звільнено
не
з-під
з’ясована
арешту
6
7

2

Жуков А.Н. Кадровый состав органов государственной безопасности
СССР 1935–1939. – Электрон. изд-е. Междунар. о-во «Мемориал», М., 2016.
10
Кадровый состав органов государственной безопасности СССР 1935–
1939 // http://nkvd.memo.ru
9
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1

Комісари ДБ
1-го рангу
Комісари ДБ
2-го рангу
Комісари ДБ
3-го рангу
Старші
майори ДБ
Майори ДБ
Капітани ДБ
Старші
лейтенанти ДБ
Лейтенанти ДБ
Молодші
лейтенанти ДБ
Сержанти ДБ
Разом

2

3

4

5

6

7

7

12

12

21

20

1

54

50

1

2

1

142
435

117
239

6
19

15
114

3
27

1
36

703

284

13

217

104

85

948

274

9

348

156

161

935

161

9

424

128

213

779
4038

93
1259

6
64

340
1460

96
515

244
740
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7

Таблиця 4
Звання

У нашому матеріалі ми поіменно називаємо репресованих
співробітників державної безпеки УРСР. Критерії формування
даного списку були наступні. До співробітників держбезпеки
автором віднесені особи які, по-перше, служили в НКВС УРСР у
період з жовтня 1936 р. по грудень 1938 р.; по-друге, мали спеціальні звання ГУДБ НКВС, або служили у відділах УДБ чи відділах
управлінь місць ув’язнення (УМУ), обіймали керівні посади у
НКВС УРСР.
На сьогодні встановлено прізвища 654 чекістів, які були
арештовані у 1936–1941 рр. як «вороги народу», «порушники
соціалістичної законності» або як особи, що скоїли кримінальні
злочини (див. табл. 4). Із них, 216 ос. (33,03%) – стратили,
209 ос. (31,95%) – засудили до позбавлення волі, 10 ос. (1,53%) –
засудили до позбавлення волі умовно, 9 ос. (1,38%) – померли
або покінчили життя самогубством під час слідства, 148 ос.
(22,63%) – звільнили з-під арешту. Долю 62 співробітників
(9,48%) після арешту з’ясувати поки що не вдалося.

Комісари ДБ
1-го рангу
Комісари ДБ
2-го рангу
Комісари ДБ
3-го рангу
Старші
майори ДБ
Майори ДБ
Капітани ДБ
Старші лейтенанти ДБ
Лейтенанти
ДБ
Молодші
лейтенанти
ДБ
Сержанти ДБ
Не мали
спецзвання
ГУДБ
Комдив
Комбриг
Директор
міліції
Полковник
Полковий
комісар
Капітан
міліції
Разом

Засуджено Засуджено Померли Звільнені Доля
Ареш- Стра- до позбав- до позбав- під час
не
з-під
товано чено лення волі лення волі слідства арешту з’ясована
умовно

1

1

3

3

4

4

9

8

1

28
65

23
38

4
18

1
2

6

1

136

45

45

3

36

7

150

36

45

2

2

48

17

124

26

44

3

31

20

70

12

28

19

10

57

14

26

7

7

1
2

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

654

216

1
5

1
209

10

9

148

63

162

Вадим Золотарьов

Із 209 засуджених чекістів 3 ос. (1,44%) отримали строк
ув’язнення – 20 років позбавлення волі; 8 (3,83%) – 15 років;
2 (0,96%) – 12 років; 55 (26,32%) – 10 років; 26 (12,44%) – 8 років; 9 (4,31%) – 7 років; 13 (6,22%) – 6 років; 36 (17,22%) – 5 років; 5 (2,39%) – 4 роки; 1 (0,49%) – 3,5 роки; 12 (5,74%) – 3 роки;
7 (3,35%) – 2,5 роки; 1 (0,49%) – 2 роки; 1 (0,49%) – 1,5 роки,
1 ос. (0,49%) – 1 рік. Термін ув’язнення 28 осіб (13,40%) поки
що невідомий (див. табл. 5).
Терміни ув’язнення
співробітників держбезпеки НКВС–УРСР
Таблиця 5

Звання
Старші
майори ДБ
Майори ДБ
Капітани ДБ
Старші
лейтенанти ДБ
Лейтенанти ДБ
Молодші
лейтенанти ДБ
Сержанти ДБ
Не мали
спецзвання
ГУДБ
Разом

20 15 12 10 8 7 6 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 ?
1

1

1 1

2

1 2

7 3

1
1 2
2



4
1 2

1

1 18

11 10 2 2 9 2 1 4

3 45

9 5 2 6 5

2 1 1

9 3 4 2 8 1

3 3

10 3 1

6 1

2 2

3 28

2 6 1

1 1

3 24

1 7 2

1 10 45
1

8 44

3 8 2 55 26 9 13 36 5 1 12 7 2 1 1 28 209

Автор не претендує на вичерпаність поданих даних і наголошує, що це мінімальна кількість репресованих співробітників
держбезпеки. Також чимало інформації потребує подальшого
уточнення. Тому ми подаємо стислі відомості про всіх відомих
автору українських чекістів, які арештували протягом 1936–
1941 рр.
Всі стислі довідки подано за єдиною схемою: прізвище, ім’я,
по-батькові; роки життя (у випадку страти чекіста подається
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дата розстрілу); посада у НКВС УРСР на момент арешту (у випадку, коли чекіст був арештований не під час роботи у НКВС
УРСР, указується остання посада у НКВС УРСР та дата, до якої
він офіційно перебував на посаді, а також посада перед арештом); дата арешту; дата судового вироку (було виявлено багато
випадків, коли вищі судові інстанції змінювали вирок; в таких
випадках все рівно зазначається дата першого суду).
Для розуміння впливовості окремих чекістів та розшифрування їх посад у досліджуваний період подамо організаційну
структуру НКВС УРСР. Із січня 1937 р. до серпня 1938 р. в УДБ
НКВС УРСР існувала наступна нумерація відділів: 1-й – охорони
керівників партії та уряду; 2-й – оперативний, 3-й – контррозвідувальний, 4-й – секретно-політичний, 5-й – особливий; 6-й –
транспортний (розформований у серпні 1937 р.); 8-й – обліковореєстраційний; 9-й – спеціальний, 11-й водного транспорту,
шосейних доріг і зв’язку (діяв з вересня 1937 р.), 12-й – відділ
оперативної техніки. Сьомого (іноземного) відділу у штаті УДБ
НКВС УРСР не існувало, а функції 10-го (тюремного) відділу в
НКВС УРСР виконувало управління місць ув’язнення (УМУ) –
на місцях відділи місць ув’язнення (ВМУ). Із серпня 1937 р. на
базі розформованих 6-х відділів УДБ НКВС УРСР і 6-х відділів
УДБ обласних УНКВС діяли так звані дорожньо-транспортні
відділи (ДТВ) ГУДБ НКВС, що дислокувалися в адміністративних центрах відповідних залізниць: Одеський – м. Одеса;
Південний – м. Харків; Південно-Донецький – ст. Ясинувата;
Південно-Західний – м. Київ; Північно-Донецький – м. Артемівськ; Сталінський – м. Дніпропетровськ11.
Влітку 1938 р. у НКВС УРСР відбулася чергова реорганізація
відповідно до наказів НКВС СРСР № 00362 від 9 червня 1938 р.
та № 00378 від 19 червня 1938 р.12 Згідно із наказів по особовому складу в НКВС УРСР офіційна реорганізація відбулася у першій половині серпня 1938 р. Замість УДБ НКВС УРСР сформували 1-е Управління (державної безпеки) НКВС УРСР, до якого
11
12

Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934–1941. – С. 40–41.
Окіпнюк В.Т. Органи державної безпеки УРСР (1922–1941 рр.): історико-правове дослідження. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 274.
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входили відділи: 1-й – охорона керівників партії та уряду; 2-й –
оперативний; 4-й – секретно-політичний; 5-й – іноземний; 6-й –
чекістське спостереження за воєнізованими організаціями, міліцією, ТОСАВІАХІМом, пожежною охороною, військкоматами,
спортивними товариствами; 7-й – чекістське спостереження за
оборонною промисловістю; 8-й відділ – чекістське спостереження за всією промисловістю; 9-й – чекістське спостереження за
торгівельними закладами та сільським господарством13. Втім,
на відміну від НКВС СРСР, у складі НКВС УРСР не було 2-го Управління (особливих відділів). Особовий склад 5-х (особливих)
відділів УДБ обласних УНКВС було передано до особливих
відділів НКВС Київського та Харківського військових округів.
Третє Управління (транспорт та зв’язок) НКВС СРСР в НКВС
УРСР представлене 3-м відділом (цивільний повітряний флот,
зв’язок, шосейно-дорожнє будівництво). Також у НКВС УРСР
діяли самостійні підрозділи – 1-й спецвідділ (оперативний облік,
реєстрація і статистика); 2-й спецвідділ (оперативна техніка);
3-й спецвідділ (таємно-шифрувальний). Чергова реорганізація
НКВС СРСР відбулася 29 серпня 1938 р., але до УРСР докотилася
лише у січні 1939 р. Зокрема, відновили економічне управління,
а секретно-оперативний відділ став називатися 2-м.
У довідках нумерація відділів подається згідно з існуючою
на той час, коли особою обіймалася певна посада. Автором вживаються наступні скорочення: АГУ – адміністративно-господарське управління; ВДТВ – відділок дорожньо-транспортного
відділу; ГУТАБ – головне управління таборів; ДТВ – дорожньотранспортний відділ; ЕКВ – економічний відділ; заст. – заступник; КВО – Київський військовий округ; КУ – крайове управління; нач. – начальник, ОВ – особливий відділ; оперуп. – оперуповноважений; ОУ – обласне управління; пом. – помічник; СПВ –
секретно-політичний відділ; ТВ – транспортний відділ; УПВО –
управління прикордонної та внутрішньої охорони; УРСМ – управління робітничо-селянської міліції.
* * *
13

Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. 1934–1941. – С. 48.
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1. Страчені співробітники НКВС УРСР
Комісар державної безпеки 1-го рангу
Балицький Всеволод Аполлонович (1892–27.11.1937). Нарком НКВС
УРСР до 19.05.1937. Нач. Далекосхідного КУ УНКВС до
19.06.1938 Вирок – 04.07.1937. Вирок – 27.11.1937.
Комісари державної безпеки 2-го рангу
Карлсон Карл Мартинович (1888–20.04.1938). Заст. наркома НКВС
УРСР до 20.07.1937. Нач. Томськ-Асінського табору до
11.01.1938. Вирок – 22.01.1938. Вирок – 20.04.1938.
Кацнельсон Зіновій Борисович (1892–10.03.1938). Заст. наркома
НКВС УРСР до 07.04.1937. Заст. нач. ГУТАБ НКВС СРСР і нач.
Дмитрівського табору. Вирок – 17.07.1937. Вирок – 10.03.1938.
Леплевський Ізраїль Мойсейович (1896–28.07.1938). Нарком НКВС
УРСР до 25.01.1938. Нач. 3 Управління НКВС СРСР. Вирок –
26.04.1938. Вирок – 28.07.1938.
Комісари державної безпеки 3-го рангу
Іванов Василь Тимофійович (1894–16.08.1938). Заст. наркома НКВС
УРСР до 20.07.1937. Вирок – 01.08.1937. Вирок – 16.08.1938.
Миронов Сергій Наумович (Король Мирон Йосифович) (1894–
22.02.1940). Нач. Дніпропетровського ОУ НКВС до 28.11.1936.
Завідувач 2 відділом наркомату іноземних справ СРСР. Вирок – 06.01.1939. Вирок – 21.04.1940.
Стирне Володимир Андрійович (1897–15.11.1937). Нач. 3 відділу
УДБ НКВС УРСР до 02.09.1937. Вирок – 22.10.1937. Вирок –
15.11.1937.
Успенський Олександр Іванович (1902–1940). Нарком НКВС УРСР до
14.11.1938. 14.11.1938 перейшов на нелегальне становище.
Вирок – 15.04.1939. Вирок – 27.01.1940. В кримінальній справі
є довідки з двома різними датами розстрілу – 28.01.1940 та
26.02.1940.
Старші майори державної безпеки
Абугов Ошер Йосипович (1899–29.08.1938). Нач. 4 відділу УДБ НКВС
УРСР до 20.07.1937. Пенсіонер. Вирок – 15.10.1937. Вирок –
29.08.1938.
Александровський (Юкельзон) Михайло Костянтинович (1898–
15.11.1937). Нач. 3 відділу УДБ НКВС УРСР до 11.01.1937. 1-й
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заст. нач. 4 (розвідувального) управління генштабу Червоної армії . Вирок – 08.07.1937. Вирок – 15.11.1937.
Кривець Єфим Фомич (1897–26.01.1940). Нач. Дніпропетровського
ОУ НКВС до 26.02.1938. Нач. Орджонікідзевського КУ НКВС.
Вирок – 24.01.1939. Вирок – 25.01.1940.
Островський Йосиф Маркович (1895–21.06.1937). Нач. Управління
шосейних доріг НКВС УРСР. Вирок – 29.03.1937. Вирок –
20.06.1937.
Радзивиловський Олександр Іванович (Ізраїль Мойсейович) (1904–
25.01.1940). Заст. наркома НКВС УРСР до 03.1938. Нач. 3
відділу 3 Управління НКВС СРСР. Вирок – 13.09.1938. Вирок –
24.01.1940.
Розанов (Розенбардт) Олександр (Абрам) Борисович (1896–
08.09.1937). Нач. Одеського ОУ НКВС до 14.06.1937. 14.06.1937
призначений нач. Воронезького ОУ НКВС, але до виконання обов’язків не приступав і з Одеси не виїжджав. Вирок –
11.07.1937. Вирок – 07.09.1937.
Соколинський (Гімельман) Давид Мойсейович (1902–21.01.1940).
Нач. Донецького ОУ НКВС до 26.02.1938. Нач. центрального
управління морського нафтоналивного флоту наркомату
водного транспорту СРСР. Вирок – 02.03.1939. Вирок –
19.01.1940.
Шаров (Шавер) Микола Давидович (1897–22.02.1939). Нач. Київського ОУ НКВС до 29.12.1937. Нач. Сталінградського ОУ НКВС.
Вирок – 27.09.1938. Вирок – 22.02.1939.
Майори державної безпеки
Блюман Віктор Михайлович (1899–22.09.1938). Нач. 5 УДБ НКВС
УРСР до 17.02.1938. Перебував у резерві НКВС СРСР. Вирок –
27.04.1938. Вирок – 22.09.1938.
Волинський (Файнштейн) Самуїл Григорович (1905–22.02.1939).
Співробітник 3 відділу УДБ НКВС УРСР до 03.1938. Пом. нач.
3 відділу ГУДБ НКВС СРСР. Вирок – 23.10.1938. Вирок –
22.02.1939.
Волков Олександр Олександрович (1898–16.10.1941). Нач. 4 відділу
УДБ Дніпропетровського ОУ НКВС. Вирок – 26.06.1937.
Звільнений 09.1937. Нач. Полтавського ОУ НКВС до 14.01.1939.
Співробітник резерву НКВС СРСР. Вирок – 08.03.1939. Вирок –
20.07.1941.
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Вяткін Григорій Матвійович (1900–23.02.1939). Нач. Житомирського ОУ НКВС. Вирок – 16.11.1938. Вирок – 22.02.1939.
Глєбов-Юфа Зіновій Наумович (1903–28.01.1940). Нач. відділку 4
відділу УДБ НКВС УРСР до 01.03.1937. Нач. відділку 2 (секретно-політичного) відділу ГУДБ НКВС СРСР. Арешт –
14.11.1938. Вирок – 28.01.1940.
Гречухін Дмитро Дмитрович (1903–23.02.1939). Нач. Особливого
відділу (ОВ) ГУДБ НКВС Київського військового округу (КВО)
та т.в.о. заступника наркома НКВС УРСР до 15.09.1938. Нач.
Ростовського ОУ НКВС. Арешт – 03.12.1938. Вирок – 22.02.1939.
Євген’єв-Шептицький Євген Адольфович (1897–03.03.1939). Нач.
будівництва НКВС № 216 та табору НКВС № 216 (шлях Черкаси–Калюжани) до 19.10.1938. Арешт – 29.10.1939. Вирок –
02.03.1939.
Єгоров Андрій Іванович (1904–27.07.1941). Нач. Чернігівського ОУ
НКВС та за сумісництвом т.в.о. заст. нач. ОВ НКВС КВО.
Арешт – 02.12.1938. Вирок – 08.07.1941
Жабрєв Іван Андрійович (1898–22.02.1939). Нач. Кам’янець-Подільського ОУ НКВС. Арешт – 17.11.1938. Вирок – 22.02.1939.
Коркін Петро Андрійович (1900–29.01.1940). Нач. Дніпропетровського ОУ НКВС до 31.01.1939. Співробітник діючого резерву
НКВС СРСР. Арешт – 21.02.1939. Вирок – 28.01.1940.
Корнєв (Капелюс) Марк Борисович (1900–02.03.1939). Нач. Чернігівського ОУ НКВС до 26.02.1938. Пом. наркома НКВС Білоруської РСР. Арешт – 20.06.1938. Вирок – 02.03.1939.
Краукліс Ян Кріш’янович (1895–22.04.1938). Нач. Управління місць
ув’язнення НКВС УРСР до 26.07.1937. Нач. Кулойського табору НКВС. Арешт – 01.01.1938. Вирок – 22.04.1938.
Купчик Ісак Юлійович (1900–07.09.1937). Нач. 5 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 07.08.1937. Вирок – 07.09.1937.
Листенгурт Михайло Олександрович (1903–22.02.1939). Нач. 5
відділу УДБ НКВС УРСР до 04.1938. Заст. нач. 3 відділу ГУДБ
НКВС СРСР. Арешт – 25.10.1938. Вирок – 22.02.1939.
Морозов Ігнатій Дмитрович (1898–26.07.1940). Нач. Вінницького
ОУ НКВС до 03.03.1938. Пом. нач. слідчої частини НКВС СРСР.
Арешт – 04.04.1939. Вирок – 24.07.1940.
Осинін-Вінницький Григорій Маркович (1899–27.01.1940). Нач. СПВ
УДБ Одеського ОУ НКВС до 21.10.1936. Нач. ОВ НКВС Особли-
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вої Червонопрапорної далекосхідної армії. Арешт – 14.07.1937.
Вирок – 26.01.1940.
Письменний Яків Вульфович (1902–07.09.1937). Нач. 6 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 24.06.1937. Вирок – 07.09.1937.
Рахлис Пейсах Меерович (1897–10.01.1938). Нач. 4 відділу УДБ НКВС
УРСР до 31.03.1937. Нач. 3 відділу УДБ НКВС Узбецької РСР.
Арешт – 07.08.1937. Вирок – 10.01.1938.
Рейхман Лев Йосифович (1901–26.01.1940). Нач. 3 відділу УДБ НКВС
УРСР до 28.03.1938. Нач. відділу оборонної промисловості
Головного економічного управління НКВС СРСР. Арешт –
24.10.1938. Вирок – 25.01.1940.
Самойлов (Бесидський) Самуїл Ісакович (1900–27.09.1938). Нач. 3
відділу УДБ НКВС УРСР до 02.1938. Співробітник резерву
НКВС СРСР. Арешт – 25.04.1938. Вирок – 27.09.1938.
Соколов–Шостак Петро Григорович (1896–07.09.1937). Нач. Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 24.06.1937. Вирок – 07.09.1937.
Хатаневер (Хатеневер) Арон Меєрович (1905–22.06.1940). Нач. 4
відділу УДБ та заст. наркома НКВС УРСР до 05.1938. Заст. нач.
Ленінградського ОУ НКВС. Арешт – 17.11.1938. Вирок –
21.05.1940.
Цикліс Савелій Михайлович (1888–28.08.1938). Нач. Адміністративно-господарського управління (АГУ) НКВС УРСР до
08.08.1937. Нач. адмінвідділу Івдельського табору НКВС.
Арешт – 25.04.1938. Вирок – 28.08.1938.
Комдив
Лєпін (Лієпіньш) Андрій Генріхович (1896–29.07.1938). Нач. Управління прикордонної та внутрішньої охорони (УПВО) НКВС
УРСР і т.в.о. заступника наркома НКВС УРСР до 01.02.1938.
Безробітний. Арешт – 19.05.1938. Вирок – 29.07.1938.
Комбриг
Семенов Петро Васильович (1898–09.1937). Начальник ОВ НКВС
Харківського військового округу та заступник начальника
Харківського ОУ НКВС до 02.06.1936. Майор державної безпеки (13.12.1935). Заст. нач. УПВО НКВС УРСР. Арешт –
09.08.1937. Вирок – 07.09.1937.
Федоров Микола Миколайович (1900–04.02.1940). Нач. Київського
ОУ НКВС до 04.1938. Нач. 4 (особливого) відділу ГУДБ НКВС
СРСР. Арешт – 20.11.1938. Вирок – 03.02.1940.
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Директор міліції
Бачинський Микола Станіславович (1894–28.10.1937). Начальник
УРСМ і заступник наркома НКВС УРСР. Арешт – 17.07.1937.
Вирок – 28.10.1937.
Капітани державної безпеки
Аміров-Пієвський Марк Єфимович (1900–19.03.1939). Нач. 1 відділу
УДБ НКВС УРСР до 06.07.1937. Пенсіонер. Арешт – 23.06.1938.
Вирок – 10.01.1939.
Арров (Тандетницький) Лазар Соломонович (1904–13.07.1941). Нач.
3 відділу Харківського ОУ НКВС до 27.07.1937. Співробітник
резерву НКВС СРСР. Арешт – 23.10.1938. Звільнений 14.12.1939.
Пенсіонер. Арешт – 16.08.1940. Вирок – 25.04.1941.
Берман Олександр Михайлович (1903–1937). Нач. Господарчого
відділу і заст. Нач. Адміністративно-господарського управління НКВС УРСР. Арешт – 17.07.1937. Вирок – 07.09.1937.
Бржезовський Юліан Ігнатович (1898–21.08.1937). Заст. нач. 5 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 14.05.1937. Вирок – 21.08.1937.
Брук Соломон Соломонович (1898–08.02.1938). Пом. нач. 4 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 11.07.1937. Вирок – 08.02.1938.
Герзон Матвій Михайлович (1906–23.09.1938). Нач. 4 відділу УДБ
НКВС УРСР до 27.10.1937. Нач. 5 відділку 4 відділу ГУДБ НКВС
СРСР. Арешт – 18.04.1938. Вирок – 23.09.1938.
Говлич Марк Ілліч (Говбіндер Маркус Іл’євич) (1902–20.09.1938).
Заст. нач. 4 відділу УДБ НКВС УРСР до 21.06.1937. Нач. Амурського ОУ НКВС до 13.06.1938. Арешт – 29.07.1938. Вирок –
20.09.1938.
Гольдман Соломон Ісакович (1897–1942). Нач. 8 відділу 1 Управління НКВС УРСР до 31.12.1938. Заступник начальника Печерського табору. Арешт – 15.01.1941. Вирок – 15.08.1942.
Гришин (Клювгант-Гришин) Григорій Аркадійович (Аронович)
(1903–02.09.1939). Нач. Вінницького ОУ НКВС. Арешт –
20.08.1937. Вирок – 02.06.1939.
Деноткін Самуїл Мойсейович (1899–04.02.1940). Нач. 3 відділу УДБ
НКВС УРСР до 07.03.1938. Нач. 8 відділку 3 відділу ГУДБ НКВС
СРСР. Арешт – 25.10.1938. Вирок – 03.02.1940.
Джавахов (Золотницький) Михайло Григорович (1903–07.09.1937).
Нач. Запорізького МВ НКВС. Арешт – 09.08.1937. Вирок –
07.09.1937.
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Джирін Давид Ізраїльович (19.10.1904–29.08.1938). Нач. 2 відділу
УДБ НКВС УРСР до 19.02.1938. Нач. 2 відділку 2 відділу ГУДБ
НКВС СРСР. Арешт – 06.04.1938. Вирок – 29.08.1938.
Долинський-Глазберг Семен Мойсейович (1896–08.02.1938). Заст.
нач. Дніпропетровського ОУ НКВС до літа 1937. Співробітник Східно-Сибірського ОУ НКВС. Арешт – 05.08.1937. Вирок –
08.02.1938.
Елькін Єфим Давидович (1895–28.10.1937). Нач. відділу пожежної
охорони НКВС УРСР. Арешт – 25.08.1937. Вирок – 28.10.1937.
Євген’єв (Левін) Олександр Ігнатович (1899–28.10.1937). Нач. секретаріату НКВС УРСР до 29.05.1937. Нач. секретаріату ДалекоСхідного ОУ НКВС до 28.06.1937. Арешт – 08.07.1937. Вирок –
18.10.1937.
Інсаров-Поляк Еммануїл Олександрович (1902–29.08.1938). Нач.
секретаріату НКВС УРСР до 01.1938. Заст. нач. ДТВ НКВС
Ленінської залізниці, Москва. Арешт – 25.04.1938. Вирок –
29.08.1938.
Казбек-Каплан Йосиф Якович (1901–31.10.1937). Нач. 6 відділу УДБ
Київського ОУ НКВС. Арешт – 17.06.1937. Вирок – 29.10.1937.
Канєвський Єфим Еммануїлович (1901–1939). Нач. транспортного
відділу Вінницького ОУ НКВС до 09.11.1936. Нач. Темніковського табору НКВС. Арешт – 10.05.1939. Вирок – 21.10.1939.
Карамишев Петро Васильович (16.01.1905–1941). Нач. Миколаївського ОУ НКВС до 14.01.1939. Арешт – 04.08.1939. Звільнений
04.01.1941. Арешт – 09.01.1941. Вирок – 23.03.1941.
Кисельов Павло Петрович (1903–23.02.1939). Нач. Одеського ОУ
НКВС. Арешт – 15.11.1938. Вирок – 22.02.1939.
Колесников Костянтин Олександрович (1904–29.01.1940). Секретар
Дніпропетровського ОУ НКВС до 11.1936. Начальник Управління Наркомату Військово-Морського флоту СРСР. Арештований 19.06.1939. Вирок – 28.01.1940.
Коркунов Григорій Іванович (1904–05.09.1940). Нач. Ворошиловградського ОУ НКВС до 14.01.1939. Співробітник діючого
резерву НКВС УРСР. Арешт – 05.06.1930. Вирок – 24.07.1940.
Кочергинський Георгій Ізраїльович (1898–20.10.1939). Нач. ДТВ
ГУДБ НКВС Північно-Донецької залізниці. Арешт – 20.08.1938.
Вирок – 30.06.1939.
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Леопольд-Ройтман Данило Самійлович (1901–19.04.1939). Нач. ДТВ
НКВС Південної залізниці. Арешт – 01.07.1938. Вирок –
19.04.1939.
Новаковський Нісон Шльомович (1894–22.09.1938). Нач. Управління Місць Ув’язнення НКВС УРСР. Арешт – 06.04.1938. Вирок –
22.09.1938.
Окруй Володимир Іванович (1894–31.10.1937). Нач. Коростеньського окрвідділу НКВС. Арешт – 04.08.1937. Вирок – 29.10.1937.
Орлов Данило Володимирович (Подольський Давид Вульфович)
(1902–22.09.1938). Нач. 3 відділу УДБ Донецького ОУ НКВС.
Арешт – 17.03.1938. Вирок – 22.09.1938.
Писарєв (Фукс) Володимир Львович (1900–22.09.1938). Т.в.о. нач. 5
відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 22.04.1938. Вирок – 22.09.1938.
Ратинський-Футер Аркадій Маркович (1902–04.03.1939). Нач. 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 23.07.1938. Вирок – 04.03.1939.
Рессін Ілля Залманович (1903–27.02.1940). Нач. відділку 5 відділу
УДБ НКВС УРСР до 15.08.1937. Нарком НКВС АР Німців Поволжя. Арешт – 19.11.1938. Вирок – 26.02.1940.
Риклін Олександр Ізраїльович (1900–22.09.1938). Пом. нач. економічного відділу УДБ НКВС УРСР до 03.01.1937. Пом. нач. 3
відділу УДБ Куйбишевського ОУ НКВС. Арешт – 13.03.1938.
Вирок – 22.09.1938.
Рубинштейн Наум Львович (1897–09.1937). Особливоуповноважений НКВС УРСР до 21.05.1937. Співробітник резерву НКВС
УРСР. Арешт – 15.06.1937. Вирок – 07.09.1937
Северин Михайло Северинович (Боровик Мойша Шльомович) (1895–
22.09.1938). Нач. відділу кадрів НКВС УРСР. Арешт – 15.02.1938.
Вирок – 22.09.1938.
Симхович Абрам (Аврам) Михайлович (1902–27.02.1940). Нач. 4
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 20.04.1938. Нач. 3
відділу ГУТАБ НКВС СРСР. Арешт – 06.03.1939. Вирок –
26.02.1940.
Флейшман Яків Юхимович (1898–02.10.1938). Нач. 5 відділу УДБ
Дніпропетровської ОУ НКВС. Арешт – 03.1938. Вирок –
01.10.1938.
Шелудченко Матвій Іванович (1898–02.02.1940). Нач. Артемівського МВ НКВС Донецької області до 08.08.1937. Заст. наркома
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НКВС Татарської АРСР до 25.04.1939. Арешт – 23.05.1939.
Вирок – 16.01.1940 (01.02.1940).
Яралянц (Яралов) Олександр Олександрович (1903–23.02.1939).
Заст. наркома НКВС УРСР. Арешт – 15.11.1938. Вирок –
23.02.1939.
Яхонтов-Томицький Михайло Дмитрович (1895–23.02.1939). Заст.
наркома НКВС УРСР до 01.11.1938. Арешт – 1938. Вирок –
22.02.1939.
Полковник
Чирський Роман Антонович (1891–22.09.1938). Нач. відділу кадрів
НКВС УРСР до 05.1937. Нач. управління «Динамо» УРСР.
Арешт – 21.03.1938. Вирок – 22.09.1938.
Полковий комісар
Стрижевський Леонід Ігнатович (07.11.1898–09.1937). Особливоуповноважений НКВС УРСР до 25.06.1937. Заст. нач. секретаріату НКВС УРСР. Арешт – 09.07.1937. Вирок – 07.09.1937.
Старші лейтенанти державної безпеки
Александров (Квітницький) Олександр Львович (25.12.1895–1938).
Нач. 3 відділу УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 10.03.1938.
Вирок – 23.10.1938.
Бєлуха Андрій Якович (1886–17.10.1938). Нач. відділу місць ув’язнення Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 26.03.1938. Вирок –
17.10.1938.
Борисов-Вільнер Борис Соломонович (1898–02.10.1938). Пом. нач.
Дніпропетровського ОУ НКВС до 23.07.1938. Співробітник резерву НКВС УРСР. Арешт – літо 1938. Вирок – 02.10.1938.
Британ Максим Андрійович (1895–04.02.1938). Старший інспектор
УРСМ Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 1937. Вирок –
24.01.1938.
Букшпан Михайло Маркович (1896–31.10.1937). Нач. відділу резервів НКВС УРСР. Арешт – 19.07.1937. Вирок – 31.10.1937.
Бутовський Ізраїль Михайлович (1898–23.09.1938). Нач. відділу
кадрів Донецького ОУ НКВС. Арешт – 28.07.1937. Вирок –
23.09.1938.
Глузберг (Глузберг-Боскис) Борис Самійлович (1897–25.09.1938). Нач.
5 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС. Арешт – 03.1938. Вирок –
25.09.1938.
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Годес Микола Михайлович (1900–02.10.1938). Пом. нач. 5 відділку
3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 16.08.1937. 29.11.1937 засуджений до 3 років позбавлення волі, звільнений 29.04.1938.
Арешт – 08.1938. Вирок – 02.10.1938.
Грабар Василь Романович (1908–25.12.1940). Заст. нач. ОВ НКВС
КВО. Арешт – 04.12.1938. Вирок – 11.10.1940 – ВТ.
Гранський-Павлоцький Йосиф Абрамович (1903–22.09.1938). Нач.
1 відділку 5 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 16.02.1938. Вирок – 22.09.1938.
Григор’єв (Фельдман) Григорій Самійлович (1898–23.09.1938). Заст.
нач. відділу кадрів НКВС УРСР. Арешт – 10.03.1938. Вирок –
23.09.1938.
Дальський-Білоус Микола Петрович (1903–21.02.1939). Нач. 1
відділу 1 Управління НКВС УРСР. Арешт – 11.1938. Вирок–?
Детинко Мойсей Якович (30.03.1902–22.09.1938). Нач. 3 відділку
3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 23.02.1938. Вирок –
22.09.1938.
Ідашкін Григорій Самійлович (1906–07.05.1940). Нач. 4 відділку 4
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 04.03.1938. Нач. 2
відділу УДБ НКВС Киргизької РСР. Арешт – 04.03.1939. Вирок – 15.04.1940.
Козьмин Іван Амвросійович (1902–26.09.1938). Нач. відділу кадрів
Київського ОУ НКВС. Арешт – 21.02.1938. Вирок – 26.09.1938.
Козьминих Кузьма Йосифович (1898–15.04.1939). Пом. нач. Київського ОУ НКВС. Арешт – кінець 1938. Вирок – 14.04.1939.
Лавров-Шнейдер Олександр Самійлович (1900–31.10.1937). Співробітник резерву НКВС УРСР. Арешт – 28.07.1937. Вирок –
31.10.1937.
Лазуренко Ананій Гнатович (1897–17.10.1938). Заст. нач. 4 відділу
УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938. Вирок –
17.10.1938.
Лапін Антон Антонович (1892–1938). Нач. Бориспільського РВ
НКВС Київської області до 1937. Арешт – ? Вирок – 1938.
Левкович Антон Казимирович (1891–02.10.1938). Пом. нач. навчально-стройового відділу Київської міжкрайової школи
ГУДБ НКВС до 1938. Музейний працівник. Арешт – 25.06.1938.
Вирок – ?
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Лєснов-Ізраїлєв Матвій Еммануїлович (1905–04.11.1940). Нач. 4
відділу УДБ Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 08.01.1939.
Вирок – 29.09.1940.
Лін Микола Олександрович (1898–15.10.1938). Нач. відділу кадрів
УНКВС Вінницької області до 08.05.1938. Арешт – 15.05.1938.
Вирок – 15.10.1938.
Малишев Микола Павлович (1907–14.04.1939). Заст. наркома НКВД
АМСРР. Арешт – 15.11.1938. Вирок – 13.04.1939.
Мартинюк Всеволод Савович (1900–30.09.1938). Нач. Бердичівського МВ НКВС Житомирської області. Арешт – 16.02.1938.
Вирок – 30.09.1938.
Марусинов-Бернштейн Олександр Іванович (1895–20.06.1940). Нач.
АГУ НКВС УРСР до 08.03.1938. Нач. Гутаро-тугульської експедиції Іркутського ОУ НКВС. Арешт – 15.09.1939. Вирок – ?
Назаров Михайло Миколайович (1897–16.10.1938). Заст. нач. 3 відділу УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938. Вирок –
16.10.1938.
Ольшанський Семен Абрамович (1899–09.1937). Нач. 2 відділу УДБ
Харківського ОУ НКВС. Арешт – 04.08.1937. Вирок – 07.09.1937.
Орловський-Горощик Василь Михайлович (1896–11.10.1937). Заст.
нач. 3 відділу УДБ Донецького ОУ НКВС. Арешт – 08.1937.
Вирок – 03.10.1937.
Пескер–Пискарьов Володимир Максимович (1902–25.09.1937). Нач.
2 відділку 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 16.08.1937. Вирок – 25.09.1937.
Піотровський Станіслав Йосифович (1899–09.1937). Пом. нач. 9
відділку 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 27.07.1937. Вирок – 07.09.1937.
Правдін Еміль Мойсейович (Колтунов Рахміль Мойсейович) (1899–
28.09.1938). Пом. нач. 6 відділу УДБ НКВС УРСР до 1937.
Співробітник резерву НКВС УРСР. Арешт – 09.1937. Вирок –
28.09.1938.
Примаков Петро Зіновійович (1895–01.07.1941). Пом. нач. 5 відділу
УДБ Харківського ОУ НКВС до 04.03.1938. Нач. 3 відділу управління ВТК Хабаровського КУ НКВС Хабаровського краю
до 22.10.1939. Арешт – 16.03.1941. Вирок – 13.05.1941.
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Пустовойтов Сергій Аполлонович (1893–09.1937). Нач. 3 відділку
4 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 07.1937. Вирок – 07.09.1937.
Смелянський Микола Григорович (1897–23.09.1938). Нач. Новоград-Волинського МВ НКВС і ОВ НКВС 46 стр. див. Арешт –
11.06.1938. Вирок – 23.09.1938.
Тейтель Лазар Мойсейович (1902–23.09.1938). Нач. 4 відділу УДБ
Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 16.03.1938. Вирок –
23.09.1938.
Тєлишевський (Правдін) Лев (Ехіель) Давидович (1904–22.09.1938).
Нач. відділку 5 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 15.02.1938.
Вирок – 22.09.1938.
Толкачов Юрій Михайлович (1900–23.09.1938). Нач. 4 відділу Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 02.06.1938. Вирок – 23.09.1938.
Троїцький Олександр Нилович (1898–07.03.1939). Заст. нач. Київського ОУ НКВС. Арешт – 15.11.1938. Вирок – 07.03.1939.
Трушкін Яків Лук’янович (1900–1941). Нач. 2 відділу УДБ Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 03.08.1939. Вирок – 23.03.1941.
Фаміліант Михайло Абрамович (1895–02.10.1938). Нач. ОВ НКВС
30 стр. Див. Арешт – 16.06.1938. Вирок – 02.10.1938.
Федоров Михайло Єрмолайович (1900–04.11.1940). Нач. 3 відділу
УДБ Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 08.01.1939. Вирок –
29.09.1940.
Феліксон-Рабінович Фелікс Самійлович (1904–02.10.1938). Нач. 2
відділу УДБ Кам’янець-Подільського ОУ НКВС. Арешт –
22.07.1938. Вирок – 02.10.1938.
Чернов Леонтій Онисимович (1897–02.10.1938). Нач. 2 відділу УДБ
Харківського ОУ НКВС. Арешт – 31.07.1938. Вирок – 02.10.1938.
Чечерський Фрідріх Мойсейович (1900–23.09.1938). Нач. 9 відділку
3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 28.03.1938. Вирок –
23.09.1938.
Янкович Семен Олександрович (1903–02.10.1938). Заст. нач. Дніпропетровського ОУ НКВС до 22.07.1938. Арешт – 1938. Вирок –
02.10.1938.
Лейтенанти державної безпеки
Біргель Роберт Тенісович (1903–26.09.1938). Нач. відділку 2 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – весна 1938. Вирок – 26.09.1938.
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Вайнер Зіновій Арнольдович (1902–04.11.1937). Нач. оперпункту
ст. Шепетівка ДТВ НКВС Південно-Західної залізниці.
Арешт – 21.09.1937. Вирок – 1937.
Варфоломеєв Олександр Іванович (20.03.1904–?). Полковий оперуп.
5 відділку УДБ Крамоторського МВ НКВС. Арешт – 10.08.1937.
Вирок – ?
Весеньєв-Шварцбург Леонід Мойсейович (1902–05.10.1938). Заст.
нач. 5 відділу УДБ Вінницького ОУ НКВС. Арешт – весна 1938.
Вирок – 05.10.1938.
Вольфович (Зайчик) Роберт Данилович (Давидович) (1898–
12.10.1938). Нач. Спартаківського РВ НКВС Одеська область.
Арешт – 15.07.1937 (за іншими даними – 11.08.1937). Вирок –
12.10.1938.
Воробйов Федір Михайлович (1898–17.10.1938). Нач. Решетилівського РВ НКВС Полтавської області. Арешт – 13.05.1938.
Вирок – 17.10.1938.
Гайковський Леонід Іванович (1906–18.10.1941). Нач. 8 відділку 3
відділу УДБ НКВС УРСР до 01.09.1937. Нач. 3 відділу УДБ НКВС
Бурят-Монгольської АСРР до 11.04.1940. Арешт–18.12.1940.
Вирок – 30.06.1941.
Гриньов (Гринфельд) Михайло (Мойсей) Йосифович(1902–31.10.1937).
Інспектор при начальнику Чернігівського ОУ НКВС. Арешт –
07.04.1937. Вирок – 31.10.1937.
Гроссман Ізраїль Мойсейович (1904–22.09.1938). Нач. відділку 8 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 11.06.1938. Вирок – 22.09.1938.
Грушевський Микола Дмитрович (1905–07.09.1937). Помічник начальника Старобельського окружного відділу НКВС. Арешт –
28.07.1937. Вирок – 07.09.1937.
Гурович Арнольд Павлович (Арон Пінхусович) (1901–31.10.1937).
Старший інспектор 6 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт –
28.07.1937. Вирок – 1937.
Дерипаско Олексій Дмитрович (1899–22.09.1938). Інспектор 8 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 21.02.1938. Вирок – 22.09.1938.
Добровольський (Любашевський) Соломон Григорович (1893–
25.09.1938). Нач. ОВ НКВС 80 стрілецької дивізії. Арешт –
18.02.1938. Вирок – 25.09.1938.
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Дрейкандт Альберт Кристалович (1897–26.02.1938). Пом. оперуп.
ОВ НКВС 7 стрілецької дивізії до 03.05.1937. Арешт – 1937.
Вирок – 19.02.1938.
Дулксніс Іван Якович (1898–29.10.1938). Оперуп. ДТВ НКВС Південно-Донецької залізниці на станції Постишево. Арешт –
25.07.1938. Вирок – 29.10.1938.
Колесов Степан Григорович (1905–1939). Нач. відділку 3 спецвідділу НКВС УРСР. Арешт – 23.11.1938. Вирок – 07.03.1939.
Литовченко Сафрон Павлович (1904–09.09.1937). Заст. нач. 10 відділку 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 13.07.1937. Вирок –
08.09.1937.
Мазуренко Олександр Гнатович (1902–28.10.1937). Співробітник
для особливих доручень при наркомі НКВС УРСР до 19.05.1937.
Співробітник УНКВС по Далеко-Східному краю. Арешт –
12.07.1937. Вирок – 27.10.1937.
Мануілов-Сорокер Самуїл Йосифович (Нафтулович) (1899–26.09.1938).
Нач. Плисківського РВ НКВС Київської області. Арешт –
07.08.1937. Вирок – 26.09.1938.
Миронов Іван Григорович (1895–11.10.1938). Нач. Комінтернівського РВ НКВС Одеської області. Арешт – 1938. Вирок – 11.10.1938.
Мунвез Лазар Григорович (01.07.1895–25.09.1938). Начальник
відділу фельдзв’язку НКВС УРСР. Арешт – 29.05.1938. Вирок –
25.09.1938.
Новицький Костянтин Францович (1903–29.10.1938). Нач. 2 відділку 5 відділу УДБ Донецького ОУ НКВС. Арешт – 22.03.1938.
Вирок – 29.10.1938.
Ремов-Поберьозкін Наум Анатолійович (1902–29.11.1939). Нач. 6
відділу 1 Управління Житомирського ОУ НКВС до 15.08.1938.
Заст. нач. 3 відділу УДБ НКВС Узбецької РСР. Арешт –
16.01.1939. Вирок – 22.08.1939.
Ріквейль Отто Якович (1897–26.09.1938). Нач. облікової групи
Київської міжкрайової школи ГУДБ НКВС до 22.10.1937. Методист кафедри фізкультури Київського індустріального
інституту. Арешт – 30.06.1938. Вирок – 26.09.1938.
Родал Меєр Беніамінович (1898–07.09.1937). Заст. нач. відділу місць
ув’язнення Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 17.05.1937.
Вирок – 07.09.1937.

178

Вадим Золотарьов

Розенгурт Наум Ілліч (1895–17.10.1938). Інспектор відділу резервів
Полтавського МВ НКВС до 03.04.1937. Господарський працівник у Полтаві. Арешт – 17.07.1938. Вирок – 17.10.1937
Сабелькіс Йосиф Вікторович (1891–29.10.1938). Нач. Маріупольської в’язниці. Арешт – 11.01.1938. Вирок – 1938.
Сівек Станіслав Михайлович (1890–14.10.1938). Нач. Гребенківського РВ НКВС Харківської області до 08.1937. Голова робітничої кооперації в Ямполі Вінницької області. Арешт –
21.04.1938. Вирок – 07.10.1938.
Сігалов Михайло Іванович (1896–23.09.1938). Нач. відділку карного розшуку ВБРСВ УРСМ НКВС УРСР. Арешт – 31.05.1938. Вирок – 23.09.1938.
Тантлевський Роман Борисович (1906–31.10.1937). Оперуп. 8
відділку 4 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 28.07.1937. Вирок – 29.10.1937.
Ткаченко Олександр Якимович (1903–11.10.1937). Пом. нач. ОВ НКВС
25 стр. див. Арешт – 1937. Вирок – 1937.
Чистов Сергій Сергійович (1902–02.10.1938). Нач. 3 відділу Управління місць ув’язнення НКВС УРСР. Арешт – 02.07.1938. Вирок – 02.10.1938.
Юфа Григорій Наумович (1909–11.01.1939). Пом. нач. 4 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 07.12.1938. Вирок – 31.12.1938.
Яковенко Володимир Михайлович (1899–25.09.1938). Пом. нач. 4
відділку 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 1938. Вирок –
25.09.1938.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Багден Альбін Мартинович (?–26.09.1938). Співробітник НКВС
УРСР. Арешт – І квартал 1938. Вирок – 26.09.1938.
Блащук Володимир Олександрович (Романович) (1903–13.09.1937).
Полковий оперуп. ОВ НКВС 9 стрілецької дивізії. Арешт –
20.07.1937. Вирок – 1937.
Бурий Владислав Брониславович (1896–28.10.1938). нач. Боровського РВ НКВС Харківської обл. Арешт – весна 1938. Вирок –
28.10.1938.
Волков Іван Васильович (1906–11.01.1939). Нач. відділку 3 відділу
УДБ НКВС АМССР. Арешт – 09.12.1938. Вирок – 31.12.1938.
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Годулко Володимир Михайлович (1899–18.01.1938). Полковий оперуп. 5 відділу Одеського ОУ НКВС. Арешт – 1937. Вирок –
17.01.1938.
Дейч Елік Вульфович (Олександр Володимирович) (1906–02.10.1938).
Нач. ОВ НКВС 3 кавалерійської бригади. Арешт – 09.06.1938.
Вирок – 02.10.1938.
Енклер Костянтин Костянтинович (1907–09.1937). Нач. відділку
2 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 06.1937. Вирок – 1937.
Епельбаум Давид Михайлович (1904–1939). Пом. нач. 5 відділку 4
відділу Харківського ОУ НКВС. Арешт – 28.11.1938. Вирок –
29.10.1939.
Костюшко Аркадій Іванович (1910–02.09.1937). Нач. Полонського
РВ НКВС Вінницької області. Арешт – 05.06.1937. Вирок –
31.08.1937.
Куценко Микола Трохимович (1902–?). нач. Ярмолинецького РВ
НКВС, Кам’янець-Подільської області. Арешт – 1939. Вирок –
03.03.1941.
Малука Данило Йосипович (1903–28.11.1940). Нач. відділку 4
відділу УДБ Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 17.12.1938.
Вирок – 23.04.1940.
Наталін-Шварцман Натан Ісерович (1897–03.07.1939). Нач. Молочанського РВ НКВС Дніпропетровської області. Арешт –
25.03.1938. Вирок – 18.01.1939.
Науменко Євген Миколайович (1904–07.09.1937) . Оперуп. 3 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 16.06.1937. Вирок – 07.09.1937.
Островський Валентин Борисович (1906–1939). Нач. Дашівський
РВ Вінницької області до 26.05.1939. Арешт – 1939. Вирок –
29.07.1939
Пасенок Василь Карпович (?–1939). Пом. оперуп. Ст. Коростень ДТВ
НКВС Південно-Західної залізниці. Арешт – 1938. Вирок –
17.09.1939.
Півень Іван Романович (1903–17.10.1938). Оперуп. 4 відділу Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 25.02.1938. Вирок – 17.10.1938.
Пономарьов-Брук Лев Аркадійович (1906–05.09.1938). Оперуп. Ворошиловградської ВТК НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 05.09.1938.
Рибальченко Іван Тимофійович (1901–1939). Нач. Ярунського РВ
НКВС Житомирської області. Арешт – 12.08.1939. Вирок –
23.11.1939.
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Сабаль Василь Спиридонович (1899–04.11.1937). Нач. Монастирещенського РВ НКВС Київської області до 03.04.1937. Арешт –
04.07. 1937. Вирок – 22.10.1937.
Савельєв-Вільфанд Соломон Самойлович (1898–29.10.1938). Нач.
відділку 3 відділу Донецького ОУ НКВС. Арешт – 20.03.1938.
Вирок – 1938.
Салтиков Олександр Іванович (1903–29.10.1938). Нач. 3 відділку
УДБ Чистяківського МВ НКВС Донецької області. Арешт –
24.02.1938. Вирок – 1938.
Сапожников Овсій Борисович (1905–10.1938). Нач. 1 відділку 3
відділу УДБ Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 02.10.1938.
Тушев Михайло Сергійович (1906–20.02.1939). Заст. нач. секретаріату НКВС УРСР і нач. секретаріату ОВ НКВ КВО. Арешт –
16.11.1938. Вирок – 02.1939.
Юкшинський Станіслав Карлович (1894–16.02.1938). Оперуповн. 5
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 03.1937. Пом. директора Харківського авіаційного інституту по господарській частині. Арешт – 1937. Вирок – 14.02.1938.
Сержанти державної безпеки
Альперт Ісак Мойсейович (1909–1938). Пом. оперуп. Роменського
РВ НКВС Чернігівської області. Арешт – 15.01.1938. 28.03.1938
засуджений до 3 років. 01.03.1938 засуджений на смерть.
Демиденко Володимир Якович (1896–02.10.1938). Оперуп. 3 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 22.04.1938. Вирок – 02.10.1938.
Куперман Борис Григорович (1898–29.10.1938). Оперуповн. ВДТВ
НКВС ст. Іловайськ до 1938. Пекар на ст. Іловайськ Арешт –
10.08.1938. Вирок – 29.10.1938.
Курас Михайло Веніамінович (1898–08.1941). Оперуповн. Слов’янського МВ НКВС Донецької області. Арешт – 24.02.1938. Звільнений у 1939. Нач. Слов’янської ВТК № 50. Арешт – ? Вирок –
13.08.1941.
Лінецький Борис Львович (1906–10.09.1940). Нач. 3 відділку УДБ
Запорізького МВ НКВС. Арешт – 03.1939. Вирок – 20.04.1940.
Манько Данило Іванович (1909–24.08.1940). Заст. нач. 3 відділу УДБ
Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 08.01.1939. Вирок –
23.04.1940.
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Міцельмахер Абрам Лазарович (1895–25.09.1938). Старший інспектор 8 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 10.04.1938. Вирок –
25.09.1938.
Палій Федір Омелянович (1905–25.09.1938). Полковий оперуп. ОВ
НКВС 75 стрілецької дивізії. Арешт – 25.09.1937. Вирок –
25.09.1938.
Федяєв Іван Федорович (1904–1940). Оперуп. 4 відділку Херсонського МВ НКВС до 16.04.1938. Нач. спецвідділу обласної профспілки в Херсоні. Арешт – 08.12.1939. Вирок – 28.11.1940.
Чичикало Павло Григорович (Герасимович) (1918–11.01.1939). Пом.
оперуп. 4 відділу УДБ НКВС АМСРР. Арешт – 03.12.1937. Вирок – 31.12.1939.
Шпиц Ісак Аронович (1907–11.01.1939). Оперуповн. 4 відділу УДБ
НКВС АМСРР. Арешт – 07.12.1938. Вирок – 31.12.1938.
Шур Михайло Мойсейович (1893–02.10.1938). Нач. учбової частини
відділу кадрів НКВС УРСР. Арешт – 1938. Вирок – 02.10.1938.
Співробітники, які не мали звання ГУДБ
Бовкун Григорій Іванович (1896–29.10.1938). Оперуп. 3 відділу УДБ
Донецького ОУ НКВС. Арешт – 21.03.1938. Вирок – 29.10.1938.
Бордон Георгій Миколайович (1905–1937). Оперуп. 3 відділу УДБ
НКВС УРСР до 03.07.1937. Безробітний. Арешт – 17.07.1937.
Вирок – 07.09.1937.
Едвабник Семен Борисович (1900–1940). Чекіст запасу, прикомандирований для ведіння слідства до Овруцького РВ НКВС у
1937. Арешт – ? Вирок – 19.06.1940.
Зіньковський (Задов) Лев Миколайович (Юделевич) (1893–25.09.1938).
Таємний оперуп. 3 відділу Одеського ОУ НКВС. Арешт –
31.08.1937. Вирок – 25.09.1938.
Зотов (Задов) Данило Миколайович (Юделевич) (1898–25.09.1938).
Оперуп. 7 відділку УДБ НКВС АМРСР. Арешт – 08.1937. Вирок – 25.09.1938.
Кеніг Генріх Генріхович (1897–03.01.1938). Інспектор РВ НКВС по
Житомирській області. Арешт – 26.11.1937. Вирок – ?
Кисельчук Володимир Олексійович (1899–1938). Оперуп. РВ НКВС,
Кам’янець-Подільської області. Арешт – 10.04.1938. Вирок –
08.05.1938.
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Лапса Марія Іванівна (1893–02.10.1938). Нач. 4 відділку 12 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 21.02.1938. Вирок – 01.10.1938.
Лемберський Шимон Мойсейович (1896–25.09.1938). Перекладач 12
відділу УДБ НКВС УРСР до 1937. Арешт – 14.03.1938. Вирок –
25.09.1938.
Малаховський Станіслав Петрович (Марченко Степан Антонович)
(1896–29.10.1938). Оперуп. Донецького ОУ НКВС. Арешт –
08.04.1938. Вирок – 10.1938.
Ольшанецький Костянтин Семенович (1900–02.10.1938). Старший
інспектор 8 відділу УДБ НКВС УРСР до 13.09.1937. Директор
виставкового комплексу Управління мистецтв при РНК УРСР.
Арешт – 02.07.1938. Вирок – 02.10.1938.
Орлов-Лясковець В’ячеслав Якович (1888–28.10.1937). Пом. оперуп.
3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 07.1937. Вирок – 22.10.1937.
Роге Ян Петрович (1896–26.09.1938). Черговий по 2 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 1938. Вирок – 26.09.1938.
Семенов Костянтин Якович (1896–28.10.1937). Розвідник 1 категорії 2 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 1937. Вирок – 10.1937.
2. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 20 років
позбавлення волі
Майор державної безпеки
Левоцький Василь Якович (1894–1941). Т.в.о. заст. нач. Одеського
ОУ НКВС до 31.07.1937. Нач. Пермського МВ НКВС. Арешт –
06.1938. Вирок – 31.05.1939.
Капітан державної безпеки
Якушев (Бабкін) Лаврентій Трохимович (1903–1986). Нач. Житомирського ОУ НКВС до 26.02.1938. Нарком НКВС Кримської
АРСР. Арешт – 18.12.1938. Вирок – 20.07.1939.
Лейтенант державної безпеки
Чужан Станіслав Людвигович (1903–?). Оперуп. 11 відділу УДБ
Київського ОУ НКВС. Арешт – 25.02.1938. Вирок – 28.09.1939.
3. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 15 років
позбавлення волі
Майор державної безпеки
Столяров Олексій Павлович (1900–?). Заст. нач. 4 відділу 1 Управління НКВС УРСР з 10.09.1938. Арешт – 26.02.1939. Вирок –
13.08.1939.
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Капітани державної безпеки
Кобизєв Григорій Михайлович (1902–07.12.1941). Нач. Харківського ОУ НКВС. Арешт – 13.01.1939. Вирок – 15.03.1940.
Найдман Йосиф Самсонович (1896–?). Заст. нач. 3 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 25.05.1937. Нач. 1 відділку 3 відділу
ГУДБ НКВС СРСР. Арешт – 25.01.1939. Вирок – 28.04.1939.
Старші лейтенанти державної безпеки
Перцов Давид Аронович (1909–1948). Нач. Чорноморського морського відділу НКВС в Одесі. Арешт – 16.11.1938. Вирок –
15.08.1939 – 4 роки позбавлення волі. Вирок – 05.06.1941 –
15 років позбавлення волі.
Лейтенанти державної безпеки
Захаров Микола Федорович (1903–?). Нач. секретаріату НКВС УРСР.
Арешт – 11.1938. Вирок – 04.05.1939.
Шмушко Георгій Наумович (1888–?). Пом. нач. відділу кадрів Харківського ОУ НКВС. Арешт – 30.05.1938. Вирок – 20.10.1938.
Звільнений 14.03.1940.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Шейніс Леонід Мойсейович (1898–?). Нач. відділку 3 відділу УДБ
Донецького ОУ НКВС. Арешт – 02.07.1938. Вирок – ?

4. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 12 років
позбавлення волі
Старший майор державної безпеки
Степанов Михайло Архипович (1900–17.10.1940). Заст. наркома
НКВС УРСР. Арешт – 31.01.1938. Вирок – 09.06.1940.
Співробітники, які не мали спецзвання ГУДБ
Насельська (Дятловицька) Ніна Трохимівна (1897–?). Помічник
інспектора апарату особливоуповноваженого НКВС УРСР.
Арешт – 1938. Вирок – 02.10.1938. Звільнена 27.11.1940.

5. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 10 років
позбавлення волі
Майори державної безпеки
Камінський Яків Зельманович (1891–?). Заст. нач. УРСМ НКВС УРСР.
Арешт – 09.03.1938. Вирок – 23.11.1939.
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Корабльов Іван Михайлович (1899–?). Нач. Вінницького ОУ НКВС
до 14.01.1939. Заст. нач. табору та будівництва Архангельського целюлозно-паперового комбінату НКВС. Арешт –
18.05.1940. Вирок – 24.06.1941.
Капітани державної безпеки
Баличев Олексій Дмитрович (1900–?). Нач. Управління пожежної
охорони НКВС УРСР. Арешт – 13.02.1941. Вирок – 15.08.1941.
Звільнений 31.01.1942 зі зняттям судимості.
Березовський Наум Борисович (1902–?). Нач. 3 відділу УДБ Дніпропетровського ОУ НКВС до 04.1938. Нач. 3 відділу Орджонікідзевського КУ НКВС до 15.03.1939. Арешт – 23.08.1939. Вирок –
28.10.1940. У 1942 звільнений зі зняттям судимості.
Гришин (Шенкман) Григорій (Гавриїл-Герш) Йосипович (07.09.1903–
?). Заст. нач. 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 30.05.1938.
Вирок – 19.11.1939.
Долгушев Олексій Романович (1902–1973). Нач. Київського ОУ НКВС.
Арешт – 18.01.1939. Вирок – 21.05.1942.
Овчинніков Федір Тимофійович(1902–?). Нач. ОВ НКВС Проскурівської армійської групи. Арешт – 05.08.1939. Звільнений
28.03.1940. Арешт – 20.01.1940. Вирок – 13.10.1941.
Павличев Леонід Михайлович (1908–1942). Нач. мобілізаційного відділу УШОСДОР НКВС УРСР. Арешт – 1941. Вирок – 15.08.1941.
Торнуєв Дмитро Іванович (1894–?). Заст. нач. 3 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 25.02.1938. Старший інструктор по кадрам Головного управління наукових і учбово-технічних
фільмів Комітету у справах кінематографії, Москва. Арешт –
10.05.1941. Вирок – 31.07.1941.
Старші лейтенанти державної безпеки
Жерон (Жеронкін-Жерон) Павло Васильович (1895[1897]–?). Нач. 5
відділку ДТВ НКВС Північно-Донецької залізниці. Арешт –
19.12.1937. Вирок – ?
Калюжний Володимир Пилипович (1905–?). Нач. 9 відділу 1 Управління НКВС УРСР до 02.1939. Арешт – 19.04.1939. Вирок –
14.02.1941.
Крюков Іван Іванович (1903–?). Нач. 8 відділу 1 Управління Харківського ОУ НКВС до 23.10.1938. Прокурор Одеської області.
Арешт – 17.11.1939. Вирок – 30.09.1940.
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Лук’янов Андрій Андрійович (1904–?). Нач. ОВ НКВС Одеської армійської групи. Арешт – 02.06.1939. Вирок – 01.02.1942.
Майський (Зінов’єв) Олександр Гнатович (1903–?). Нач. 2 відділу ЕКУ
НКВС УРСР до 02.1939. Нач. мобілізаційного відділу Наркомлісу УРСР. Арешт – 21.02.1941. Вирок – 31.03.1942.
Назаренко Андрій Григорович (1903–?). Нач. 7 відділу 1 Управління
НКВС УРСР до 20.02.1939. Арешт – 26.02.1939. Вирок –
23.05.1941.
Пашковський Сергій Арсенійович (1896–?). Пом. нач. 6 відділку 5
відділу УДБ НКВС УРСР до 1937. Нач. ОВ НКВС Оренбурзького гарнізону. Арешт – 1939. Вирок – 21.05.1940.
Поляков Семен Іларіонович (1900–?). Заст. нач. Полтавського ОУ
НКВС до 25.07.1939. Нач. видавництва Полтавського обкому
КП(б)У. Арешт – 08.10.1940. Вирок – 05.06.1941.
Славін Андрій Дмитрович (1904–?). Заст. нач. 4 відділу УДБ НКВС
УРСР до 02.1939. Вчитель середньої школи у Новосибирську.
Арешт – ? Вирок – 15.08.1941.
Соколов Микола Герасимович (1905–1942). Нач. 2 відділу УДБ Ворошиловградського ОУ НКВС до 01.12.1940. Арешт – 13.02.1941.
Вирок – 15.08.1941.
Уманський Яків Давидович (1902–?). Нач. 3 відділу УДБ Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 10.1939. Вирок – 27.05.1941.
Лейтенанти державної безпеки
Гапонов Сергій Іванович (1908–?). Нач. 2 відділу УДБ Одеського ОУ
НКВС до 21.06.1939. Директор Одеської телефонної станції.
Арешт – 16.01.1941. Звільнений 14.03.1942. Служив в НКВС.
Арешт – 18.02.1943. Вирок – 26.04.1943. Замість таборів відправлений на фронт.
Гостинцев Антон Андрійович (1906–?). Нач. Чуднівського РВ НКВС
Житомирської обл. Арешт – 02.11.1939. Вирок – 22.08.1940.
Запутряєв Олександр Михайлович (1903–?). Заст. нач. 3 відділу УДБ
НКВС УРСР до 29.06.1939. Інспектор Кіровського заводу, Ленінград. Арешт – 02.02.1940. Вирок – 24.06.1940.
Коробцев Петро Якович (1904–?). Нач. Долинського РВ НКВС Кіровоградської області. Арешт – 1939. Вирок – 1939.
Райцес Лев Самойлович (1900–1943). Нач. Мелітопольського РВ
НКВС Дніпропетровської області до 04.03.1938. Нач. місце-
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вого відділу зв’язку у Сталінській області. Арешт – ? Вирок –
12.05.1941.
Рибаков Йосиф Юхимович (1905–?). Нач. 3 відділу Одеського ОУ
НКВС. Арешт – 19.04.1939. Вирок – 10.04.1941.
Розенберг Альберт Петрович (1893–?). Оперуп. ДТВ НКВС Північно-Донецької залізниці на ст. Червоний Лиман. Арешт –
07.04.1938. Вирок – 30.06.1939.
Тарасовський Лев Аронович (1906–?). Заст. нач. економічного відділу
УДБ Станіславського ОУ НКВС до 22.10.1940. Нач. відділу
шосейних доріг військової частини. Арешт – 17.02.1941. Вирок – 15.08.1942.
Федоров–Берков Федір Самійлович (1900–?). Пом. нач. 3 відділу УДБ
НКВС УРСР до 28.07.1938. Інспектор ГУТАБ НКВС СРСР.
Арешт – 17.06.1939. Вирок – 08.03.1940.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Воля-Гойхман Леонід Маркович (1905–?). Заст. нач. 6 відділу 1 Управління НКВС УРСР до 1939. Пом. нач. 3 відділу Управління
залізничного будівництва ГУТАБ НКВС по Далекому Сходу.
Арешт – 08.10.1939. Вирок–06.03.1941. 24.12.1942 судимість
знята.
Зіслін Яків Веніамінович (26.01.1903–?). Нач. економічного відділу
Одеського ОУ НКВС. Арешт – 22.06.1939. Вирок – 11.06.1941.
Крадінов Іван Федорович (1897–?). Нач. Олександрівського РВ НКВС
Донецької області. Арешт – 07.02.1937. Вирок – ?
Липко Віктор Романович (1903–1943). Нач. 3 відділку 2 відділу
Харківського УДБ ОУ НКВС до 02.04.1939. Арешт – 20.09.1939.
Вирок – 19.06.1940.
Макієвський Євген Мойсейович (1902–?). Нач. відділку УДБ Одеського ОУ НКВС. Арешт – 07.09.1939. Вирок – 29.10.1940.
Мостовий Олександр Степанович (1901–?). Слідчий ДТВ НКВС
Південної залізниці. Арешт – 1940. Вирок – 1941.
Райський Павло Олександрович (1902–?). Оперуп. Орджонікідзевського РВ НКВС Донецької області. Арешт – 29.07.1937. Вирок –
24.12.1937.
Середа Яків Петрович (1903–?). Нач. 1 відділу ОВ НКВС Харківського ВО. Арешт – 22.03.1939. Вирок – 30.09.1940.
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Янковський Станіслав Андрійович (1892–?). Пом. оперуп. Кодимського РВ НКВС Одеської області. Арешт – 1937. Вирок –
16.12.1937.
Сержанти державної безпеки
Абрамович Єфим Іоанович (1908–?) Нач. 1 відділку 3 відділу Одеського ОУ НКВС, звільнений у 1940. Арешт – 05.02.1941. Вирок –
26.04.1943.
Айзман Мирон Мойсейович (1908–?). Оперуп. Одеського ОУ НКВС.
Арешт – 15.09.1939. Вирок – 02.06.1940.
Воронін Костянтин Афанасійович (1906–?). Нач. 1 відділку 2 відділу
УДБ Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 07.05.1940. Вирок –
23.03.1941.
Козлов Яків Олексійович (1912–?). Оперуповноважений 2 відділку
1 Управління НКВС УРСР. Арешт – 07.01.1939. Вирок – 1939.
Кордун Давид Борисович (1900–?). Нач. 1 відділку 4 відділу УДБ
Одеського ОУ НКВС до 20.10.1938. Арешт – 05.02.1941. Вирок –
26.04.1943.
Мироненко Федір Климентійович (1915–?). Оперуп. ОВ НКВС 26
танкової бригади. Арешт – 15.11.1939. Вирок – 06.04.1941.
Раєв Борис Ілліч (1902–?). Т.в.о. нач. 3 відділу УДБ Одеського ОУ
НКВС до 08.06.1939. Арешт – 21.06.1939. Вирок – 10.04.1941.
Ритов Микола Дмитрович (1899–?). Пом. оперуповн. 3 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 02.04.1937. Вирок – 19.09.1937.
Таранець Федір Акимович (1909–1943). Оперуп. 4 відділу Харківського ОУ НКВС до 1938. Співробітник НКВС Молдавської РСР.
Арешт – ? Вирок – 1941.
Шаміс Яків Мойсейович (1904–?). Нач. внутрішньої тюрми Одеського ОУ НКВС. Арешт – 09.04.1940. Вирок – ?
Співробітники, які не мали спецзвання ГУДБ
Берензон Яків Ізраїльович (1910–?) Нач. воднотранспортного
відділу Одеського ОУ НКВС до 02.07.1939. Політкерівник 15
автотранспортного батальйону. Арешт – 03.03.1941. Вирок –
26.04.1943.
Друшляк Іван Степанович (1913–?). Пом. нач. 1 відділку 2 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 07.06.1939. Вирок – 11.04.1940.
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Залкінд Юхим Григорович (1902–?). Заст. нач. слідчої частини Одеського ОУ НКВС. Арешт – 17.04.1940. Вирок – 24.11.1940.
Ігнатенко Фелікс Гаврилович (1906–?). Пом. інспектора 8 відділу
УДБ Житомирського ОУ НКВС до 1938 р. Нач. внутрішньої
тюрми Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 17.12.1938. Вирок –
04.07.1939.
Кашин Василь Петрович (1905–?). Нач. внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 15.02.1939.
Протопопов Анатолій Петрович (1895–?). Чекіст запасу. У 11.1937–
08.1938 прикомандирований до Херсонського МВ НКВС. Заступник директора фабрики Петровського, Херсон. Арешт –
07.1940. Вирок – 28.11.1940.
Руденко Семен Андрійович (1905–?). Наглядач внутрішньої тюрми
Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 15.02.1939.
6. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 8 років
позбавлення волі
Капітани державної безпеки
Борисов-Лендерман Соломон Ісайович (1899–1955). Нач. Уманського РВ НКВС до 26.03.1938. Нач. Ново-Тамбовського табору
НКВС. Арешт – 04.10.1939. Вирок – 06.02.1940.
Самохвалов Костянтин Олексійович (1908–?). Оперуп. 4 відділу УДБ
НКВС УРСР до 1937. Заст. нач. 5 відділу УДБ Ленінградського
ОУ НКВС. Арешт – 15.08.1939. Вирок – 02.09.1940.
Санін (Затурянський) Олександр Якович (1903–?). Заст. нач. 5
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 04.08.1937. Вирок – 09.10.1937.
Старші лейтенанти державної безпеки
Баутін Яків Кирилович (1903–?). Пом. нач. Чернігівського ОУ НКВС.
Арешт – 21.03.1939. Вирок – 16.11.1940.
Дараган Іван Андрійович (1901–?). Нач. ОВ НКВС Житомирської
армійської групи. Арешт – 19.04.1939. Вирок – 27.05.1941.
Зінько (Флейшман) Захарій Бенедиктович (1903–?). Заст. нач. 3
відділу УДБ НКВС АМРСР. Арешт – 19.04.1938. Вирок –
28.12.1939.
Ігумнов Віктор Олександрович (1897–1944). Нач. оперпункту 6
відділу Донецького ОУ НКВС на ст. Слов’янськ до 28.08.1937.
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Нач. відділку ОВ НКВС Приволзького ВО. Арешт – 03.04.1939.
Вирок – 26.12.1939.
Ковгаров Олександр Федосійович (1896–1942). Пом. нач. 5 відділу
УДБ Одеського ОУ НКВС. Арешт – 13.07.1937. Вирок –
09.10.1937.
Коньков Марк Дмитрович (18.01.1905–?) Заст. нач. 2 відділу 1 Управління НКВС УРСР. Арешт–23.11.1938. Вирок – 21.06.1939.
Пригов Семен Львович (1903–?). Нач. 3 відділу управління місць
ув’язнення НКВС УРСР. Арешт – 01.09.1938. Вирок – 1940.
Ривлін Лазар Ісакович (1900–?). Заст. особливоуповноваженого
НКВС УРСР до 17.10.1938. Співробітник Центрального будинку народної творчості УРСР. Арешт – 11.10.1939. Вирок –
28.12.1939.
Шумилов-Астров Костянтин Петрович (1900–16.03.1942). Нач. ОВ
НКВС 16 авіабригади. Арешт – 26.07.1937. Вирок – 1938.
Южний-Ветліцин Іларіон Григорович (1897–?). Інспектор при начальнику Харківського ОУ НКВС. Арешт – 23.07.1937. Вирок –
09.10.1937.
Лейтенанти державної безпеки
Гендельберг Яків Володимирович (16.10.1898–?). Нач. 3 відділку 6 відділу УДБ Донецького ОУ НКВС. Арешт – 08.06.1937. Вирок – ?
Горін Ігор Борисович (09.05.1904–?). Нач. 9 відділу УДБ Одеського
ОУ НКВС. Арешт – 22.06.1937. Вирок – 09.10.1937.
Ґудзь Йосиф (Іосик) Генріхович (23.02.1899–?). Секретар 1 відділу УДБ
НКВС УРСР. Заарештований 27.08.1937. Вирок – 09.10.1937.
Супоницький Михайло Маркович (1900–?). Нач. 3 відділку Херсонського УДБ МВ НКВС. Арешт – 1937. Вирок – 09.10.1937.
Флейшман Оскар Савелійович (1899–?). Нач. Сквирського РВ НКВС,
Київська область до 25.03.1939. Звільнений з НКВС. Арешт –
04.02.1940. Вирок – 08.1940.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Воскобойников Лев Рувимович (1910–1942) Пом. нач. слідчої частини Ворошиловградського ОУ НКВС до 22.10.1940. Арешт –
13.02.1941. Вирок – 15.08.1941. Замість таборів відправлений
на фронт.
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Певзнер Арон Менделевич (1905–?). Оперуп. Запорізького МВ НКВС.
Арешт – 1938. Вирок – 10.1939.
Сивич Іван Антонович (?–?). Співробітник НКВС УРСР. Арешт –
10.09.1939. Вирок – 14.01.1940.
Сержанти державної безпеки
Бєліков Олексій Іванович (1906–1940). Пом. оперуп. Городецького
РВ НКВС Вінницької області. Арешт – 23.02.1938. Вирок –
11.10.1939.
Гарбузов Михайло Васильович (1909–?). Заст. нач. 2 відділу УДБ Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 04.03.1940. Вирок – 23.03.1941.
Демчук Єлизар Федорович (1905–?). Оперуп. 2 відділу Миколаївського ОУ НКВС до 07.05.1939. Арешт – 27.07.1939. Вирок –
16.11.1939.
Співробітники, що не мали спецзвання
Кашин Василь Петрович (1905–?). Нач. внутрішньої тюрми Харківської ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 15.02.1939.
Тимошенко Григорій Антонович (1905–?). Старшина. Співробітник
для особливих доручень 1 відділу УДБ НКВС УРСР до 1938.
Відповідальний комендант будинку ЦК КП(б)У. Арешт –
08.02.1939. Вирок – 04.07.1939.
7. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 7 років
позбавлення волі
Старші лейтенанти державної безпеки
Борін-Цигельман Борис Мойсейович (1899–?). Нач. Кременчуцького МВ НКВС до 10.06.1938. Працював в НКВС у Середній Азії.
Арешт – ? Вирок – 1939.
Фрей Борис Костянтинович (1902–1955). Нач. відділу пожежної
охорони Харківського ОУ НКВС. Арешт – 17.06.1939. Вирок –
03.04.1940.
Лейтенанти державної безпеки
Тягин Микола Михайлович (1907–?). нач. 2 відділку 2 відділу УДБ
Одеського ОУ НКВС. Арешт – 19.04.1939. Вирок – 25.08.1939.
Чижевський Іван Йосипович (1903–?). Оперуп. 3 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 04.03.1938. Нач. Джалал-Абатського РВ
НКВС Киргизької РСР до 09.05.1939. Арешт – 28.06.1939. Вирок – 13.11.1939.
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Молодші лейтенанти державної безпеки
Винокур Абрам Соломонович (1901–?). Пом. нач. Відділку 4 відділу
Київського ОУ НКВС до 26.03.1938. Пом. нач. 11 відділу УДБ
Куйбишевського ОУ НКВС. Арешт – 22.08.1939. Вирок –
22.02.1940.
Клебанов Давид Якович (1906–1942). Нач. 9 відділу Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 18.03.1939. Вирок – 20.04.1940.
Коган Віктор Аркадійович (1899–?). Нач.1 відділку 4 відділу Київського ОУ НКВС до 27.08.1938. Арешт – 01.09.1938. Вирок –
05.05.1939.
Ніколайчук Ігор Максимович (1904–?). Співробітник Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 23.02.1938. Вирок – 13.12.1938.
Сержанти державної безпеки
Анфілов Євген Гаврилович (1910–?). Нач. 6 відділу Житомирського
РВ НКВС. Арешт – 14.08.1939. Вирок – 01.02.1940.

8. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 6 років
позбавлення волі
Капітани державної безпеки
Вронський (Гейде) Микола Мартинович (1899–?). Нач. ДТВ НКВС
Південно-Донецької залізниці. Арешт – 21.02.1938. Вирок –
02.02.1939.
Старші лейтенанти державної безпеки
Холмов Микола Іванович (1901–?). Нач. Котовського РВ НКВС Одеської області і нач. ОВ НКВС 95 стр. див. до 22.03.1937. Нач.
Троїцького РВ НКВС, Челябінська область до 1939. Арешт –
1939. Вирок – 25.05.1939.
Шнайдер Олександр Григорович (Ісак Ідель-Годелев) (1908–?). Нач.
3 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС до 18.06.1938. Заст. нач. 1
відділу 2 Управління НКВС СРСР. Арешт – 28.09.1938. Вирок –
10.04.1941.
Лейтенанти державної безпеки
Єрохін Андрій Федорович (1901–?). Нач. 1 відділку 4 відділу Донецького ОУ НКВС до 11.05.1937. Нач. 2 відділу УДБ НКВС Башкирської АРСР до 13.03.1939. Арешт – 1939. Вирок – 13.09.1939.
Карпенко Микола Іванович (1891–?). Полковий оперуп. 51 стрілецької дивізії. Арешт – літо 1937. Вирок – ?
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Лівшиць Зельман Давидович (1888–?) Оперуп. Миколаївського ОУ
НКВС до 10.05.1939. Арешт – 08.07.1939. Вирок – ?
Пандорін Олександр Олександрович (1898–?). Нач. 7 відділку 5
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 03.1938. Звільнений 03.1939. Пом. нач. бюро заводу 183, Харків. Арешт –
28.03.1940. Вирок – 08.04.1940.
Титов Іван Никандрович (1903–?). Заст. нач. слідчої частини Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 08.10.1940. Вирок – 14.05.1941.
Томін Олександр Сократович (1901–?). Нач. 3 відділу УДБ та заст.
наркома НКВС АМСРР до 29.06.1939. Арешт – 04.09.1939. Вирок – 06.02.1941.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Конько Іван Петрович (1906–?). Нач. 4 відділку УДБ РВ НКВС,
м. Красний Луч, Донецька обл. Арешт – 23.09.1938. Вирок – 6
років позбавлення волі.
Фейтліхер Самуїл Хацкелович (1905–?). Співробітник РВ НКВС,
м. Красний Луч, Донецька обл. Арешт – 1937. Вирок – 27.07.1937.
Співробітники, що не мали спецзвання ГУДБ
Абрамович Самуїл Мойсейович (1903–?). Нач. тюрми у м. Умань
Київської області. Арешт – 07.04.1938. Вирок – 06.02.1941.
Сивокоровський Іван Дмитрович (1910–?). Співробітник Городницького РВ НКВС Житомирської області. Арешт – ? Вирок –
31.05.1940.
9. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 5 років
позбавлення волі
Капітани державної безпеки
Роголь Марк Павлович (1905–1941). Нач. 3 відділу УДБ Київського
ОУ НКВС. Арешт – 05.04.1938. Вирок – 29.10.1939. Покарання
замінено примусовим лікуванням у психіатричній лікарні.
Сапір Абрам Володимирович (1900–1957). Пом. нач. 3 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 21.02.1938. Звільнений 23.09.1939.
Арешт – 25.06.1941. Вирок – 21.08.1943.
Старші лейтенанти державної безпеки
Качановський-Цалєв Цаль Ліпманович (1899–?). Нач. 2 відділу УДБ
Дніпропетровського ОУ НКВС до 10.07.1937. Перебував у
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розпорядженні НКВС СРСР. Арешт – 09.09.1937. Вирок –
28.10.1938.
Кочетков Віктор Васильович (1902–1985). Заст. нач. ДТВ НКВС
Сталінської залізниці до 13.11.1937. Нач. ДТВ НКВС Орджонікідзевської залізниці до 09.05.1939. Арешт – 08.1939. Вирок –
27.02.1940.
Кругляк Борис Юлійович (1905–?). Заст. нач. 3 відділу УДБ Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 14.05.1938. Вирок – 1939.
Лебедєв Василь Євгенович (1900–?). Нач. 5 відділу УДБ Житомирського ОУ НКВС до 01.02.1938. Співробітник Красноярського
ОУ НКВС. Арешт – 1940. Вирок – 30.01.1941.
Луньов (Мінц) Зіновій Григорович (1900–?). Нач. 3 відділу УДБ Київського ОУ НКВС до 04.08.1937. Арешт – 02.09.1937. Вирок –
16.12.1937.
Міллєровський Самуїл Мойсейович (1897–?). Пом. нач. ОВ НКВС 96
стр. дивізії. Арешт – 1937. Вирок – 23.01.1938.
Савченко Андрій Пилипович (1904–?). Нач. ОВ НКВС авіабригади,
КВО. Арешт – 10.1938. Вирок – 11.09.1939.
Шумов Валентин Сергійович (Хавін Єфим Наумович) (1895–?).
Нач. Прилуцького РВ НКВС Чернігівської області. Арешт –
02.03.1938. Вирок – 15.08.1938.
Яковлєв-Цимиринський Єфим Борисович (1899–?). Нач. відділу держзйомки та картографії НКВС УРСР. Арешт – 11.04.1938. Вирок – 02.10.1939.
Лейтенанти державної безпеки
Брагінський Аркадій Михайлович (1905–?). Нач. відділку 1 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 07.07.1937. Вирок – 22.11.1937.
Вігман Йосиф Петрович (1902–?). Полковий оперуп. 5 відділу УДБ
Вінницького ОУ НКВС. Арешт – 07.09.1937. Вирок – 29.07.1939.
Вольський (Кицис) Володимир Якович (1899–?). Особливоуповноважений Житомирського ОУ НКВС до 13.04.1939. Арешт –
1939. Вирок – 29.10.1939.
Кожухарев Василь Володимирович (?–?). Нач. оперпункту 6 відділу
УДБ Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 1937. Вирок – 1937.
Шильгорін Олександр Якович (1897–?). Нач. Шосткінського райвідділу НКВС, Чернігівська область до 04.08.1937. Арешт –
10.08.1937. Вирок – 10.02.1938.
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Молодші лейтенанти державної безпеки
Бєлозерцев Микола Олександрович (?–?). Нач. 1 спецвідділу Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 23.05.1939. Вирок – 08.09.1939.
Звільнений з табору 26.09.1940.
Воропаєв Матвій Якович (1895–?). Пом. оперуп. 6 відділу Дніпропетровського ОУ НКВД на ст. Павлоград. Арешт – 07.06.1937.
Вирок – 1937.
Едвабник (Давиденко) Давид Борисович (1893–?). Оперуп. Ніжинського РВ НКВС Чернігівської області. Арешт – 28.06.1937. Вирок – 25.06.1938.
Зуб Микола Андрійович (1902–?). Нач. 1 спецвідділу Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 08.01.1939. Вирок – 23.04.1940.
Коган Мойсей Леонідович (1904–?). Оперуп. 2 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС. Арешт – 1939. Вирок – 14.11.1940.
Кора Іван Кіндратович (1901–?). Оперуповн. 6 відділу Харківського ОУ НКВС і на ст. Кременчук. Арешт – 29.04.1937. Вирок –
09.08.1937.
Новосад Микола Адамович (1899–?). Нач. відділу кадрів Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938. Вирок – 29.10.1939.
Резниченко Василь Харитонович (1905–?). Заст. нач. 2 відділу УДБ
Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 25.06.1939. Вирок –
01.02.1940.
Сержанти державної безпеки
Водкін Іван Григорович (07.1912–?). Нач. відділку Могилів-Подільського МВ НКВС. Арешт – 09.08.1939. Вирок – 19.04.1940.
Ільїнський Олександр Кирилович (1903–?). Пом. оперуп. 4 відділу
УДБ Вінницького ОУ НКВС. Арешт – 05.08.1937. Вирок –
04.12.1937.
Мацейканец Володимир Антонович (1905–?). Оперуп. ДТВ НКВС
Південно-Донецької залізниці. Арешт – 07.07.1938. Вирок –
30.06.1939.
Мільман Ідель Пінхусович (1901–?). Пом. оперуп. Брацлавського РВ
НКВС Київської області. Арешт – 07.03.1937. Вирок – 09.08.1937.
Шершньов Іван Іванович (1905–?). Нач. Хмельовського РВ НКВС
Одеської області. Арешт – 11.03.1938. Вирок – 04.08.1938.
Юцис Абрам Григорович (1904–?). Співробітник Вінницького ОУ
НКВС до 1938. Оперуповн. 3 відділу залізничного табору
НКВС. Арешт – 23.11.1939. Вирок – 06.03.1941.
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Співробітники, які не мали спецзвання ГУДБ
Бабиченко Степан Трохимович (1901–?). Чекіст запасу у 10.1937–
05.1938 прикомандирований до 4 відділу Харківського ОУ
НКВС. Технічний керівник 4-го Харківського заводу з виробництва крупи. Арешт – 09.08.1939. Вирок – 29.10.1939.
Калошин Іван Никифорович (1897–?). Чекіст запасу, у 10.1937–
05.1938 прикомандирований до 4 відділу Харківського ОУ
НКВС. Начальник Харківської контори з техніки безпеки.
Арешт – 09.08.1939. Вирок – 29.10.1939.
Пишний Петро Олексійович (1915–?). Нач. Боброкського РВ НКВС
Львівської області. Арешт – 25.04.1941. Вирок – 22.07.1941.
Рудь Іван Павлович (1907–?). Старший наглядач внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 15.02.1939.
Стрельцов-Гальперін Семен Ілліч (1903–?). Пом. нач. 3 відділу Дніпропетровського ОУ НКВС. Вирок – 28.02.1941.
Таран Петро Степанович (1905–?). Помічник чергового коменданта внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Вирок – 15.02.1939.

10. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 4 років
позбавлення волі
Старші лейтенанти державної безпеки
Браун Зиновій Йосифович (1896–?). Нач. Проскурівського МВ НКВС.
Арешт – 04.1938. Вирок – 02.08.1939.
Островський Григорій Абрамович (1899–?). Нач. відділку 4 відділу
УДБ Вінницького ОУ НКВС. Арешт – 07.1937. Вирок –
10.11.1937.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Островський Герш (Григорій) Абрамович (1904–?). Оперуп. 6 відділу
УДБ Київського ОУ НКВС. Арешт – 04.07.1937. Вирок –
10.11.1937.
Сержант державної безпеки
Жежеря Данило Мойсейович (1905–?). Оперуп. Постишевського РВ
НКВС Донецької області. Арешт – 31.03.1937. Вирок – ?
Співробітники, що не мали спецзвання ГУДБ
Копаєв Олексій Павлович (1907–?). Нач. Груньського РВ НКВС, Харківської області. Арешт – 26.12.1939. Вирок – 30.09.1940.
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11. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 3,5 років
позбавлення волі
Старші лейтенанти державної безпеки
Бурлаков Стефан Михайлович (1905–?). Оперуп. 4 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 27.03.1938. Вирок – 16.01.1939.

12. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 3 років
позбавлення волі
Старші лейтенанти державної безпеки
Абугов Олександр Соломонович (1904–?). Начальник Чистяківського
міськвідділу НКВС, Донецька область. Арешт – літо 1937. Вирок – 21.09.1939. 03.02.1943 судимість знята.
Блогін (Блузер) Ілля Соломонович (31.12.1902–?). Пом. нач. відділку
5 відділу Вінницької області. Арешт – 22.04.1937. Вирок –
02.10.1937.
Сарсков Микола Григорович (1898–?). Нач. 3 відділку 3 відділу УДБ
НКВС УРСР до осені 1937. Пом. нач. 3 відділу Горьківського
ОУ УНКВС. Арешт – 20.09.1938. Вирок – 10.11.1939.
Фролов (Янкельсон) Володимир Григорович (1899–?). Заст. нач. 3 відділу УДБ Вінницького ОУ НКВС до літа 1937. Нач. відділку
відділу 2 Управління НКВС СРСР. Арешт – 17.07.1938. Вирок – ?
Лейтенанти державної безпеки
Лубовський Антін Карлович (1893–?). Пом. нач. ВДТВ НКВС на ст. Дебальцево. Арешт – 10.07.1938. Вирок – 30.06.1939.
Рибій Микола Дементійович (1900–?). Оперуп. Житомирського окрвідділу НКВС. Арешт – 25.05.1937. Вирок – 11.02.1938.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Крупко Микола Афанасійович (1905–?). Оперуп. Житомирського
окрвідділу НКВС. Арешт – 30.12.1936. Вирок – 04.08.1937.
Міхлін Лев Соломонович (1905–?). Нач. Сталіндорфського РВ НКВС
Дніпропетровської області. Арешт – 1938. Вирок – 1938.
Щербина Леонід Семенович (1901–?). Оперуповн. 10 танкової дивізії
ОВ НКВС Вінницької армійської групи до 25.08.1939. Арешт –?
Вирок – 06.02.1941.
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Сержанти державної безпеки
Копштейн Абрам Ісакович (1906–?). Оперуп. 6 від. УДБ УНКВС Київської області. Арешт – 1937. Вирок – 1937.
Люльков Митрофан Семенович (1905–?). Комендант Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 20.01.1939. Вирок – 23.04.1940.
Співробітники, що не мали спецзвання ГУДБ
Коновалов Дмитро Васильович (1904–?). Оперуп. 1 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 31.08.1937. Вирок – 16.02.1938.

13. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 2,5 років
позбавлення волі
Лейтенанти державної безпеки
Дорофеєв Сергій Никифорович (1905–?). Нач. Ямпільського РВ НКВС
Чернігівської області. Арешт – 1937. Вирок – 1937.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Кравцов Петро Павлович (1898–?). Нач. відділку відділу УДБ Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 1938.
Саусін Карл Андрійович (1896–?). Нач. Краснопільского РВ НКВС
Харківської області до 17.03.1937. Арешт – 1937. Вирок – 1937.
Фурманов Володимир Йосифович (?–?). Нач. Канівського РВ НКВС
Київської області. Арешт – 1936. Вирок – 1937.
Сержанти державної безпеки
Кондрацький Леонід Устинович (1908–?). Оперуп. ОВ НКВС в/ч 4817,
Житомирська обл. Арешт – ? Вирок – 04.07.1939.
Сандлер Борис Ельєвич (1906–?). Полковий оперуп. 5 відділу УДБ
Харківського ОУ НКВС. Арешт – 03.04.1938. Вирок – 08.02.1940.
Співробітники, які не мали спецзвання ГУДБ
Левченко Данило Власович (1911–?). Старший наглядач внутрішньої тюрми Житомирського ОУ НКВС. Арешт – ? Вирок –
04.07.1939.
14. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 2 років
позбавлення волі
Капітан державної безпеки
Мірошниченко Олександр Григорович (1894–?). Нач. 1 відділу УДБ
НКВС УРСР до 24.02.1938. Нач. Онезького табору НКВС. Арешт –
03.1941. Вирок – 30.04.1941.
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Лейтенант державної безпеки
Обловацький Петро Кіндратович (1897–?). Оперуп. ДТВ НКВС
Південно-Донецької залізниці, ст. Ясинувата. Арешт –
01.06.1938 (29.05.1938). Вирок – ?

15. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 1 року 6 м-ців
позбавлення волі
Молодші лейтенанти державної безпеки
Банківський Вольдемар Якович (1901–?). Оперуп. УДБ НКВС УРСР.
Арешт – 1938. Вирок – 05.04.1939.

16. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 1 року
позбавлення волі
Лейтенант державної безпеки
Єсилевич Юрій Степанович (1902–?). Нач. Сосницького РВ НКВС
Чернігівської області. Арешт – 08.03.1938. Вирок – 20.10.1939.
17. Співробітники НКВС УРСР, міру покарання яких не з’ясовано
Капітан державної безпеки
Шатов (Ліфшен) Єфим Самійлович (1902–?). Пом. нач. Чернігівського ОУ НКВС до 05.02.1938. Нач. Красноярського табору
НКВС. Арешт – 21.04.1940. Вирок – 06.09.1940. Засуджений
на смерть, розстріл замінили позбавленням волі.
Старші лейтенанти державної безпеки
Гулаков-Гольдфельд Мирон Йосифович (1900–1942). Заст. нач. 5 відділу УДБ Київського ОУ НКВС до 14.10.1937. Співробітник
Усть-Вимського табору. Арешт – 28.03.1938. Вирок – ?
Надєждін (Хайма) Олександр Михайлович (1903–1955). Нач. 4 відділу УДБ Вінницького ОУ НКВС. Арешт – 05.06.1938. Вирок –
29.10.1939.
Розенберг Роберт Янович (1899–?). Нач. оперпункту ст. Харків 6
відділу УДБ Харківської області. Арешт – 1937 . Вирок – ?
Лейтенанти державної безпеки
Бичков Микола Тихонович (?–?). Нач. Оперпункту ст. Білопілля 6
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1937. Вирок – ?
Грозний (Резанович) Терентій Федорович (1891–?). Нач. Семенівського РВ НКВС Полтавська область. Арешт – 1938. Вирок – ?
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Домбровський Федір Іванович (1900–?). Нач. 2 відділку ДТВ НКВС
Одеської залізниці. Арешт – 1938. Вирок–?
Івашко Олексій Іванович (?–?). Нач. 3 відділку Криворізького МВ
НКВС до 17.05.1938. Пом. нач. 2 відділу НКВС Марійської АРСР
до 1939. Арешт – 1939. Вирок – 1940.
Іошт (Жуков) Олександр Оттович (1900–?). Полковий оперуп. 5
відділку УДБ Кременчуцького МВ НКВС до 08.06.1937.
Арешт – ? Вирок – ?
Канцлер-Волгін Михайло Савич (1905–?). Нач. Васильківського РВ
НКВС Київської області. Арешт – 1938. Вирок – 1938.
Нейман Олександр Соломонович (1906–?). Заст. нач. 3 відділу УДБ
НКВС АМСРР до 28.06.1937. Співробітник резерву НКВС УРСР.
Арешт – 07.1937. Вирок – ?
Орлов Олександр Овсійович (1902–?). Нач. відділу пожежної охорони Одеської ОУ НКВС до 25.09.1938. Арешт – 1938. Вирок – ?
Стрельчук Дмитро Миколайович (1900–?). Нач. 4 відділку Краматорського МВ НКВС Донецької області. Арешт – 23.02.1938.
Вирок – ?
Чистов Микола Костянтинович (1904–?). Старший інспектор
відділу кадрів НКВС УРСР до 31.03.1938. Арешт – ? Вирок – ?
Молодші лейтенанти державної безпеки
Бондарєв Григорій Іванович (?–?). Оперуп. Оперпункту ст. Білопілля
6 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1937. Вирок – ?
Воднєв Микола Георгійович (1898–?). Нач. Старо-Каранського РВ
НКВС Донецької області. Арешт – 1938. Вирок – ?
Головарьов Сергій Наумович (1902–?). Заст. нач. Маріупольського
МВ НКВС до 30.04.1939. Арешт – 1939. Вирок – ?
Дідковський Олексій Костянтинович (?–?). Оперуп. Харківського ОУ
НКВС. Арешт – 06.1937. Вирок – ?
Перель Леонід Петрович (1899–?). Оперуп. Черкаського РВ НКВС.
Арешт – 1938. Вирок – ?
Сосинець Яків Володимирович (?–?). Пом. оперуповн. Чуднівського
РВ НКВС Вінницької області. Арешт – літо 1937. Вирок – 1937.
Чарторижський Іван Савич (1903–?). Нач. РВ НКВС Кам’янка на
Дніпрі до 23.04.1937. Звільнений в запас. Арешт – 05.07.1938.
Вирок – ?
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Шкурко Леонід Якович (1903–?). Нач. Диканського РВ НКВС, Полтавська область. 25.04.1938 – намагався покінчити життя самогубством пострілом у голову. Арешт – 1938. Вирок – ?
Сержанти державної безпеки
Карельштейн Наум (Натан) Йосифович (1908–?). Оперуп. Орджонікідзевського МВ НКВС Донецької області. Арешт – 1938.
Вирок – ?
Соловйов Олександр Миколайович (?–?). Пом. оперуп. Кіровського
МВ НКВС Одеської області. Арешт – 07.1937. Вирок – ?
Тищенко Яким Іванович (?–?). Оперуп. ДТВ НКВС Сталінської області
на ст. Запоріжжя. Арешт – 1938. Вирок – 1938.
Співробітники, які не мали звання ГУДБ
Марков Авраам Йосипович (1903–?). Нач. Адміністративно-господарського управління Донецького ОУ НКВС. Арешт –
22.03.1938. Вирок – ?
Фадєєв Олександр Костянтинович (1906–?). Оперуп. Бердичівської
в’язниці до 11.09.1938. Арешт – 30.09.1938. Вирок – 19.12.1938.
Якубенко Микола Григорович (1904–?). Оперуп. 4 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 1938.
18. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 3 років
позбавлення волі умовно
Молодші лейтенанти державної безпеки
Артем’єв Григорій Дмитрович (1906–07.03.1944). Нач. НовоградВолинського МВ НКВС Житомирської області до 1938.
Арешт – у 1939. Вирок – 22.08.1939.
Козаченко Василь Корнійович (1905–?). Районний уповн. Ленінського РВ м. Києва до 01.09.1938. Керуючий конторою у Читі.
Арешт – 09.09.1939. Вирок – 28.02.1940.
Кузьменко Іван Титович (1902–?). Нач. відділку 2 відділу Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 25.06.1939. Вирок – 01.02.1940.
Співробітники, що не мали спецзвання ГУДБ
Глузман Михайло Захарович (1904–?). Нач. тюрми та за сумісництвом т.в.о. начальника відділу місць ув’язнення Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 16.07.1938. Вирок – 04.07.1939.
08.02.1940 ВТ НКВС КОВО судимість знята.
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Соломонович Яків Володимирович (1908–?). Нач. 1 спецвідділу Сталінського ОУ НКВС. Арешт – 14.11.1938. Вирок – 25.05.1939.
Соснов Менаш Мошкович (1905–?). Наглядач Житомирської тюрми.
Арешт – ? Вирок – 04.07.1939.
19. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 2,5 років
позбавлення волі умовно
Капітан міліції
Петерс-Здебський Андріан Олександрович (1899–?). Нач. Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 27.02.1938. Вирок – 26.09.1939
Співробітники, що не мали спецзвання
Пушкарьов Григорій Павлович (1899–?). Наглядач внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Вирок – 15.02.1939.
Топунов Петро Прокопійович (1906–?). Пом. чергового коменданта внутрішньої тюрми Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Вирок – 15.02.1939.
20. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 1 року 10 м-ців
позбавлення волі умовно
Лейтенант державної безпеки
Могилевський Олександр Якович (1904–?). Опер. 3 відділу Одеського
ОУ НКВС . Арешт – 13.06.1937. Вирок – 26.03.1938.

21. Співробітники НКВС УРСР, засуджені до 1 року
позбавлення волі умовно
Лейтенанти державної безпеки
Гончаров Іван Іванович (1904–1978). Нач. 2 відділку ОВ НКВС КВО.
Арешт – 1938. Вирок – 1939.
22. Співробітники НКВС УРСР, які померли під час слідства
Майор державної безпеки
Загорський (Зарицкий) Григорій (Йосиф) Борисович (1899–
10.06.1938). Зам. нач. Донецького ОУ НКВС до 04.03.1938.
Арешт – 10.03.1938. Повісився в Лук’янівській в’язниці.
Капітан державної безпеки
Геплер Авраам Ілліч (1902–08.06.1939). Заст. нач. Чернігівського
ОУ НКВС. Арешт – 13.03.1938. Помер у тюремній лікарні.
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Широкий (Майський) Іван Тарасович (1903–18.12.1938). Нарком
НКВС АМСРР. Арешт – 27.09.1938. Покінчив життя самогубством.
Старші лейтенанти державної безпеки
Кристаль Анатолій Самійлович (1901–20.05.1938). Нач. Артемівського МВ НКВС, Донецька область. Арешт – 23.03.1938. Повісився в камері.
Шепетін Авраам Мордкович (1896–17.03.1939). Нач. 4 відділу УДБ
Чернігівського ОУ НКВС до 27.06.1937. Пенсіонер. Арешт –
26.03.1938. Повісився у камері.
Можейко Казимир Казимирович (1894–06.08.1938). Старший
інспектор відділу кадрів Київського ОУ НКВС. Арешт –
05.06.1938. Помер під час допиту.
Лейтенанти державної безпеки
Таруц Іван Герасимович (1898–15.03.1938). Нач. Лохвицького РВ
НКВС Полтавської області. Арешт – 22.02.1938. Помер у в’язниці у Києві.
Ясинський Олександр Климентійович (1902–23.08.1938). Пом. нач.
відділку 3 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 03.05.1938. Помер у в’язниці.
Сержант державної безпеки
Редер Анатолій Володимирович (?–28.07.1939). Нач. 9 відділу Вінницького ОУ НКВС. Арешт – 1939. Повісився у Лук’янівській
в’язниці.

23. Співробітники НКВС УРСР, які заарештовувалися,
але були звільнені з-під варти
Капітани державної безпеки
Вепринський Иосиф Абрамович (1896–1941). Нач. Полтавського МВ
НКВС до 01.10.1937. Нач. 3 відділу Далекосхідного табору до
11.01.1938. Безробітний. Арешт – 13.09.1939. Звільнений
09.1939.
Едвабник Наум Борисович (1892–?). Нач. 6 відділу УДБ Одеського
ОУ НКВС до 27.07.1937. Нач. ДТВ НКВС Ярославської залізниці до 31.01.1939. Арешт – 1939. Звільнений 1939.

Репресії серед співробітників державної безпеки УРСР

203

Заславський (Міля) Соломон Ісакович (1897–?). Нач. ДТВ НКВС
Південно-Західної залізниці. Арешт – 26.09.1938. Звільнений
22.02.1940.
Каган Борис Бенціонович (1894–?). Пом.нач. УШОСДОР НКВС УРСР.
Арешт – 08.04.1938. Звільнений 05.01.1940.
Карін–Даниленко Сергій Тарасович (1898–1985). Нач. управління
пожежної охорони НКВС УРСР. Арешт – 27.08.1937. Звільнений 22.10.1939.
Лукін Олександр Олександрович (1901–1975). Заст. нач. 3 відділу
Дніпропетровського ОУ НКВС до 10.08.1937. Співробітник
спецторгу НКВС СРСР. Арешт – 1939. Звільнений 1939.
Старші лейтенанти державної безпеки
Авдєєв Іван Павлович (1896–1945). Нач. 5 відділку 3 відділу УДБ
Харківського ОУ НКВС. Арешт – 16.04.1938. Звільнений 07.1938.
Антоненко Степан Петрович (1900–?). Оперуп. 5 відділу УДБ
Одеського ОУ НКВС. Арешт – 06.1937. Звільнений.
Бабасєв Михайло Григорович (1903–18.03.1953). Пом. нач. Запорізького МВ НКВС. Арешт – 12.07.1938. Звільнений.
Баладурін-Львов Іван Іванович (?–?). Нач. Павлоградського МВ НКВС
Дніпропетровська область. Арешт – 1938. Звільнений у 1939.
Вебрас Олександр Васильович (1898–?). Пом. нач. Відділку 3 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 21.02.1938. Звільнений у 1939.
Вейс Іван Григорович (Вайсман Хацкель Гершович) (15.05.1896–
06.1982). Нач. Черкаського РВ НКВС. Арешт – 15.02.1938. Вирок – 13.04.1939 засуджений до 5 років таборів. Верховний
суд СРСР вирок відмінив. Звільнений у 1939.
Гаврего Зиновій Митрофанович (1896–08.1942). Нач. ОВ НКВС 75
стр. дивізії, Лубни до 31.07.1938. Арешт – 05.08.1938. Звільнений у 1938.
Герчиков Олег Григорович (Ошер Гдальєвич) (1902–?). Пом. нач. санітарного відділу НКВС до 03.10.1937. Арешт – ? Звільнений – ?
Глєбов Євдоким Данилович (1895–?). Начальник Чугуївського РВ
НКВС Харківської області, прикомандирований до 3 відділу
УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 31.03.1938. Звільнений
08.1939.
Григоренко Микола Олексійович (1903–?). Нач. 4 відділу Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 28.07.1937. Звільнений 01.01.1938.
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Грингерш Ілля Зелманович (1897–?). Нач. ОВ НКВС 17 стрілецького
корпусу. Арешт – 20.03.1938. Звільнений 26.01.1939.
Гришко Яків Борисович (1897–1957). Нач. Шепетівського РВ НКВС.
Арешт – 1938. Звільнений у 1939.
Гроссман Володимир Миколайович (1900–?). Пом. нач. 5 відділу УДБ
Київського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений у 1939.
Ерік (Ерліх) Веніамін (Шулим) Йосифович (1898–?). Нач. Прилуцької трудової комуни НКВС УРСР. Арешт – 26.03.1938. Звільнений 11.03.1939
Житомирський (Житомирський-Жуков) Петро Мойсейович (1900–?).
Нач. 2 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938.
Звільнений 28.03.1939.
Калузький Соломон Давидович (1903–1943). Заст. нач. 2 відділу УДБ
Дніпропетровського ОУ НКВД. Арешт – 05.02.1941. Звільнений 01.07.1941.
Карасін Борис Михайлович (1900–?). Нач. 5 відділку 6 відділу УДБ
НКВС УРСР до 28.07.1937. Директор київської контори їдалень, ресторанів і кафе. Арешт – 01.06.1938. Звільнений
22.11.1939.
Клочко Євген Юрійович (1898–?). Нач. Золотоніського РВ НКВС Полтавської області. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Курпас Костянтин Степанович (1900–1962). Заст. нач. ДТВ НКВС
Південної залізниці до 23.08.1939. Працівник заводу «Комсомолець», Харків. Арешт – 08.02.1940. Звільнений 1940.
Маркевич Болеслав Георгійович (?–?). Нач. відділку 3 відділу УДБ
Київського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Медведовський Давид Аронович (1895–?). Нач. 10 відділку 3 відділу
УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 07.1937. Звільнений
04.1938.
Меєрович Лазар Адольфович (1901–?). Оперуп. 4 відділу УДБ НКВС
УРСР до 1937. Нач. 2 відділу УДБ НКВС Башкирської АРСР.
Арешт – 1939. Звільнений 1940.
Ніренштейн Анатолій Ісаакович (09.1902–?). Нач. 3 відділку 5
відділу УДБ Київського ОУ НКВС. Арешт – 11.04.1938. Звільнений 17.12.1938.
Поліщук Борис Олександрович (1899–?). Пом. нач. 3 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС до 01.06.1937. Нач. 1 відділку 6 відділу 2
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Управління НКВС СРСР. Арешт – 07.05.1938. Звільнений
23.09.1939.
Пришивцин Антон Якович (1905–?). Заст. нач. Вінницького ОУ НКВС
до 07.09.1939. Нач. інкасації та перевезення коштовностей
Ворошиловградської обласної контори державного банку.
Арешт – 1941. Звільнений 1941.
Пташинський Іван Никифорович (1893–?). Нач. ОВ НКВС танкової
бригади БТ-7. Арешт – 31.03.1938. Звільнений 03.01.1939.
Ройтман Ісак Львович (1900–?). Співробітник ДТВ НКВС Південно-Західної залізниці. Арешт – 1938. Звільнений – ?
Сегаль (Прейс) Йосиф Михайлович (1896–1985). Нач. Куп’янського
РВ НКВС Харківської області. Арешт – 07.08.1938. Звільнений
29.01.1939.
Тимошенко Михайло Лукич (1902–?). Нач. 5 відділу 1 Управління
НКВС УРСР. Арешт – 28.08.1938. Звільнений 10.10.1939.
Хусид Йон Давидович (1894–?). Нач. відділу актів громадянського стану Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 31.05.1938.
Звільнений – ?
Чак Яків Филимонович (1902–?). Пом. нач. ОВ НКВС 45 мехкорпусу.
Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Черторийський Борис Григорович (1898–?). Нач. ОВ НКВС 9 кав.
дивізії. Арешт – 14.06.1938. Звільнений 15.12.1938.
Ширін (Шац) Лазар Наумович (1901–?). Нач. господарського відділу
Української міжкрайової школи НКВС до 24.09.1940. Керуючий відділом «Інтуристу», Харків. Арешт – 18.12.1940. Звільнений 17.09.1941.
Шухман Григорій Абрамович (1905–?). Нач. відділку 3 відділу Управління місць ув’язнення НКВС УРСР. Арешт – 1939. Звільнений у 1939.
Щеголєвський Зіновій Ісайович (1901–?). Нач. 2 відділку 5 відділу
УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 09.04.1938. Вирок –
19.08.1939.
Юрилов Петро Володимирович (1899–?). Нач. 3 відділку 3 відділу УДБ
Одеське ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938. Звільнений 07.05.1939.
Лейтенанти державної безпеки
Авербух Леонід Юхимович (1896–?). Нач. Відділу резервів Донецького ОУ НКВС. Арешт – 07.09.1937. Звільнений 12.1938.
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Айзенберг Рафаїл Наумович (10.09.1904–?). Нач. 2 відділку 3 відділу
УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 29.05.1938. Звільнений
11.01.1940.
Бобильов Микола Христофорович (?–?). Нач. відділку ДТВ НКВС
ст. Волноваха. Арешт – 27.02.1938. Звільнений 15.04.1938.
Болдін Борис Павлович (1906–26.01.1942). Заст. нач. ЕКВ Запорізького ОУ НКВС. Арешт – 09.03.1939. Під час слідства збожеволів.
Вітковський Мирон Лазарович (1893–?). Член колегії військового
трибуналу прикордонних і внутрішніх військ НКВС Київського округу. Арешт – 14.08.1938. Звільнений 21.06.1939.
Ворновицький Лев Мойсейович (1906–01.10.1941). Пом. нач. 8
відділу 1 Управління НКВС УРСР. Арешт – 1938. Звільнений
у 1939.
Герасимов Микола Олександрович (1891–?). Оперуп. Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938. Звільнений у 1939.
Горін (Гальперін) Олександр (Абрам) Євгенович (1903–?). Нач.
відділку 8 відділу УДБ НКВС УРСР. Арешт – 15.07.1938.
Звільнений у 1939.
Горін (Гольденберг) Пилип Михайлович (1897–?). Нач. відділу кадрів
Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений у 1939.
Данилейко Георгій Петрович (1901–?). Нач. 4 відділку 2 відділу
Вінницького ОУ НКВС до 08.07.1939. Арешт – 17.09.1941.
Звільнений – ?
Добричев Павло Афанасійович (?–1942). Нач. Брусилівського РВ
НКВС Київської області. Арешт – літо 1937. Звільнений.
Дрешер Григорій Мойсейович (1905–?). Нач. 1 відділку 3 відділу УДБ
Харківського ОУ НКВС. Арешт – 21.04.1938. Звільнений
08.02.1939.
Заліт Еріх Іванович (1898–?). Нач. Фастівського РВ НКВС Київської
області. Арешт – 17.02.1938. Звільнений 19.04.1939.
Звичайний Лаврентій Павлович (1888–?). Пом. оперуп. 6 відділу
Донецького ОУ НКВС. Арешт – 07.02.1937. Звільнений
26.05.1937.
Зеліков Ізраїль Абрамович (1906–?). Нач. 2 відділку ДТВ НКВС Одеської залізниці. Арешт – весна 1938. Звільнений у 1939.
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Каганер Михайло Йосипович (1903–?). Інспектор при нач. Одеського ОУ НКВС до 1938. Співробітник НКВС АМРСР. Арешт –
22.02.1938. Звільнений 26.03.1939.
Клявін Альберт Андрійович (1900–?). Нач. 11 відділку 3 відділу УДБ
НКВС УРСР до 25.01.1938. Нач. 5 відділку 5 відділу Куйбишевського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Колбасенко Леонід (Леонтій) Логвинович (1899–?). Старший інспектор відділу кадрів Київського ОУ НКВС. Арешт – 02.06.1938.
Звільнений 21.12.1938.
Колкер Бернард Йосифович (?–?). Нач. ВБРСВ УНКВС Харківської
області. Арешт – літо 1938. Звільнений.
Круфельд Йосиф Абрамович (1893–?). Нач. ОВ НКВС змішаної авіабригади, Люботин. Арешт – 05.03.1938. Звільнений 05.09.1939.
Кудринський Олексій Іванович (1900–?). Нач. 1 відділку ЕКВ Харківської ОУ НКВС. Арешт – 16.06.1939. Звільнений 30.06.1939
через нервову хворобу.
Латков Микола Олексійович (1907–?). Т.в.о. нач. 2 відділу 1 Управління НКВС УРСР. Арешт – 25.11.1938. Звільнений 31.08.1939.
Левитан Дмитро Сергійович (Штительман Рахмиль) (1902–?). Нач.
2 відділку 3 відділу Донецького ОУ НКВС. Арешт – 03.1938.
Звільнений 27.06.1939.
Лерман Марк Львович (1904–?). Нач. 2 відділку 3 відділу УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 23.02.1938. Звільнений 1939.
Лисенко Тимофій Іванович (1900–?). Начальник в’язниці УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Лисицин Іван Якович (1903–?). Нач. ОВ НКВС 13 авіаційної бригади. Арешт – 04.1938. Звільнений 1938.
Лисицький Борис Якович (1905–?). Нач. 3 відділку 4 відділу Харківського ОУ НКВС до 23.05.1937. Завідувач культурним
відділом харківської обласної промислової ради. Арешт –
10.07.1938. Звільнений 15.09.1939.
Литвак Петро Семенович (1897–?). Нач. відділу місць ув’язнення
Сталінського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Лук’янов Іван Якович (?–?). Нач. ОВ НКВС 13 авіабригади. Арешт –
04.1938. Звільнений 1938.
Макаренко Анатолій Афіногенович (1903–?). Нач. відділку 3 відділу
УДБ Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
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Манишев Захарій Федорович (?–?). Оперуп. ВДТВ НКВС ст. Мелітополь. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Маркович Олександр Еммануїлович (1902–?). Нач. відділку УДБ
Криворізького МВ НКВС Дніпропетровської області. Арешт –
літо 1937. Звільнений 1939.
Медведєв Яків Дмитрович (1890–?). Нач. Рівнянського РВ НКВС
Одеської області. Арешт – 13.04.1938. Звільнений 26.11.1938.
Мінчин-Салтиков Михайло Семенович (1898–?). Пом. нач. відділку
4 відділу УДБ Вінницького ОУ НКВС. Арешт – 23.02.1938.
Звільнений у 1939.
Нікельберг Гаврило Лазарович (1901–?). Нач. АГУ НКВС УРСР і за
сумісництвом нач. АГУ Київського ОУ НКВС. Арешт –
01.06.1938. Звільнений.
Новіков Георгій Іванович (1894–?). Нач. Каховського РВ НКВС Миколаївської області. Арешт – 1938. Звільнений 1940.
Олевич-Олієвич Єфим Вікторович (1903–?). Нач. 3 відділку 3 відділу
УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 04.11.1937. Звільнений
12.01.1939.
Орловський-Гороховський Федір Сергійович (1904–?). Нач. 5 відділку
3 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС. Арешт – 04.1939. Під час
слідства збожеволів. У 1941 направлений на примусове лікування до психіатричної лікарні.
Павловський Михайло Петрович (1899–?). Нач. ОВ НКВС 87
стрілецької дивізії. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Петров Мефодій Миколайович (1904–?). Заст. нач. Дрогобицького
ОУ НКВС. Арешт – 1939. Звільнений 1940.
Прицкер Володимир Єфимович (1899–?). Оперуповн. 3 відділу УДБ
Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 29.03.1938. Звільнений зпід варти 26.03.1939.
Радоєв Михайло Юрійович (1904–?). Секретар Одеського ОУ НКВС.
Арешт – 26.07.1937. Звільнений 11.10.1938.
Серебряков-Ступницький Абрам Мойсейович (1886–?). Нач. торгівельно-виробничого відділу УНКВС Одеської області.
Арешт – 15.04.1938. Звільнений 15.04.1939.
Смольний Леонід Овсійович (?–?). Нач. відділку 4 відділу Київського ОУ НКВС до 31.05.1938. Пом. нач. 4 відділу УДБ НКВС Таджицької РСР. Арешт – 1939. Звільнений – ?
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Спектор Михайло Генріхович (1898–?). Нач. відділку 4 відділу Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений у 1939.
Талисман Наум Якович (?–?). Пом. нач. 3 відділку 4 відділу Дніпропетровського ОУ НКВС . Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Чаплін Анатолій Микитович (1903–?). Співробітник НКВС УРСР.
Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Шперлінг Еммануїл Анатолійович (1905–?). Нач. 3 відділу Чернігівського ОУ НКВС до 05.05.1938. Арешт – 03.07.1938. Звільнений 19.01.1940.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Абрамов (Крам) Абрам Леонідович (21.02.1900–?). Оперуп. 3 відділу
УДБ Київського ОУ НКВС. Арешт – 09.08.1937. Звільнений
31.12.1937.
Алексєєв Андрій Григорович (1900–?). Старший інспектор 9 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 1937. Звільнений 01.1939.
Аппель Яків Пінхусович (1899–?). Нач. Троянівського РВ НКВС Житомирської області. Арешт – 1938. Звільнений 24.01.1939.
Ануфрієв Василь Борисович (1904–?). Пом. оперуп. Лозовського РВ
НКВС Харківська обл. Арешт – 11.04.1937. Звільнений 1938.
Бабушкин Зіновій Володимирович (1907–?). Оперуп. 4 відділу Харківського ОУ НКВС. Арешт – 28.02.1938. Звільнений 13.09.1939.
Борцов Семен Семенович (1899–?). Оперуп. Відділку ДТВ НКВС
ст. Червоний Лиман. Вирок – 1938. Звільнений 1939.
Броун Ілля Йосифович (1900–?). Нач. відділку 3 відділу Миколаївського ОУ НКВС. Арешт – 27.03.1938. Звільнений 13.12.1938.
Булгаков Григорій Гнатович (1900–?). Нач. Ротмистрівського РВ
НКВС Київської обл. до 17.03.1937. Арешт – ? Звільнений – ?
Виговський Микола Григорович (1904–?). Оперуп. Уманського РВ
НКВС. Арешт – 07.08.1937. Звільнений 25.08.1938.
Воробйов-Воронін Василь Сергійович (1898–?). Оперуп. Первомайського РВ НКВС Одеської області. Арешт – 10.03.1938. Звільнений 04.1939.
Глушак Микита Юхимович (?–?). Пом. оперуп. Гадяцького РВ НКВС
Полтавської області. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Жабокрицький Михайло Пилипович (1907–?). Нач. 5 відділу УДБ
НКВС АМРСР. Арешт – 1938. Звільнений 1938.
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Кантор Товій (Товель) Гершевич (1896–?). Пом. нач. відділу місць
ув’язнення Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 10.05.1938.
Звільнений 25.01.1939.
Клемпер-Куліковський Ізраїль Ушерович (1902–?). Оперуп. Маріупольського МВ НКВС. Арешт – 22.03.1938. Звільнений у 1938.
Косяченко Лев Карпович (1890–?). Нач. Рокитнянського РВ НКВС
Київської обл. Арешт – 02.06.1938. Звільнений 09.02.1939.
Лавва Павло Семенович (1899–?). Оперуп. ст. Основа–Харків ДТВ
НКВС Південної залізниці. Арешт – 25.03.1938. Звільнений
07.07.1939.
Левицький Георгій Олександрович (1911–?). Пом. оперуп. 5 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Лиган Костянтин Сергійович (1903–?). Нач. 4 відділку УДБ Криворізького МВ НКВС Дніпропетровської області. Арешт –
02.1939. Звільнений.
Мандрикін Дмитро Петрович (1898–?). Нач. Христинівського РВ
НКВС Київської області. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Михайленко Аркадій Каленикович (1902–1992). Нач. Малинського
РВ НКВС Житомирської області. Арешт – 07.05.1938. Звільнений 08.01.1939.
Міллєр Гельмут Густавович (1895–?). Оперуп. 14 відділку 3 відділу
УДБ НКВС УРСР. Арешт – 21.02.1938. Звільнений 03.1939.
Могилевський Сергій Михайлович (?–?). Інспектор відділу кадрів
НКВС УРСР. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Пільдеш Григорій Самійлович (1904–?). Нач. 3 відділку 4 відділу
Донецького ОУ НКВС. Арешт – 10.08.1937. Звільнений 1939.
Проглядов Костянтин Гаврилович (1898–?). Нач. Чутівського РВ
НКВС Полтавської ОУ НКВС. Арешт – 13.05.1938. Звільнений
у 1939.
Солдатенко Кирило Захарович (1898–?). Співробітник для оперативних доручень 1 відділу УДБ НКВС УРСР до 01.1938. Співробітник 1 відділу 1 Управління ГУДБ НКВС СРСР (особистий
порученець С. В. Косіора). Арешт – 7.05.1938. Звільнений
07.1939.
Татарчук Олександр Панасович (1908–?). Нач. Липовецького РВ
НКВС Вінницької області. Арешт – 1939. Звільнений – ?
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Таубе Михайло Якович (?–?). Нач. Олександрівського РВ НКВС Київської області. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Усач Йосиф Мойсейович (1899–?). Оперуп. 5 відділу УДБ НКВС УРСР.
Арешт – 07.04.1938 (за іншими даними – 15.06.1938). Звільнений 15.03.1941.
Чалий Михайло Васильович (?–?). Нач. Миргородського РВ НКВС
Харківської області. Арешт – ? Звільнений – ?
Шабс Абрам Давидович (1904–1969). Заст. нач. відділку 4 відділу
Одеського ОУ НКВС. Арешт – 22.02.1938. Звільнений 28.09.1939.
Шейнкман Веніамін Львович (1905–?). Співробітник 3 відділу Донецького ОУ НКВС. Арешт – 07.1938. Звільнений 08.1938.
Сержанти державної безпеки
Абакумов Григорій Андрійович (1911–?). Пом. оперуп. ДТВ НКВС
Південно-Західної залізниці на ст. Хмельницький. Арешт–
13.05.1938. Звільнений 10.12.1938.
Аксельрод Леонід Соломонович (1908–?). Комендант Донецького ОУ
НКВС. Арешт – 1938. Звільнений у 1939.
Булига Артем (Артамон) Архіпович (1902–?). Пом. оперуп. Березнегуватського РВ НКВС Миколаївської обл. Арешт–22.02.1938.
Звільнений–09.03.1939.
Воронцов Сергій Павлович (Черняк Марк Леонтійович) (1897–?).
Старший інспектор відділу кадрів Харківського ОУ НКВС.
Арешт – 13.04.1938. Звільнений у 1939.
Гольдвассер Абрам Ісакович (1894–?). Оперуп. Вінницького ОУ
НКВС. Вирок – 11.05.1938. Звільнений 23.12.1939.
Гольденцвайг Зусь Мойсейович (1903–?). Пом. оперуп. ОВ НКВС 62
стрілецької дивізії. Арешт – 02.06.1938. Звільнений у 1939.
Гравель Олександр Йосипович (1902–?). Співробітник Кременчуцького МВ НКВС. Арештований у 1938. Звільнений у 1939.
Давидов Марк Цезарович (1889–?). Інспектор 8 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 1938. Звільнений – ?
Дінабург Ілля Маркович (Менделевич) (1907–?). Оперуп. 4 відділу
Київського ОУ НКВС. Арешт – 21.02.1938. Звільнений.
Каменецький Веніамін Мойсейович (?–?). Оперуп. 3 відділу Полтавського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
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Кирилюк Олександр Ісакович (1911–?). Нач. відділку 2 відділу УДБ
Ворошиловградського ОУ. Арешт – 1939. Звільнений ?
Кодін Іван Михайлович (1896–?). Співробітник ОВ НКВС ХВО. Вирок – 01.06.1938. Звільнений 07.04.1939.
Козаченко Олександр Іванович (1900–?). Пом. нач. 3 відділку 3
відділу 1 Управління НКВС УРСР. Арешт – 12.1938. Звільнений 25.06.1939.
Леонтьєв Іван Олександрович (1906–?). Старший інспектор відділу
кадрів Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 1938. Звільнений
1939.
Махновецький Лев Соломонович (?–?). Оперуп. Кременчуцького МВ
НКВС Полтавської обл. Арешт – 1938. Звільнений 1939.
Пиванов Степан Миколайович (1904–1945). Співробітник МогилівПодільського РВ НКВС Вінницької області. Арешт – 19.09.1938.
Звільнений 19.09.1939.
Поляна Ілля Борисович (1905–?). Оперуп. Алчевського РВ НКВС
Донецької області. Арешт – 04.05.1938. Звільнений 20.03.1939.
Резе Іван Якович (1897–?). Оперуп. Новоукраїнського РВ НКВС
Одеської області. Арешт – 09.03.1938. Звільнений у 1939.
Тараненко Олександр Єлисейович (1902–?). Співробітник НКВС
УРСР. Арешт – 1938. Звільнений 1938.
Співробітники, які не мали спеціального звання ГУДБ
Бродська Єлизавета Романівна (1906–?). До 1938 – пом. оперуп. 3
відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Вирок – 1938. Звільнення – 1938.
Гейне Юліан Юліанович (1891–?). Нач. відділу місць ув’язнення
Одеського ОУ НКВС. Арешт – 27.08.1938. Звільнений 18.02.1939.
Закгейм Михайло Зіновійович (1902–?). Оперуп. 4 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС до 1937. Заст. нач. ВБРСВ УРСМ Одеського ОУ
НКВС. Арешт – 09.03.1938. Звільнений 28.03.1939.
Малиновський Федір Семенович (1901–?). Пом. оперуп. Тульчинського РВ НКВС Вінницької області. Арешт – 10.04.1938.
Звільнений 09.03.1939.
Розовський Яків Зиновійович (1902–?). Інспектор 8 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 11.04.1938. Звільнений 05.03.1939.
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Чухрій Костянтин Іванович (1896–?). Оперуп. 3 відділу Харківського ОУ НКВС. Арешт – 15.09.1937. Звільнений 23.02.1939.
Шемпер Йосиф Вікторович (1903–?). Пом. нач. Житомирської в’язниці. Арешт – 06.1938. Звільнений 19.12.1938.
24. Заарештовані співробітники НКВС УРСР,
доля яких після арешту не з’ясована
Капітани державної безпеки
Ляшик Володимир Іванович (1900–?). Нач. ДТВ НКВС Північно-Донецької залізниці до 25.09.1937. Нач. ДТВ НКВС Калінінських
залізниць. Арешт – 1939.
Старші лейтенанти державної безпеки
Александрович Йона Маркович (1906–?). Нач. 3 відділу УДБ Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 20.03.1939.
Берман Мойсей Євсейович (1895–?). Нач. 1 відділку 8 відділу 1 Управління НКВС УРСР. Арешт – 11.1938.
Дененбург Лев Ісакович (?–?). Пом. нач. відділку 6 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 1937.
Кайзер (Муромцев) Анатолій Пилипович (1897–?). Нач. учбової частини 2-ї Харківської школи НКВС. Арешт – 1938.
Полховський Микола Якимович (1900–?). Пом. нач. оперпункту
ст. Київ ДТВ НКВС Південно-Західної залізниці. Арешт – 1938.
Рабинков-Уралов Володимир Абрамович (?–?). Пом. нач. ОВ НКВС 58
стрілецької дивізії. Арешт – 1938.
Ющенко Дмитро Тимофійович (1893–?) Нач. відділку ДТВ НКВС
ст. Лозова Південної залізниці. Арешт – 1938.
Лейтенанти державної безпеки
Бєляєв Василь Олексійович (1900–). Співробітник Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Биков Олександр Федорович (?–?). Начальник ВБРСВ УРСМ Житомирського ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Бібєнін Олександр Федорович (1901–?). Співробітник НКВС УРСР.
Арешт – 1938.
Борбах Артур Генріхович (?–?). Оперуп. Кременчуцького МВ НКВС.
Арешт – 1937.
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Водяний Лука Миколайович (1898–?). Пом. нач. ВДТВ НКВС ст. Долгинцово ДТВ ГУДБ НКВС Сталінської залізниці. Арешт – 1937.
Даров (Бєлов) Федір Іванович (12.1893–?). Начальник Александрійського РВ Кіровоградського ОУ НКВС. Арешт – 1939.
Дуденко Терентій Савелійович (?–?). Нач. Петриківського РВ НКВС
Дніпропетровської області. Арешт – 1938.
Етінгоф Іван Андрійович (?–?). Нач. Казанковського РВ НКВС Одеської області до 27.07.1937. Арешт1937.
Зельмеж Арнольд Генріхович (13.08.1892–?). Нач. Коломацького РВ
НКВС Харківська область. Арешт – 02.1938.
Кухтенко Іван Ілліч (?–?). Нач. Рубежанського РВ НКВС Ворошиловградської області. Арешт – 1939.
Левицький (Наливайко) Павло Мефодійович (1900–?). Пом.нач.
відділку 4 відділу Київського ОУ НКВС. Арешт – 1937.
Маркелов Євген Олексійович (1892–?). Нач. ВДТВ НКВС станції Київ.
Арешт – 1939.
Придатко Олексій Федотович (1905–?). Заст. нач. відділку 4 відділу
УДБ НКВС УРСР до 26.12.1937. Арешт – 1938.
Саленко Олександр Михайлович (1901–?). Нач. Золочівського РВ
НКВС Харківської області. Арешт – 1937.
Таксар Йосиф Ілліч (1902–?). Нач. 3 відділку Запорізького МВ НКВС
до 31.05.1938. Нач. 1 відділку 3 відділу УДБ НКВС Удмуртської АРСР. Арешт – 1938.
Тараканов Олександр Никифорович (?–?). Нач. ВДТВ НКВС ст. Апостолово Сталінської залізниці. Вирок – літо 1938.
Фудим Євген Якович (?–?). Інспектор при керівництві Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 1937.
Молодші лейтенанти державної безпеки
Антонов Михайло Антонович (1891–?). Оперуп. 4 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – літо 1937.
Бобро Петро Микитович (1903–?). Заст. нач. ЕКВ Ворошиловградської ОУ НКВС. Арешт – 1939.
Булигін Іван Петрович (?–?). Оперуп. Оперпункту ст. Апостолово
ДТВ НКВС Сталінської залізниці. Вирок – літо 1938.
Воронін Михайло Іванович (1894–?). Нач. Каменського РВ НКВС.
Дніпропетровської обл. Арешт – 1938.
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Глубоковський Андріан Петрович (1906–?). Нач. Підвисоцького РВ
НКВС Київська область. Арешт – 1938.
Дроздов Олексій Гаврилович (1904–?). Нач. ОВ НКВС 81 стрілецької
дивізії. Арешт – 08.1939.
Дьячков Платон Васильович (1904–?). Співробітник Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Ештейн Зелік Йосипович (1897–?). Старший інспектор апарату
особливоуповноваженого НКВС до 14.09.1937. Звільнений з
НКВС 14.09.1937. Арешт – ?
Каріозин Борис Васильович (1897–?). Співробітник НКВС УРСР.
Арешт – 1938.
Колосов Георгій Дмитрович (1903–?). Співробітник НКВС УРСР.
Вирок – 1 квартал 1938.
Коробейник Анатолій Володимирович (1905–?). Нач. Солобковецького РВ НКВС Кам’янець-Подільської області. Арешт – 1938.
Лещенко Федір Олександрович (?–?). Співробітник Полтавського ОУ
НКВС. Арешт – 1938.
Маляр-Гальський Євген Якович (?–?). Співробітник Дніпропетровського ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Михайлов Михайло Іванович (?–?). Нач. Гребенківського РВ НКВС
Київської області. Арешт – 1938.
Патрушев Микола Якович (?–?). Нач. Волочиського РВ Кам’янецьПодільської області. Арешт – 1939.
Семенкович Данило Андрійович (?–?). Нач. Близнюковського РВ
НКВС Харківської області. Арешт – 1937.
Хасюк Лев Ілліч (1897–?). Старший інспектор 8 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 1938.
Ходичев Дмитро Петрович (1902–?). Нач. Ставищанського РВ НКВС
Київської області. Арешт – 1938.
Чорний Іван Степанович (1906–?). Нач. відділку 3 відділу УДБ Одеського ОУ НКВС до 21.04.1937. Арешт – 1937.
Яковенко Михайло Назарович (1901–?). Оперуп. 3 відділу УДБ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1937.
Сержанти державної безпеки
Блащак Анатолій Йосифович (?–?). Пом. оперуп. 4 відділу УДБ НКВС
УРСР. Арешт – 1937.

216

Вадим Золотарьов

Бронзовик Арон Гершкович (?–?). Пом. оперуп. ВДТВ НКВС ст. Київ.
Арешт – 1938.
Гричухін Микола Ісідорович (?–?). Нач. Маловисківського РВ НКВС
Одеської області. Арешт – 1938.
Костулін Василь Йосифович (1903–?). Співробітник 5 відділу УДБ
НКВС УРСР. Арешт – 1938.
Лещинський Володимир Юхимович (1904–?). Нач. ЕКВ Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 19.03.1939.
Лялецький Віктор Антонович (1906–?). Оперуп. 4 відділку 3 відділу
УДБ Київського ОУ НКВС. Арешт – 25.02.1938.
Маніков Федір Васильович (1905–?). Заст. особливоуповноваженого НКВС УРСР. Арешт – взимку 1939.
Мельников Віктор Павлович (1910–?). Оперуп. ст. Харків ДТВ НКВС
Південної залізниці. Арешт – 1938.
Моцак Петро Акиндович (1905–?). Співробітник УНКВС Вінницької області. Арешт – 1938.
Пархоменко Афанасій Петрович (1904–?). Пом. оперуп. Одеського
ОУ НКВС. Арешт – 1938.
Співробітники, які не мали спеціального звання ГУДБ
Бартошевич Володимир Казимирович (1887–?). Нач. відділку 2
відділу УДБ НКВС УРСР. Вирок – літо 1938.
Браіловський І.М. – співробітник 8 відділу УДБ Полтавського ОУ
НКВС. Вирок – 1938.
Доров-Піонтошко Григорій Якович (1895–?). Старший вахтер Запорізького ОУ НКВС. Вирок – 05.1939.
Кауке Марія Адамівна (1895–?). Співробітниця УДБ Харківського
ОУ НКВС.
Корнелишин І. – співробітник 5 відділу УДБ Київської області.
Петров Петро Володимирович (1896–?). Пом. нач. ВМЗ Харківського ОУ НКВС. Арешт – 1937.
Фрейдін Айзік Вульфович (1908–?). Оперуп. 8 відділку 4 відділу Чернігівського ОУ НКВС. Арешт – 11.08.1938.
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Украинцы в Особых лагерях ГУЛАГ МВД СССР

УДК 947 (571.31) «1950/1954»

Учёные исследовали различные аспекты: организация, структура и дислокация лагеря и лагерных отделений, численность,
состав и движение спецконтингента, трудовое использование,
охрана и режим содержания, жилищно-бытовые условия, питание, медико-санитарное обслуживание и смертность заключённых, а также личный состав охраны лагеря.
Особое место в исследовании деятельности лагерей принадлежит такому составляющему элементу, как численность,
состав и движение заключённых. Данный аспект даёт возможность проследить такие моменты, как хронология наполняемости контингента лагеря, динамика численности, половозрастной и национальный состав заключённых, характер
преступлений, сроки осуждения.
Ключевым вопросом здесь является национальный состав
заключённых, который позволяет увидеть их процентное соотношение по отношению к общему числу заключённых. Анализ
показывает, что из общего числа национальностей бывшего
СССР в Особых лагерях преобладали украинцы. Исследование
этой проблемы нашло косвенное отражение в работах учёных
Республики Казахстан, где широко были представлены статистические данные о наполняемости лагерей.
Однако конкретное исследование, касающееся собственно
украинцев – заключённых Особых лагерей – к настоящему времени в историографии отсутствует. Поэтому, исходя из значимости темы, разработка которой призвана расширить научные
представления о месте и роли украинцев – заключённых Особых
лагерей, в которых за время их существования происходили
различные события, направленные против режима содержания, представляется возможным и необходимым исследование
этой проблемы.
Автор не претендует на углублённый и широкий охват темы, поскольку большая часть документов и материалов, в частности по лагерям, дислоцированным на территории Казахстана, находится на закрытом хранении. В настоящей статье, на
основе документов и материалов, отложившихся в результате
деятельности ГУЛАГ МВД СССР и хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, представлены основные

Турганбек АЛЛАНИЯЗОВ*

Украинцы в Особых лагерях ГУЛАГ МВД СССР
Рассматриваются основные статистические данные о количестве украинцев, заключённых в 11 Особых лагерях ГУЛАГа МВД СССР в
1950–1954 гг. Изложены факты их деятельности, направленные
на неповиновение лагерному режиму из-за отказа от работы, побег, организацию физического и морального террора в отношении отдельных категорий заключённых, «волынки», забастовки,
восстания в 3-м лагерном отделении «Степлага».
Ключевые слова: Украина, Казахстан, ОУН, забастовка, восстание.

На постсоветском пространстве историография Особых
лагерей ГУЛАГ МВД СССР имеет свои качественные и количественные характеристики, куда входят фамилии исследователей, наименования статей и книг, проблематика которых
концентрируется вокруг истории отдельных лагерей или их совокупности по критериям территориально-географического
характера1.
* Алланіязов Турганбек Каіпназарович – кандидат історичних наук, викладач Жезказганського університету імені О. А. Байконурова (Республіка Казахстан).
1
Морозов Н.А. Особые лагеря МВД СССР в Коми АССР (1948–1954). – Сыктывкар, 1998; Алланиязов Т., Наймушина О. «…Неповиновение надо пресечь». К истории восстания заключенных в 3-м отделении Степного
лагеря МВД СССР (16 мая – 26 июня 1954 г.). Документы. Факты. Суждения. – Алматы: Фонд «XXI век». – 2004. – 158 с; Алланиязов Т.К. Карлаг:
Кенгирское восстание. – Караганда: Изд-во ун-та «Болашак», 2010. –
305 с.; Грибанова И.В. «Труд в особых лагерях ГУЛАГа: Берлаг, 1948–
1954 гг. // Экономическая история. Ежегодник. 2010 / Отв. ред. Бородкин Л.И., Петров Ю.А. – М.: РОССПЭН, 2010. – 631 с. (с. 407–480); Алланиязов Т.К., Жумадилова Н.Т., Баймурынов Ж.М. Очерки истории Степного
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Степной. Песчаный. Луговой. Дальний. – Алматы, 2014. – 1005 с.; Дулатбеков Н.О., Алланиязов Т.К., Жумадилова Н.Т., Баймурынов Ж.М., Жунусова Б.А. Особлаги: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой. – Алматы, 2015. – 927 с.
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статистические данные о количестве украинцев – заключённых
11 Особых лагерей, а также изложены факты их деятельности,
направленные на неповиновение лагерным властям.
* * *
В 1948–1956 гг. на территории СССР (Казахская ССР и РСФСР)
дислоцировались Особые лагеря ГУЛАГ – «Минеральный» № 1
(28.02.1948–06.03.1957 гг.), «Горный» № 2 (28.02.1948–
25.06.1954 гг.), «Дубравный» № 3 (28.02.1948 – реорганизован
в ИТЛ в 1954 г.), «Степной» № 4 (28.02.1948–24.04.1956 гг.),
«Береговой» № 5 (28.02.48–26.05.1954 гг.), «Речной» № 6
(27.08.1948–26.05.1954 гг.), «Озёрный» № 7 (07.12.1948 – реорганизован в ИТЛ в 1954 г.), «Песчаный» № 8 (05.09.1949–
24.08.1955 гг.), «Луговой» № 9 (10.10.1949–01.09.1951 гг.),
«Дальний» № 11 (24.04.1952–08.04.1954 гг.), «Водораздельный» № 12 (25.10.1052–29.04.1953 гг.). Часть из Особых лагерей
(четыре последних) просуществовала сравнительно недолго –
от одного года до трёх лет. Срок функционирования остальных
лагерей составлял от 6 до 8 лет. Особые лагеря были либо закрыты, либо реорганизованы в ИТЛ. Из 12 Особых лагерей 4
лагеря дислоцировались на территории Казахской ССР, в том
числе – «Песчаный», «Степной», «Луговой» – на территории
Карагандинской области. «Дальний» лагерь – на территории
Экибастуза Павлодарской области. Остальные 8 лагерей дислоцировались на территории Российской Федерации (Мордовия,
Кемерово, Инта, Коми, Тайшет, Норильск, Воркута, Магадан)2.
Контингент этих лагерей по национальному составу отличался представительством практически всех национальностей
СССР. При этом превалировали русские и украинцы. Последнее
было связано с тем, что большую часть украинского контингента заключённых составляли репрессированные участники
антисоветского повстанческого движения, начавшегося в УССР
в годы войны и продолжавшегося в послевоенный период, а
также пособники повстанцев, сочувствующие и др. Политичес2

Дулатбеков Н.О., Алланиязов Т.К., Жумадилова Н.Т., Баймурынов Ж.М.,
Жунусова Б.А., Фалежинская И.Ю. Особлаги в Казахстане: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний. – С. 14–22.
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кое руководство этим движением осуществляла Организация
украинских националистов (ОУН) возглавлявшаяся Степаном
Бандерой. Военные действия осуществлялись подразделениями Украинской повстанческой армии (УПА) во главе с Романом
Шухевичем3.
Имеющиеся в нашем распоряжении архивные материалы
ГАРФ позволяют в самых общих чертах раскрыть количественный и качественный состав заключённых из УССР в Особых
лагерях ГУЛАГ МВД СССР, дислоцированных на территории
Казахстана и России. Количественная динамика украинцев –
заключённых Особых лагерей – представлена в нижеследующих таблицах в разрезе по годам и лагерям.
Динамика заключённых украинцев Особых лагерей
ГУЛАГ МВД СССР
Таблица 14
Степной

Песчаный

Луговой

Дальний

Итого

1950,
март

15 427/11 580
(28 846)

–

–

–

15 427

1951,
январь

7845
(17 077)

9734
(20 023)

3410
(10 040)

–

20 989

1952,
январь

10 089
(21 288)

17 844
(36 054)

–

–

27 933

1953,
январь

9580/7365
(19 568)

12 710/6995
(27 585)

–

1022/654
(2498)

23 312

1954,
июнь

9596
(20 698)

–

–

–

9596

Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы.– СПб.:
Изд. дом «Нева», 2004. – С. 33, 177.
4
ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1356, лл. 25, 32, 63, 68, 91, 96, 123, 128, 155, 160;
д. 1385, лл. 5, 9, 11, 57, 61, 63, 93, 97, 99, 132,136, 139, 165, 169, 171, 189,
193, 185, 218, 223, 226, 251, 256.
3
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Таблица 25
1949,
январь

Минеральный
3987
(10 132)

Горный
2497
(5402)

1951,
январь

11 622/6929
(30 890)

6740
(13 854)

1952,
декабрь
1953,
январь
1954,
январь

10 060
(26 085)

Дубравный Береговой Итого
9122
4772
20 378
(21 408)
(10 443)
9429
(21 455)

11617
(231 272)

39 408

10 803/8310 8889/4448 12 712/9117
42 464
(18 886)
(18 802)
(22709)

–

–

–

–

–

–

–/6428

–

–

–

Таблица 36
1951,
январь
1952,
декабрь
1953,
май

Речной
5744
(13 816)
14 336
(31 400)

Озёрный

Камышевый

Итого

–

–

5744

9887/4373
(25 024)

3757/3355
(7950)
–/2877
7
(7056)

–

–

27 980
–

Из данных, приведённых в таблице, видно, что наибольшее
число украинцев, находившихся в заключении в названных
выше Особых лагерях, приходится на 1952 г. – 98 377 чел. При
этом по количеству украинцев выделяются «Песчаный» и
«Степной» лагеря – 17 844 и 15 427 соответственно, за ними
«Речной», «Береговой» и «Минеральный» – 14 336, 12 712 и
ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1845, лл. 21, 21об; д.1356, лл. 11, 25, 32, 39; д. 1385,
лл. 1, 2, 4, 8; д. 812, лл. 28, 29.
6
Там же, д. 1845, лл. 21, 21об; д. 1356, лл. 11, 25, 32, 39; д. 1385, лл. 1, 2, 4,
8; д. 812, лл. 28, 29.
7
Числитель – общее число з/к украинцев, знаменатель – осужденные за
националистическую деятельность. В скобках – общее число з/к без
иностранцев. Прочерк – нет данных.
5
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11 622 соответственно. Количество заключённых украинцев в
целом по лагерям составляло в среднем от одной трети до половины от общего числа контингента. Это в известной мере
определяло состояние оперативной обстановки в лагерных
отделениях и лагпунктах «Песчаного», «Степного», «Горного»
и «Берегового» лагерей.
Лагерь «Песчаный»

В 1951 г. оперативная обстановка в «Песчаном» лагере характеризовалась активными действиями оуновцев, которые путём
убийств терроризовали заключённых сотрудничавших с лагерной администрацией, дважды организовывали групповые «волынки» с массовым неподчинением лагерной администрации,
совершали побеги и другие нарушения лагерного режима. За
год было убито 49 чел., в том числе 9 бригадиров, 13 работников хозяйственной обслуги и 14 чел. агентуры МВД–МГБ, совершено 8 побегов (общее количество бежавших 25 чел.)8.
Особо выделялось лаготделение № 3, где было совершено
11 убийств и 5 попыток убийства заключённых со стороны
«бандитствующих контрреволюционных бунтовских элементов». В числе убитых и потерпевших заключённых оказались 7
осведомителей, в том числе один осведомитель отделения МГБ
и бывший работник органов МВД9. В июле 1951 г. 450 заключённых из числа наиболее активных оуновцев были этапированы из 3-го в 6-е лаготделение, где их распределили по производственным бригадам. Но и здесь они продолжили действия
по дезорганизации лагерной жизни: преследовали работавших
заключённых, выявляли лиц, сотрудничавших с оперативниками сотрудниками, захватывали командные должности лагерной обслуги10. В ходе укрепления режима содержания заключённых арестовали 4 участника подкопа, ряд убийц заключённых и вывезено 250 заключённых в «Камышлаг»11.
ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2611, лл. 149–150.
Там же, д. 465, л. 6.
10
Там же, л. 7–8.
11
Там же, л. 10.
8
9
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29 сентября 1951 г. в лагпункте № 1 лаготделения № 3 произошла «волынка» среди заключённых. Во время прогулки
заключённые, находившиеся в штрафном бараке, пытались передать в карцер продукты питания, но были задержаны надзирателем. Начальник лагпункта старший лейтенант Торгов
приказал начальнику надзорной службы лейтенанту Попкову
водворить заключённых Петращука, Коружака и Шевчука в
карцер. При изъятии указанных заключённых из камеры
штрафного барака последние оказали сопротивление и, по сигналу заключённого Петращука, большинство содержащихся в
штрафном бараке заключённых разобрали нары, выломали
двери и с криком «Ура, бей чекистов!» бросились на надзирателей. В результате надзорный состав разбежался. Под руководством названных выше украинцев 32 заключённых проникли
в жилую зону и угрозами склонили всех заключённых к отказу
от приёма пищи и выхода на работу. Администрации лагеря
были предъявлены следующие требования: прекращение водворения их за отказ от работы и нарушение лагерного режима
в штрафбарак, увеличение питания, сокращение рабочего дня
до 8-ми часов, освобождение всех заключённых, содержащихся в карцере, разрешение пересылки писем до 2-х раз в месяц и
отстранение от работы оперуполномоченного младшего лейтенанта Тарасова.
На неоднократные попытки администрации лагеря, а также прокурора «Карлага» Моисеенко прекратить «волынку»,
заключённые вытесняли их за зону, забрасывали камнями и
угрожали ножами. Кроме этого, 22 заключённых, вооружившись ломами и ножами, ворвались в карцер и путём взлома
дверей освободили заключённого Михайлишина, одновременно попытавшись проникнуть в другую камеру и расправиться
с находившимися там 14 заключёнными, которых они подозревали в сотрудничестве с лагерной администрацией. Указанная
попытка была предупреждена младшим лейтенантом Тарасовым, который с наружной стороны зоны открыл огонь поверх
карцера. Этой же группой заключённых были уничтожены
имевшиеся в помещении надзорной службы постановления о
водворении заключённых в карцер. 30 сентября 1951 г. после
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беседы с заключёнными прокурора «Карлага» Моисеенко и
администрации лагеря, заключённые приняли пищу и вышли
на работу12.
22 января 1952 г. началась «волынка» в Экибастузском отделении Особого «Песчаного» лагеря, которая была ликвидирована 27 января. Все заключённые были выведены на работу,
33 активных участника «волынки» были изолированы в Павлодарскую тюрьму, 90 чел. перебросили в другие подразделения
«Песчаного» лагеря13. МВД СССР разрешило руководству лагеря вывести из Экибастузского лагерного отделения 500 чел.
заключённых, бывших оуновцев в «Степной» лагерь14.
Лагерь «Степной»

Прибыв в «Степлаг», заключённые продолжили свои действия по неповиновению лагерной администрации. О фактах
«бандпроявлений» заключёнными из числа оуновцев можно
судить по данным, приведённым в докладной записке начальника Управления «Степного» лагеря А. А. Чечева заместителю
начальника ГУЛАГ П. И. Окуневу «О работе по нейтрализации
бандитско-повстанческого элемента из числа оуновцев, прибывших из Экибастузского отделения Песчаного лагеря в феврале–апреле 1952 г.», датированной 21 апреля 1952 г. Процитируем некоторые фрагменты документа:
«Прибывшие заключённые были размещены в штрафных
бараках двух лагерных отделений – лаготделение № 1 (пос. Рудник) – 328 чел. и 3 лаготделение (г. Джезказган) – 304 чел. При
оперативной обработке прибывшего из Песчаного лагеря контингента было установлено, что бандитствующий элемент из
числа авторитетов и украинских националистов от своих преступных намерений не отказался, а, наоборот, пытается активизироваться, установить связь с оуновцами и авторитетами бандитского элемента, содержащимися в Степном лагере с целью
парализовать действия лагерной администрации и организовать срыв выполнения производственного плана.
ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 465, л. 21–22.
Там же, л. 99.
14
Там же, л. 101–102.
12
13
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Так, вновь завербованный из числа прибывших агент […] в
своём донесении от 20 марта 1952 г. сообщил: “В пути следования из Экибастузского лаготделения в Степной лагерь заключённые в разговорах сожалели, что мало сделали в Экибастузе
и надеялись на возможность повторения этого же в Степном
лагере”.
По прибытии в Степной лагерь источник был водворён в
камеру № 11, в которой смог охарактеризовать следующих заключённых: вдохновителем камеры является заключённый
КАЛЬЧИНСКИЙ, у которого весь разговор насыщен репликами
“смерть стукачам”, “смерть бригадирам” и т. п., ведёт разговоры
о совершенных в Экибастузе убийствах и жалеет, что многих
убить не успели. Высказывает мнения, что как только выйдем
из камеры в зону, то “поддадим душку”, “дело пойдёт и мы
наведём порядок наш”, т. е. бандеровский. 17 марта с[его] г[ода] во время раздачи пищи заключённый ЗАХАРЧЕНКО потребовал от раздатчика полнее наливать миску супом. Раздатчик
ответил, что можно взвесить, разливает по норме. На это ЗАХАРЧЕНКО ответил, что взвешивать мы не будем, а будем вешать таких, как ты, указывая на раздатчика.
Активно ведёт себя КРАЧКОВСКИЙ, который после того, как
раздали бумагу для заявления, запретил кому-либо писать заявления. И действительно, все заключённые камеры отказались
писать заявления. Преследует тех, кто просится на работу, угрожая, что таким потом не поздоровится. Утром 17 марта с[его]
г[ода] источник попросил ложку у заключённого КУЛЬЧИНСКОГО
для завтрака. На этой ложке рукою КУЛЬЧИНСКОГО была сделана надпись “Смерть стукачам”. С целью проверки данных
источника […] была проверена вся посуда штрафбарака, где
обнаружено на 11 мисках и 6 ложках надпись “Смерть стукачам”, которая из пользования была изъята. Все активно проявляющие себя заключённые переведены от общей массы заключённых в отдельные камеры. […]
[…] Все авторитеты бандитствующего элемента и украинских националистов от общей массы изолированы в отдельные
камеры и находятся под агентурным наблюдением. Одновременно через агентурно-осведомительную сеть устанавливаются непосредственные участники совершенных преступлений в
Песчаном лагере. Из числа поступивших в 3 лаготделение – 250
заключённых в настоящее время выводятся на отдельный от
остальных заключённых объект работы под усиленной охраной
и используются на строительных работах. Для остального кон-
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тингента, особенно из числа активного бандитско-повстанческого элемента, готовятся объекты по добыче камня, на которые
они в скором времени будут выводиться […]»15.

В течение второго полугодия 1952 г. в лаготделении № 3
была вскрыта «бандитско-террористическая» группа, состоящая преимущественно из заключённых особого контингента,
осуждённых за националистическую деятельность. Указанная
группа ставила главной своей задачей систематическое терроризирование заключённых, работающих в хозяйственной
лагерной обслуге и физическое уничтожение заключённых, заподозренных в связи с органами МВД–МГБ. Из состава этой
группы 16 активных участников были привлечены к уголовной ответственности по статье 59-3 УК РСФСР. Кроме того,
была проведена изоляция 35 заключённых, в той или иной степени причастных к данной группе16.
В начале февраля 1954 г. на деревообделочном заводе часовой военизированной охраны Мелешенко незаконно применил
оружие по заключённому Сысоеву, который в зоне объекта был
убит17. Воспользовавшись этим случаем, часть заключённых
организовала массовое неповиновение и 4–5 февраля отказалась выходить на работу. Решительными действиями всего
надзирательского состава 3-го лагерного отделения организаторы неповиновения были изолированы, а все остальные заключённые выведены на работу18.
Организаторами массовой «волынки» являлись в большинстве своём украинцы и литовцы. В их числе были следующие
23 заключённых:
Лаптев Иван Максимович, личный номер СИ-466,
Урбанас Альфонсас Станислав – СЗЗ-703,
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х
годов. Собр. док. в 7-ми т. / Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключённых / Отв. ред. и сост. В. А. Козлов, сост. О. В. Лавинская. – М.:
РОССПЭН, 2004. – С.268–270.
16
ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2616, лл. 20–23.
17
Государственный архив города Жезказгана, ф. 89, оп. 3, д. 19, л. 165.
18
Архив Жезказганского УВД, ф. 12, оп. 1, д. 120, лл. 38–39.
15
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Кулик Макар Иванович – СД-38,
Розенбергс Вилли Карлович – СМ-468,
Скрипчук Константин Максимович – СЗЗ-941,
Новак Алексей Петрович – СЗЗ-639,
Скирюк Виталий Петрович – СК-363,
Ключак Степан Петрович – СЗЗ-957,
Савицкий Василий Ильич – СЦ-218,
Грыник Михаил Гаврилович – САА-516,
Лимарев Василий Игнатьевич – СЮ-489,
Свистун Пётр Яковлевич – СЗ-822,
Курциновский Фабион Устинович – СЗЗ-807,
Клименко Иван Фёдорович – СИ-435,
Тацуняк Иван Владимирович – СЦ-239,
Кульчак Илья Евдокимович – СЗЗ-448,
Солнышкин Георгий Калистратович – СМ-464,
Гаврилюк Владимир Филиппович – СЫ-272,
Держак Пётр Петрович – СЕЕ-69,
Квятковский Владимир – СШ-288,
Куликовский Иосиф Иосифович – СЦ-25,
Парасекс Лев-Леопольд Мартынович – СЖЖ-842.
Все перечисленные организаторы были водворены в штрафной барак сроком на 2 месяца с выводом на работу19.
В 1954 г. в «Степном» лагере МВД содержались представители более 34 национальностей. Обращает на себя внимание
тот факт, что из 20698 чел. 9596 составляли украинцы и 2690
литовцы, значительная часть которых была осуждена за участие в антисоветских повстанческих националистических движениях. Больше половины заключённых имели сроки от 15 до
25 лет. 18 180 чел. были осуждены за измену Родине, шпионаж,
терроризм, повстанчество и политбандитизм. В совокупности
эти группы заключённых представляли подавляющее большинство контингента лагерных отделений «Степлага». Сосредоточенные в общей массе заключённых, они являли собой
гремучую смесь, взрыв которой мог произойти в любую минуту и по любому поводу.

Украинцы в Особых лагерях ГУЛАГ МВД СССР

С 16 мая по 25 июня 1954 г. в 3-м отделении «Степлага» состоялось знаменитое на весь мир Кенгирское восстание, в руководящих органах которого находились также украинцы. В
том числе:
«Супрун Лидия Кондратьевна, 1904 г. р., уроженка г. Одессы, проживала в с. Биткив Надворнянского р-на Станиславской
обл., украинка, б/п, образование среднее педагогическое, работала до войны учительницей. Осуждена в 1945 году по
ст. 54-1 “а” и 54-11 с применением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19.IV.1943 г. к 15 годам каторжных работ.
Супрун, проживая на оккупированной немцами территории,
вступила добровольно в члены ОУН, имела кличку “Орёл”. По
заданию станичного руководителя для действующей банды УПА
собирала среди населения продукты питания, подготовила двух
женщин в члены ОУН, изучив с ними 10 заповедей ОУН. При
отступлении немецких войск занималась сбором данных о Советской Армии и передавала их подпольному центру ОУН. Её
сын, Владимир Супрун, в 1944 г. ушёл с немцами в составе дивизии СС»;
«Михайлевич Анна Автономовна, 1925 г. р., уроженка
с. Славка Дрогобычской обл., образование 7 классов, украинка, б/п. Осуждена в 1945 году по ст. 54-1 “а” с применением
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19.IV. 1943 года к
20 годам каторжных работ. В 1943 году Михайлевич вступила в
члены ОУН. С 1944 г. по заданию ОУН Михайлевич носила эстафеты в села. В сентябре 1944 г. была назначена районной ОУН
старшей сельской сетки 13 населённых пунктов (женская сотня
ОУН)»; Е. Суничук, «в прошлом священник и скрытый деятель
УПА»20.

Поводом к восстанию явился расстрел группы заключённых, организовавших массовое неповиновение лагерной администрации в виде нарушения лагерного режима и попыток
проникновения в женский лагерный пункт. Восстание было
обусловлено комплексом причин как объективного, так и
субъективного характера. Их генезис был предопределён всей
логикой развития лагерной системы СССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Здесь и режим содержания заключённых в соот20

19

Архив Жезказганского УВД, ф. 12, оп. 1, д. 120, л. 25.
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ветствии с требованиями к Особым лагерям, и действия лагерной администрации, граничащие с произволом и беззаконием,
и недовольство заключённых своим положением, и поведение
группы заключённых из общего контингента, и беспечность и
халатность лагерной администрации по отношению к своим
прямым обязанностям.
Движущими силами явились заключённые, осуждённые по
58-й и 59-й статьям УК РСФСР из числа бывших военнослужащих Советской Армии, украинских и прибалтийских националистов. Военная подготовка большинства из них, опыт участия в прошлом в акциях неповиновения, в повстанческом и
подпольном движении обусловили высокий уровень организующего начала в восстании заключённых и нашли выражение в деятельности «лагерной комиссии» и «конспиративного
центра», в создании структур сопротивления.
Подавление восстания было чётко спланировано и осуществлено жёсткими методами с применением танков. Техническое
превосходство, неравенство сил, несмотря на ожесточённое
сопротивление отдельной части заключённых, предрешили
поражение восстания. Последствия для руководителей восстания и активных его участников были трагическими: гибель во
время подавления восстания, аресты, суд и репрессии вплоть
до расстрела некоторых из них.
Значение Кенгирского восстания в том, что это был один
из самых массовых, организованных и крупных протестов заключённых против системы подавления личности. Руководители восстания и его активные участники продемонстрировали
мужество, смелость, организаторский и военный талант. Осознавая полную бесперспективность в положительном исходе
дела лично для себя, окружённые колючей проволокой, изолированные от мира в степях Центрального Казахстана под
прицелом солдат, вооружённых автоматами, винтовками и
пулемётами, поддержанных гусеницами танков, они вступили
в неравную и ожесточённую борьбу с бездушной машиной террора, с огромной системой насилия и порабощения, уничтожения личности. Решающий вклад в эту борьбу внесли и заключённые украинцы.
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Лагерь «Горный»

В лагерь в сентябре 1952 г. из «Песчанлага» прибыл этап в
количестве 12 000 чел., среди которых были 2 группировки
заключённых-украинцев (оуновцы), осуждённых за антисоветскую деятельность. Они ставили своей задачей выявлять и
физически уничтожать агентуру МВД и МГБ, убивать добросовестно относившихся к работе бригадиров и других заключённых, которые использовались в хозяйственной обслуге. Они
усиленно распространяли слухи о том, что в «Песчаном» лагере ими эта работа проводилась успешно, что большинство
убийств там оставались нераскрытыми и они эту деятельность
будут продолжать и в «Горном» лагере. Эта группа заключённых враждовала с заключёнными-русскими, прибывшими из
«Песчанлага», и заключёнными – выходцами с Кавказа. Оуновцы содержались в лаготделениях № 1, № 4 и № 5. Враждовавшая с ними группировка русских содержалась в лаготделении
№ 2. Во время карантина, прибывшие из «Песчанлага» заключённые были изолированы в отдельно выгороженные зоны.
После снятия карантина этот этап был рассредоточен по разным бригадам старого контингента по 2–3 чел. в бригаду. Несмотря на это, оуновцы продолжали совершать «бандитские
проявления»21.
В мае–июне 1953 г. в «Горном» лагере происходили массовые неповиновения заключённых лагерной администрации. В
конце 1952 г. в «Горный» лагерь прибыл этап заключённых из
«Песчаного» лагеря в количестве более 1000 чел. В большинстве своём это были украинские националисты, которые в «Песчаном» лагере проявляли массовое неповиновение, организовывали беспорядки.
По прибытию в «Горный» лагерь, этих заключённых вместо
сосредоточения в одном лаготделении разместили в трёх лаготделениях. Они начала создавать группы и терроризировать
лагерный контингент посредством физического уничтожения
некоторых заключённых из хозлагобслуги, бригадиров, нарядчиков. Заключённые-украинцы также массово отказыва21

ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2600, л. 11–13.
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лись от работы. По большинству убийств виновные не были
установлены.
Проведение амнистии в общих лагерях подало надежду на
скорое освобождение и заключённым Особых лагерей и усилила конфликты между каторжанами. Результатом деятельности
оуновского подполья к середине 1953 г. в лагере были созданы
следующие группы: «русских», поддержавших оуновцев, группировка «русских», боровшихся с оуновцами, группировка кавказских националистов и др. Многие заключённые, боявшиеся расправы со стороны оуновского подполья, отказывались
работать на административных должностях (бригадиры, нарядчики, начальники колонн)22.
В лаготделении № 2 на протяжении длительного времени
существовали 2 группы украинских националистов и русских,
которые враждовали между собой. Аналогичное положение
имело место и в лаготделениях № 1, № 4 и № 5. В течение апреля–мая заключённые-оуновцы пытались взять под своё влияние основную массу заключённых, особенно во время случаев
массового неповиновения лагерной администрации. Для этого применялись угрозы, избиения, убийства.
23–24 мая 1953 г. в лаготделении № 2 были убиты 2 заключённых и 4 – тяжело ранены. Это повлекло массовый невыход на работу заключённых и только 26 мая после изъятия из
зоны лаготделения 66 человек из группировки «русских», из
которых 16 человек имели холодное оружие, порядок был восстановлен.
25 мая 1953 г. из лаготделения № 1 этапировали 160 заключённых в лаготделение № 5. Среди них находились заключённые из числа «авторитетов уголовно-бандитствующего элемента». Данный этап, прибывший в лаготделение № 5, не был
изолирован, в результате чего они принялись склонять заключённых к неповиновению лагерной администрации. В результате ночная смена не вышла на работу из зоны лаготделения.
Заключённые лаготделений № 4 и № 5, работавшие на общей площадке объекта «Горстрой», по условному сигналу бро-
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сили работу и отказались возвратиться в жилые зоны. Порядок не был наведён.
26 мая 1953 г. в лагере продолжились факты массового
неповиновения лагерной администрации заключённых лаготделений № 3, № 4 и № 5. Так, заключённые из числа украинских и литовских националистов начали протестную акцию.
Причиной стало неправильное применение оружия сержантом
охраны Дятловым, который легко поддался на провокацию и
дал автоматную очередь по группе заключённых, стоявших на
крыльце барака № 14 лаготделения № 5. В результате был убит
1 и ранено 6 человек. Заключённые организовали массовый
саботаж и неповиновение лагерной администрации.
Таким образом, 26 мая 1953 г. три (№№ 3, 4, 5) лагерных
отделения, имевших общую численность заключённых около
10 тыс. чел., одновременно отказались работать и возвращаться с производственных объектов в жилые зоны. 28 мая также
отказались от выхода на работу заключённые женщины лаготделения № 623.
1 июня 1953 г. к этим трём лаготделениям присоединилось
лаготделение № 1. С 14 часов дневная смена прекратила работу на руднике и отказалась возвращаться в жилую зону. Заключенные, находившиеся в жилой зоне, никого из лагерной
администрации в зону не пускали. В производственной и жилой зонах появились листовки антисоветского содержания.
Таким образом, в конце мая 1953 г. в «Горном» лагере произошла массовая «волынка», сопровождавшаяся отказом от
работы и массовым неповиновением заключённых лагерной
администрации. «Волынкой» были охвачены все лагерные подразделения, за исключением лаготделения № 2, находившегося в 20 км от города на станции Каеркан24.
4 июня 1953 г. в третьем лаготделении 24 человека, содержавшихся в штрафном бараке, как повторно осуждённые в лагере, взломали двери и начали выходить в зону штрафного
барака. В это время по сигналу «Тревога» туда прибежали на23

22

ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 812, л. 2–6.
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чальник лаготделения, офицерский состав и около 50 человек
солдат охраны. Когда они начали обратно водворять в штрафной барак взбунтовавшихся заключённых, последние подняли
крик и начали обращаться с призывами к каторжанам лаготделения № 3, чтобы их поддержали. Собравшиеся на шум каторжане в количестве около 200 чел. начали через забор забрасывать кирпичами зону штрафного барака. Офицеры и солдаты
вынуждены были через проволочное ограждение уйти за пределы жилой зоны. Постовые на вышках, видя явное нападение
на администрацию лагеря, открыли по нападающим огонь, в
результате которого было убито 4 заключённых и ранено – 15.
Применение оружия стало поводом для массового неповиновения заключённых лагерной администрации. Заключенные
потребовали приезда комиссии из Москвы. В лагере появились
антисоветские лозунги.
5 июня 1953 г. в лагерь прибыла московская комиссия под
председательством полковника Кузнецова и до августа руководила работой по ликвидации «волынки». «Волынка» в лаготделении № 1 была ликвидирована 13 июня, 70 заключённых
оформили на тюремный режим и 365 чел. – этапировали за
пределы лагеря. В лаготделении № 3 124 чел. были оформлены
на тюремный режим сроком на 1 год. Всего за пределы лагеря
(без лаготделения № 3) отправили 1630 чел. активных участников «волынки», в том числе 219 – на тюремный режим25.
В лаготделениях № 4, № 5 заключённые вышли на работу
7 июня. Но значительная часть заключённых вышла из жилой
в производственную зону, но в работе участия не принимала.
Заключенные фактически сохранили контроль над лаготделениями26 . В знак протеста против изъятия «актива» 26 июня от
работы отказались заключённые лаготделений № 4, № 5 и № 6
и потребовали возвратить этапированных каторжан27.
Окончательно «волынка» в этих лаготделениях была ликвидирована в конце июня – начале июля 1953 г. В лаготделеГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2598, лл. 97–105.
Там же, д. 812, лл. 2–6.
27
Там же, д. 2598, лл. 97–105.
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нии № 3 «волынку» ликвидировали 4 августа путём ввода в
зону вооружённой силы и применения оружия.
В связи с событиями в «Горном» лагере МВД СССР проводились мероприятия по изъятию и вывозу в другие Особые лагеря
и тюрьмы МВД организаторов и активных участников беспорядков28. Из лагеря этапировали 2200 чел., из них на тюремный
режим 400 чел. В самом лагере оставалось более 1 тыс. чел., отсеянных активных участников «волынки» из лаготделений
№ 3, № 4 и № 5. Все они распоряжением Тюремного управления
МВД СССР были оставлены в «Горном» лагере и переведены в
вновь созданное лаготделение № 8 на шахте «Западная». Для
заключённых в лаготделении № 8 создали строгий режим содержания. Всего в лагере было убито 14 человек29.
«Береговой» лагерь

По состоянию на 1 февраля 1954 г. в лагере резко изменился
состав заключённых. Сначала были освобождены заключённые,
которые отбыли наказание. Потом в лагеря общего режима
передали значительное количество заключённых «малосрочников» (в сравнении с 25-летниками), на которых администрация лагерных отделений опиралась в своей работе. Министр
МВД СССР С.Круглов так отозвался о «малосрочниках»:
«Имея намерения как-то пережить печальную страницу своей
биографии – они честно работали».

Подавляющее большинство оставшихся заключённых составляли украинские националисты (так называемые «западники»)
и прибалты. В связи с этим режимно-оперативная обстановка
в лагере значительно усложнилась. В этих условиях осенью
1953 г. в лагерь прибыл этап заключённых из «Горного» лагеря. Из 1260 заключённых, прибывших этапом, большинство
были участниками крупной политической «волынки», организованной оуновцами и продолжавшейся несколько месяцев
1953 г. в «Горном» лагере МВД СССР.

25
26
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Заключенные Особого лагеря, после опубликования Указа
об амнистии, надеялись на скорое освобождение. Когда узнали,
что амнистия к ним не будет применена, заявляли следующее:
«Чего я буду хребет надрывать, мне сидеть ещё 20 лет, наработаться успею»; «Все равно из лагеря я не выйду, а если и выйду,
то кому я буду нужен? Лучше не буду надрывать силы и дольше
сохраню себя»; «Буду я работать или не буду, а сидеть в лагере
всё равно придётся 25 лет, так лучше я сохраню своё здоровье».

Типичными нарушениями режима являлись отказы от работы (5042 ч/дня), связь с населением (270 случаев), хулиганство
(64 случая), сожительство заключённых женщин с вольнонаёмным составом (96 случаев). Большинство «бандпроявлений»
и убийств (5 случаев) произошли на производстве30 .
Таким образом, по своей численности украинцы (члены
ОУН, бойцы УПА) составляли значительную долю лагерных
контингентов Особых лагерей – от одной трети до половины.
Заключенные украинцы принимали самое активное участие в различного рода нарушениях лагерного режима. Это
отказ от работы, побеги, противодействие представителям лагерной администрации, физический и моральный террор против несогласных с ними заключённых иных национальностей,
«волынки», забастовки и восстание в 3-м лагерном отделении
«Степлага».
Активность, решительность и жёсткость, с которой действовали в условиях Особых лагерей вчерашние члены ОУН и
бойцы УПА против лагерных порядков, свидетельствует об их
организованности, высоком моральном духе, непримиримости к коммунистической идеологии, бескомпромиссности в
борьбе против советской политической системы и, в конечном
итоге, демонстрировали свободолюбивый характер украинского народа.
Учитывая обобщённые статистические данные наличия
заключённых-украинцев в Особых лагерях МВД СРСР, следует
на основе разработки документов и материалов, хранящихся в
ведомственных архивах и государственных архивах городов и
30

ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 810, лл. 15–24.
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областей Российской Федерации и Республики Казахстан, изучить: а) численность заключённых-украинцев в разрезе по
полу, возрасту, статье и срокам осуждения; б) социальное происхождение; в) вероисповедование; г) место проживания до
ареста; д) сроки освобождения из заключения; е) места ссылок
после окончания лагерного срока.
Важным для исследования является изучение дальнейшей
судьбы украинцев после возвращения из ссылок и лагерей.
Большую научную перспективу обещают исследования, призванные установить пофамильные списки украинцев по каждому отдельно взятому Особому лагерю, в том числе тех, кто
похоронен в местах заключения.
Отдавая себе отчёт в том, что данная работа сложная по
своему масштабу, трудоёмкая по характеру и содержанию и
финансово затратная по организации, автор считает необходимым объединение усилий исследователей из Украины, Казахстана и России, координацию поисковой и публикаторской
работы и рассчитывает на понимание и поддержку как со стороны научных сообществ, так и официальных структур названных государств.
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З ІСТОРІЇ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Алланіязов Т. Українці в Особливих таборах ГУТАБ МВС СРСР
Розглядаються основні статистичні дані про кількість українців, ув’язнених
у 11 Особливих таборах ГУТАБ МВС СРСР у 1950–1954 рр. Викладено
факти їх діяльності, спрямовані на непокору табірному режиму через
відмову від роботи, втечу, організацію фізичного і морального терору
стосовно окремих категорій ув’язнених, «волинки», страйки, повстання
у 3-му табірному відділенні «Степлагу».
Ключові слова: Україна, Казахстан, ОУН, страйк, повстання.
Allianizov T. Ukrainians in the Special Camps GUTAB Ministry
of Internal Affairs of the USSR
The author deals with the main statistical data on the number of Ukrainians
detained in 11 special camps of the General Staff of the Ministry of Internal
Affairs of the USSR in 1950–1954. The facts of their activities aimed at
disobedience to the camp regimes due to a refusal of work, escape, the
organization of physical and moral terror in relation to certain categories
of prisoners, «volynky», strikes, the uprising in the 3rd camp «Steplag».
Key words: Ukraine, Kazakhstan, OUN, strike, uprising.
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На основі архівних документів Галузевого держархіву СБ України
розкрито особливості соціального становища інвалідів радянсько-німецької війни 1941–1945 рр. Акцентується увага на специфіці
повсякденного життя інвалідів-фронтовиків. З’ясовано, що заходи,
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Зображення інвалідів війни не використовували у засобах
масової інформації та історичній літературі. Окремі фотографії
можна віднайти лише у довідниках із військово-польової хірургії та спеціалізованій медичній літературі. Оскільки вже з останніх років радянсько-німецької війни їх заборонили фотографувати. Згідно вказівки заступника наркома держбезпеки
СРСР Богдана Кобулова, наприкінці січня 1945 р. цензори
відділу «В» НКДБ СРСР вилучали фотографії фронтовиків-калік
(із ампутованими кінцівками, спотвореними обличчями, без
очей) із листування навіть звичайних радянських громадян1.
Станом на 1 лютого 1946 р. на українських теренах мешкало
майже півмільйона інвалідів радянсько-німецької війни. Із них
до 1-ї групи інвалідності належала 7941 ос., 2-ї – 18 9560, 3-ї –
26 4954 ос. Практично щодесятий фронтовик-каліка (39 880)
мав офіцерське звання. З-поміж останніх нараховувалося 21 503
інваліди 2-ї групи, представники 3-ї –16 539 ос., 1-ї – 1038 ос.2
Хоча економіка УРСР була повністю зруйнована, однак
владні органи переймалися повсякденним життям інвалідів.
Щоправда, на нашу думку, ці заходи були дещо символічні й
половинчасті, не завжди досягали необхідного ефекту.
По-перше, фронтовиків без постійного місця проживання
намагалися забезпечити житлом. Але часто інвалідів, які зверталися до місцевих органів влади з проханням поліпшити житлові умови, чекала бюрократична тяганина. Зокрема, Павло
Лебедєв – інвалід війни, член ВКП(б), двічі орденоносець, який
після демобілізації у жовтні 1945 р. переїхав до Чернівців майже
щодня відвідував міськраду та облвиконком. Він просив чиновників, аби його сім’ї із шести осіб посприяли у виділенні житла.
Він отримав помешкання лише 15 грудня. Щоправда, в квартирі, яку йому надала влада міста, були відсутні опалення, вода,
електроенергія, меблі, посуд. Тож заслужений кавалер орденів
Литвиненко В., Огороднік В. Відділи військової цензури та політичного
контролю НКВД–НКГБ у Червоній армії та Військово-морському флоті
(кін. 1930-х – березень 1946 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. –
2014. – № 1. – С. 274–275.
2
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 567, арк. 80.
1
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Леніна та Червоного Прапора спав на підлозі, а їжу готував у
бляшанках з-під консервів3.
Інвалідові-фронтовику Меркотенку не дісталося навіть таких «апартаментів». Після демобілізації він проживав на станції
Знам’янка Одеської залізниці у нашвидкуруч спорудженій «буді» на місці колишньої батьківської хати. Таке життя швидко
набридло, тому написав скаргу секретареві ЦК КП(б)У Микиті
Хрущову:
«Вибачте, що пишу Вам, а не звертаюся до місцевої влади. Справа в тому, що ні вимог, ні прохань, ні навіть майже волань вона
не чує […]. Мені ще нема й дев’ятнадцяти, а всього довелося
перебачити: гуркіт гармат, голод, холод, нужду і смерть. У 1943
році, не маючи й 17-и років, став воїном РСЧА і тепер тіло прикрашає шість ран. Ними горджуся […]. У грудні 1944 р. я з госпіталю повернувся додому інвалідом, і з тих пір почалися довгі
дні моєї нужденності. Наш будинок зруйнований, а та хатинка,
яку ми звели і в якій мешкаємо, “схиляє” до самогубства. Ходжу
в старому, ще з госпіталю, обмундируванні. В ньому ж ходжу
до знам’янського начальства, але вже впродовж десяти місяців
завжди чую одне й те ж: “ні” або “якщо буде, то дамо”. Оскільки
допомоги не одержую, живу на 300 грамів хліба, звернувся до
міськкому КП(б)У, а там перший секретар т. Бразикевич сказав:
“У нас нічого немає, можете не ходити […]”»4.

Фронтовик Зельман Нутович Кваша писав із Вінниці 24 січня
1946 р. до батька у Клівленд, штат Огайо, США:
«[…] Будинок мій згорів, все зруйноване і знищене. Двічі був поранений, на одній із рук немає жодного пальця. Працювати не
можу, лише завдяки тому, що дружина заробляє, я є, ми голі та
босі. Дорогий тату, прошу тебе, допоможи хоча б чим-небудь»5.

«Інвалідської» пенсії понівечені на фронтах ветерани в
перші повоєнні роки не отримували. На копійчані виплати, що
називали «рентою», могли претендували лише інваліди 1-ї і 2-ї
групи. Представникам першої категорії держава платила від 80
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 565, арк. 58.
Там само, арк. 87.
5
Там само, спр. 569, арк. 69, вн. арк. 3.
3
4
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до 150 руб. на місяць, другим – приблизно вдвічі менше (у 1945–
1948 рр. розмір ренти коливався)6. Мізерність виплат стає зрозумілою після порівняння їх із цінами на харчі та одяг. Так, у
березні 1945 р. у містах республіки кілограм сала чи масла коштував 450 руб., свинина продавалася вдвічі дешевше, за кілограм картоплі правили 28–35 руб.7 Улітку 1947 р. за літр молока на базарі віддавали 10 руб., пуд житнього хліба вартував
850 руб.8 Звичайний чоловічий костюм у пересічному сільмазі
Малинського району Житомирщини 1948 р. вартував 800 руб.,
жіноча сукня – 200 руб.9
На додачу до «фіксованої» грошової виплати покалічені
війною фронтовики забезпечувалися «пайком». Інвалід Павло
Котельков, якого Служба безпеки ОУН затримала за підозрою
в співпраці з НКДБ, розповів про розмір і асортимент його щомісячного пайка – 9 кг борошна, по 400 г сухарів, масла, цукру
й олії, літр ґасу, 4 кг солі, якийсь одяг американського виробництва10. Втім, із плином часу влада почала зменшувати вміст
цих пайків. Так, улітку 1946 р. уродженець Волноваського р-ну
Сталінської обл. інвалід 2-ї групи Дмитро Левченко отримував
лише так званий хлібний пайок, але його розмір був на 50%
менший, ніж раніше11.

Також інвалідам надавалася низка пільг: першочергове протезування рук, ніг, зубів, забезпечення ортопедичним взуттям,
корсетами. Ще держава забезпечувала інвалідів паливом на зиму. Втім, часто задеклароване на папері розходилося із конкретною можливістю реалізації пільг. Згідно офіційних даних
лише у 1945 р. три заводи та 26 протезних майстерень в УРСР
виготовили 23 504 протези ніг, 8359 протезів рук, 13 649 пар
ортопедичного взуття і 794 корсети12. Але у листах споживачів
цих виробів нерідко зустрічаються нарікання на їхню погану
якість. Інші інваліди не отримали необхідного протезу через
дефіцит. Про складну ситуацію із виробництвом зубних протезів писала газета м-ка Славута Кам’янець-Подільської обл.:

Літопис УПА. Т. 12: Третя Подільська воєнна округа УПА «Лисоня». Документи й матеріали / Ред. Євген Штендера. – Торонто, 1989. – С. 197;
Літопис УПА. Т. 49: Тернопільщина: «Вісті з Терену» та «Вістки з Тернопільщини». 1943–1950. Кн. 1 / Ред. І. Гомзяк, М. Посівнич. – Торонто–
Львів, 2010. – С. 420; Літопис УПА. Т. 50: Тернопільщина: «Вісті з Терену» та «Вістки з Тернопільщини». 1943–1950. Кн. 2 / Ред. І. Гомзяк. –
Торонто–Львів, 2010. – С. 573; Літопис УПА. Нова серія. Т. 18: Діяльність
ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України /
Упоряд. О. Пагіря, В. Іванченко. – К.–Торонто, 2011. – С. 572–573.
7
Літопис УПА. Нова серія. Т. 18. – С. 477.
8
Там само. – С. 558–559.
9
Там само. – С. 729.
10
Літопис УПА. Т. 44: Боротьба з агентурою: протоколи допитів Служби
Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948. Кн. 2 / Ред. П. Потічний. –
Торонто–Львів, 2006. – С. 104.
11
Там само. – С. 697–698.

«Дров – ні поліна, і взяти ніде. Попри те, що за законом інвалідам дрова виділяють, насправді вони знаходяться за 60 кілометрів, у лісі. Як і чим їх звідти вивезти? Куди не звертався,
звідусіль відлітаєш, немов горох від стіни. Ось і “завоювали”
собі холод на всю зиму»14.

«Майстерня, в якій працюють досвідчені зуботехніки Гаврилюк,
Бараш та Кацман, неспроможна обслужити інвалідів Вітчизняної війни тому, що не має необхідних матеріалів – стальних гільз,
стального лиття, порцелянових зубів, цементу і т. п. Зубні протези виготовляються виключно з матеріалів замовника»13.

Гарантована державою пільга щодо забезпечення паливом
інвалідів теж викликала чимало проблем у місцевої влади, оскільки не вистачало транспорту на доставку. Мешканець Олександрії на Кіровоградщині інвалід війни Федько скаржився
родичу:

6

Із 250-ти фронтовиків із каліцтвами, які в опалювальний
сезон 1945–1946 рр. проживали в Луцьку, на паливо змогло
«розжитися» лише 78 осіб15. Із 630-и інвалідів війни – мешканців одного з центральних районів Миколаєва – «сталінські»
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 567, арк. 82.
Б. авт. Справедливі скарги інвалідів // Колгоспна правда. – 1946. – 30
червня.
14
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 567, арк. 86.
15
Там само, арк. 83.
12
13
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дрова чи вугілля зігрівали наприкінці опалювального сезону
1946 р. лише 135 осіб16.
Іншою вагомою пільгою було звільнення від оплати за навчання інвалідів та їх дітей. Для дітей офіцерів-інвалідів, а також тих офіцерів, які загинули на війні, пропали безвісти чи
померли від наслідків поранень, контузії чи захворювань, навчання у 8–10 класах шкіл, технікумах та вишах стало повністю
безкоштовним. Пільга почала діяти з 1 вересня 1944 р.17 Для
порівняння, наприкінці 1940-х рр. за один рік навчання в
Львівському політехнічному інституті й університеті ім. Франка з «пересічних» студентів бралося 300 крб. Удвічі менше –
150 крб. – платили щороку студенти Львівського педучилища і
залізничного технікуму18.
Звісно, згаданих пільг понівеченим на фронтах (а серед них –
чимало молоді) не вистачало для повсякденного життя. Тому
одразу після демобілізації вони шукали підробітків.
«По містах […] в інвалідів і взагалі військових можна дістати різного роду товари, награбовані в Європі (головно в Німеччині)»19, –

зазначалося в оунівському огляді подій на Житомирщині, Київщині та Кам’янець-Подільщині за літо й початок осені 1945 р.
На інвалідів, котрі продавали речі на базарах, «полювала»
міліція. Якось восени на базарі в Іванкові (нині – Борщівський
р-н Тернопільської обл.) правоохоронець намагався затримати інваліда. Але на допомогу інвалідові набігла «хмара жінок».
Почалася загальна бійка. Перекупки кричали:
«Чи наші чоловіки та сини за те проливали на фронті свою кров,
щоб ви її тепер топтали? Ви, сталінські злодюги, будете знищені
українськими партизанами, як фріци»20.
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 567, арк. 84.
Там само, спр. 552, арк. 53.
18
Іщук О. Молодіжні організації ОУН (1939–1955 рр.). – Торонто–Львів,
2011. – С. 520, 522–523, 526.
19
Літопис УПА. Нова серія. Т. 8: Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля.
1944–1946. Документи і матеріали / Упоряд. О. Вовк, С. Кокін. – К.–Торонто, 2006. – С. 907.
20
Літопис УПА. Нова серія. Т. 18. – С. 523.
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Іноді виникали конфлікти між продавцями і покупцями. У
Радомишлі на Житомирщині до імпровізованого прилавку, за
яким стояв безногий фронтовик, підійшла прицінитися жінка,
думаючи, що продає вершкове масло.
«Відійди, у мене масла нема», –

закричав інвалід, і вгатив її палицею. Налякана жінка відскочила вбік і стала продавця проклинати:
«Бодай тобі обидві ноги на війні відірвало, а то тільки одну!».

Чоловік шарпнувся за нею, але через своє каліцтво жінку не
наздогнав21.
ЦК КП(б)У і РНК УРСР 29 вересня 1945 р. ухвалили постанову «Про працевлаштування і матеріально-побутове забезпечення інвалідів Вітчизняної війни»22. Таким чином, у інвалідів з’явилася можливість влаштуватися на роботу до кооперативу чи
артілі, зайнятися виготовленням товарів повсякденного попиту. Офіцери-інваліди здебільшого працювали керівниками нижчої та середньої ланки на підприємствах, займали посади голів
чи бухгалтерів колгоспів, шкільних вчителів, працівників суду
тощо. За неповних півроку після оприлюднення «постанови про
працю» 80,2% від загальної кількості фронтовиків із інвалідністю, які після війни «осіли» в Україні, знайшли постійне місце
роботи23.
Втім, розмір зарплат «артільних» інвалідів був непристойно
низьким. Через недостатній рівень доходів працівники кравецької артілі «Червона Зірка», яка в 1948 р. діяла в Золочеві на Львівщині, залишалися після роботи й підробляли приватним шиттям. Отримував пристойну заробітну плату у 600 руб. на місяць
лише призначений «зверху» директор артілі Петро Одинцов,
хоча ні на кравецькій, ні на шевській справі він не знався24.

17

Літопис УПА. Нова серія. Т. 8. – С. 1097.
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 567, арк. 82.
23
Там само, арк. 81.
24
Літопис УПА. Нова серія. Т. 24: Золочівська округа ОУН: організаційні
документи. 1941–1952. Кн. 2 / Упоряд. М. Романюк. – К.–Торонто,
2014. – С. 576.
21
22
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Позбавлені грошового стимулювання, працівники таких
кооперативів для збільшення кількості продукції і, як наслідок
зарплати, нерідко виготовляли неякісну продукцію. З тієї ж
причини не враховували на тенденції попиту покупців, не поспішали змінювати номенклатуру товарів. Часто байдуже ставилися до якості сировини. Та й ціни на виготовлений товар
необґрунтовано завищували, прирівнюючи їх до вартості краму, виробленого з якісних матеріалів.
22 листопада 1949 р. міністр МДБ УРСР Микола Ковальчук
підсумував результати перевірки баз і складів кооперативних
структур інвалідів, споживчої та промислової кооперації,
Міністерства місцевої промисловості й Міністерства торгівлі.
Ревізори знайшли неякісних і неповноцінних товарів (швейні
вироби, трикотаж, взуття, галантерейні товари, дитячі іграшки, продтовари тощо) на суму 232 008 000 руб. Так, у м. Сталіно на базі артілі ім. Осипенко залежалося понад 5200 жіночих
сорочок. Вони були вироблені з дешевих обрізків тканини, але
коштували дорого – майже 31 руб. за одиницю. Про низькоякісні чоловічі костюми, штани, жіночі спідниці загальною вартістю 10 5171 руб. «забули» на складі швейної фабрики «Луч»
Кам’янець-Подільської облпромради. Артілі «17 Вересня» з Дрогобиччини бракувало покупців на велику партію неправильно
пошитого взуття зі скривленими задниками, а також тонну
бракованих свічок, де «гніт був криво залитим парафіном». У
м. Слов’янськ Сталінської обл. 4756 пар розпарованих туфель
лежало «мертвим вантажем» у рундуках та на складі артілі «П’ятирічка». В артілі «Хімпром» (Чернігівщина) накопичилося
35 тис. коробок некондиційного крему для взуття, а також дві
тонни неякісної колісної мазі. Артіль «Металіст» Дніпропетровського облкоопінсоюзу роками не могла продати іграшкові
дитячі гвинтівки на суму 186 200 руб. і партію навісних замків
вартістю 486 тис. руб.25
Навіть одержуючи невеликий прибуток, інваліди-фронтовики сплачували податки. Вони також виконувати низку інших
податкових зобов’язань перед державою. За даними автора
25

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 718, арк. 124, 126–127.
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звіту Золочівського окружного проводу ОУН (травень 1947 р.),
інваліди 2-ї групи в СРСР мали річну п’ятидесятивідсоткову
знижку на: податок за землю (1 га = 90 руб.), садок (1 ар = 8 руб.),
наявність у господарстві корови (88 руб.), коня (75 руб.), вулика з бджолами (4 руб.)26.
З інвалідів також стягувався відсоток хлібопостачання. Спочатку цей податок не поширювався на покалічених фронтовиків, але з 1948 р. він поширився на інвалідів. «Норма» для
покаліченого на війні хлібороба, котрий обробляв наділ землі
площею до двох гектарів, становила 380 кг зерна з гектара на
рік27. Так, 42-річному мешканцеві Кіцманського району Чернівеччини Миколі Ткачуку, котрий повернувся з фронту без обох
ніг і пальців правої руки, держава загадала віддати 3 ц хліба з
гектара. Його земляк Юрій Бабчук без правої кінцівки й із трьома малолітніми дітьми «на плечах», мусив «засипати в державні
засіки» тонну зерна з трьох гектарів28. Із селянами, хто не виконував норму хлібопостачання, «розбиралися» посланці з району. У домі одного з таких «боржників» – безногого інваліда
радянсько-німецької війни зі с. Стінка на Золочівщині – районний уповноважений описав все майно. На «виправлення» господареві дали два дні, після чого пообіцяли подати до суду29.
Ще одним «податком» інваліди називали необхідність купувати облігації державної позики, оскільки під час агітаційної кампанії використовувався адміністративний тиск. Методи поширення облігацій яскраво демонструє діалог у сільраді
с. Голгоча Підгаєцького р-ну між заїжджим агітатором Щербою
та селянином Осипом Скрипником, який утратив ногу під Берліном. Першого липня 1948 р. на прохання селянина не обкладати «податком» його 70-карбованцевий прибуток, а натомість
посприяти з купівлею дефіцитного протезу, «гість» заявив:
Літопис УПА. Нова серія. Т. 24. – С. 193.
Там само. – С. 406.
28
Літопис УПА. Нова серія. Т. 19: Підпілля ОУН на Буковині: 1943–1951.
Документи і матеріали. / Упоряд. Д. Проданик. – К.–Торонто, 2012. –
С. 316.
29
Літопис УПА. Нова серія. Т. 24. – С. 630.
26
27
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«Протезів немає, а позику треба здати, а те, що обтягають гроші
з місячної виплати на ріжні державні потреби, то я в цьому не
винен. Такі в нас закони і так мусить бути».

Обурений почутим, інвалід закричав:
«Ті, що воювали, каліками стали, як-от я стратив ногу під Берліном, а тепер мусять бідувати. А ви повипасали собі черева, та
ще народ б’єте, та кричите, що за нього заступаєтеся!».

Почувши такі висловлювання, чиновник вказав фронтовику на
двері. Але Скрипник із сільради не пішов, тож Щерба схопив
інваліда за барки й викинув за двері, «буцнувши» наостанок
чоботом30.
Навесні 1947 р. «схиляли» до купівлі облігацій й інваліда війни Гушковатого зі Заліщицького району, хоча розмір його ренти
був удвічі менший за Скрипникову. Коли ж за зволікання агітатор обізвав чоловіка «бандитом», той спересердя випалив:
«Я об’їздив Америку, Канаду, Німеччину, але ніде такої біди не
видів, як в Радянському Союзі. Ви кажете, що ми всі одна родіна31, всі брати, то чому так не є?»32.

За те, що Василь Мандрюк і Василь Веселовський – інваліди
з с. Петрівці Мельниця-Подільського р-ну Тернопільської обл. –
не підписалися на великі суми держпозики, першого уповноважені райкому КП(б)У протримали в підвалі добу, а іншого –
три доби33.
Чимало інвалідів навідріз відмовлялося вступати до колгоспів, куди їх, навіть хитрістю, вербували. Наприклад, на пропозицію почати колгоспне господарювання інвалід війни Данило
Луців із Микулинецького району Тернопільщини 11 березня
1948 р. відповів:
«Дайте мені пістоля, то я застрілюсь, а до колгоспу не піду»34.
Літопис УПА. Т. 50. – С. 474.
Так у тексті. Ймовірно «Родина» (рос.) – Батьківщина.
32
Літопис УПА. Т. 49. – С. 420.
33
Літопис УПА. Нова серія. Т. 5: Боротьба проти УПА і націоналістичного
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС–
МВС, МДБ–КДБ. 1943–1959. – Кн. 2: 1946–1947 / Упоряд. А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко. – К.–Торонто, 2002. – С. 126.
30
31
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У с. Стриганці Бережанського р-ну «жертвою» агітаторів став
демобілізований Андрій Сорока. Селянина, який на війні втратив обидві ноги, переконали в тому, що підписує прохання про
підвищення інвалідської ренти, хоча насправді це була заява
про вступ до колгоспу. За декілька днів чоловік зрозумів, що
його ошукали. Коли колгоспні агітатори навідалися до оселі
інваліда, він почав кидати їм під ноги вазони та яйця, далі роздягнувся догола. Проте візитерам вдалося одягнути інваліда й
доправити до сільради на колгоспні збори35.
Для осіб, які на війні повністю втратили працездатність, в
УРСР була створена мережа спеціалізованих інтернатів та «інвалідськихі» госпіталів. Станом на 23 березня 1946 р. у республіці
працювало 84 госпіталі, де лікувалося 20 250 інвалідів війни,
діяло 12 будинків-інтернатів для інвалідів без постійного місця
проживання. У них мешкало 544 ос.36
Умови проживання і лікування фронтовиків у таких закладах часто були важкими. Наприклад, в інтернаті м. Старобешеве Сталінської обл. інваліди спали без подушок, на солом’яних
матрацах. Постіль, яку їм видали, було визнано «непридатною
для використання».
«Санітарне обслуговування інвалідів не організоване, культурномасова робота знаходиться на низькому рівні. Все це привело
до почастішання випадків хуліганства й поножовщини»37, –

повідомлялося про побут старобешівців у доповідній записці
УМДБ по Сталінській області.
Загалом демобілізовані інваліди відчували значні складнощі з соціальною адаптацією у повоєнний час. Їм фактично
доводилося розпочинати життя спочатку. Хто не зміг – поступово втрачали ознаки людини, деградували, починали займатися
жебрацтвом.
Значна кількість приїжджих інвалідів фіксувалася у Західній
Україні у першій половині 1946 р. Оунівець – автор суспільноЛітопис УПА. Т. 50. – С. 300.
Там само. – С. 51–52.
36
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 567, арк. 81.
37
Там само, арк. 85.
34
35
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політичного звіту зі Золочівської округи – зазначав про побачене у червні 1946 р. наступне:
«Усі товарні поїзди переповнені цими прошаками. Давно приїздить їх по кілька тисяч […] є між ними демобілізовані та інваліди […]. Переважаюча кількість цих прошаків – москвини38, які,
розбрившись по селах, нахабно та неуступчиво39 жебрають,
погрожуючи селянам, та нахабно крадуть, що попаде під руки
[…]. Це голота, яка за кусок хліба вбиває другого такого самого
прошака, це часто між ними трапляється. Менша частина – це
українці з близьких східних областей, які з тяжким трудом сюди
дістаються, бо їх сюди не пускають, а ті найскоріше стараються
робити по селах та совісно працюють. Розказують, що там –
неврожай, багато поля колгоспи не засіяли, а зараз, не маючи
хліба, розлазяться, залишаючи роботу в колгоспах40. Сама поява цих прошаків наставляє людей проти колгоспу»41.

У звіті місцевого осередку ОУН за жовтень 1946 р. зазначалося,
що у Станіславському районі (нині Івано-Франківський р-н)
«інваліди вітчизняної війни, часто з медалями, ходять по місті,
як звичайні прошаки, люті, рішучо вимагають від кожного
стрічного і господарів грошевої допомоги. При тому грозять»42.

Аналогічного змісту і нотатки оунівця про побачене в Наддніпрянщині та Криму, зроблені кілька років по тому:
«Скрізь на станціях на Україні я бачив інвалідів т. зв. Вітчизняної
війни. Це часто без руки, ноги, […] очей з хлопчиками, які їх водять. Ці інваліди просять милостині»43.

Ірина Козак, зв’язкова командира Української повстанської армії Романа Шухевича, приїхавши до Одеси у 1947 р., згадувала:
38

Так у тексті. Ймовірно, росіяни.

39

Так у тексті.

40

Йдеться про голод 1946–1947 рр.

41

Літопис УПА. Нова серія. Т. 24. – С. 140.

42

Літопис УПА. Нова серія. Т. 22: Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали. 1945–1951 / Упоряд. Д. Проданик, С. Лесів. – К.–Торонто, 2013. – С. 401.

43

Літопис УПА. Нова серія. Т. 18. – С. 758.
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«Приїхала туди – післявоєнний час, повно інвалідів […]»44.

У червні 1947 р. каліки, що «зісталися після війни» й тинялися з торбами, вразили мешканця Васильківського р-ну Київської обл.45 Влітку 1948 р. четверо колишніх фронтовиків (двом
не вистачало по руці, в третього не було ноги, четвертому бракувало і руки, і ноги) жебрали на базарі містечка Сатанів (нині
Хмельницької обл.). До Андрія Заверухи, який приїхав на закупівлю із с. Товсте, котрийсь із них звернувся:
«Брат, не минай, сматри, як довоювався»46.

Марія Савчин – дружина керівника підпілля ОУН на Волині Василя Галаси – згадувала про поїздку у Запоріжжя 1954 р.:
«Проходячи вулицями, ми стрічали чимало жебраків, часто дітей,
а переважно були то інваліди, мабуть, з війни»47.

Загалом, за даними, які міністр МДБ УРСР М. Ковальчук
навів у листі до першого секретаря ЦК КП(б)У Леоніда Мельникова 7 квітня 1952 р., співробітники міліції у другому півріччі
1951 р. та першому кварталі 1952 р. затримали 8949 осіб «жебрацького та бродячого елементу», у тому числі 2868 – у Києві.
Із них працевлаштували – 716 осіб, до будинків інвалідів і перестарілих передано – 1294, а опікунам – 2442 ос. У решти
(4498 ос.) узято підписку про те, що жебрацтвом більше не займатимуться48.
Водночас, кількість матеріально забезпечених осіб, які жебрали задля власного збагачення, справді вражає. Так, інвалід
війни Качанов на початку 1950-х рр. регулярно клянчив у киян
милостиню, хоча сам працював в артілі ім. Кірова, де заробляв
500 руб. на місяць, а також одержував 125 руб. пенсії49. Інший
Літопис УПА. Т. 45: Генерал Роман Шухевич – «Тарас Чупринка» – Головний Командир УПА / Ред. П. Потічний, М. Посівнич. – Торонто–Львів,
2007. – С. 393.
45
Літопис УПА. Нова серія. Т. 18. – С. 560.
46
Літопис УПА. Т. 50. – С. 555.
47
Літопис УПА. Т. 28: Марія Савчин («Марічка»). Тисяча доріг (спогади). –
Торонто–Львів, 1995. – С. 526.
48
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 841, арк. 208.
49
Там само, арк. 209.
44
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«жебрак» Наборщиков, маючи у м. Фастові власний будинок,
їздив столичними трамваями і тролейбусами, вдаючи з себе колишнього танкіста-учасника боїв під Сталінградом і Одесою.
Але, як виявило слідство, він участі у війні не брав, став інвалідом (отримав контузію) через аварію, в яку потрапив, кермуючи автомобілем у нетверезому стані50. Дві ноги на фронті
втратив жебрак Долгін. Цей чоловік, «працюючи» на вулицях
Одеси, Львова чи Києва, за день назбирував до 60 руб., а відтак
їх пропивав51.
Як свідчив очевидець, у 1949–1950 рр. чимало інвалідів війни вимушено займалися жебрацтвом, крадіжками та грабіжництвом. Інші часто влаштовували «ігри на публіку» – інсценізували бійки, під час яких їхні товариші «обробляли» публіку,
яка юрмилася навколо52.
Кілька разів київська міліція намагалася «оселити» в інтернаті сліпого фронтовика Семченка, проте він щоразу категорично відмовлявся. Натомість жив, де доведеться, заробляючи
на життя тим, що ходив вулицями і під акомпанемент гармоніки наспівував «жалібних» пісень53 .
На вироблення звички до жебрацтва серед інвалідів неабияк
вплинув голод 1946–1947 рр. Через складнощі з продовольством у Східній та Південній Україні, на західноукраїнські терени
за харчами їздило чимало «торбешників», серед яких – і фронтовики-каліки. Якщо їх знімали з поїздів, то вони пішки добиралися до «западенців». Долали сотні кілометрів, тягнучи за
собою на шворці візочок із торбою. Політичний референт бандерівського крила ОУН Яків Бусол описав у листі до Василя Кука
цікавий діалог, який відбувся на Рівненщині між інвалідом
війни та співробітниками НКВС:
«Лейтенант-інвалід “Отєчественной войни” приїхав на Вербщину
організувати харчі й зайшов у село – та тут НКВД його притримує і відтранспортовує назад. Він ругається: “Ви тут шукаєте
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 841, арк. 209–210.
Там само, арк. 208.
52
Іщук О. Молодіжні організації ОУН (1939–1955 рр.). – С. 537.
53
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 841, арк. 210.
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бандьорів? Шукайте їх на Чернігівщині, Хурщині, бо вже і там є
місцеві бандьори”»54.

До Золочівського району у березні 1947 р. «торбешників»
стільки занадилося, що, як писав очевидець, «днем просто хати
не замикалися»55. Місцеві жителі називали цих візитерів «прошаками». Демобілізовані інваліди-червоноармійці, багато – без
рук і ніг, на милицях, в обмін на хліб пропонували дефіцитну
мануфактуру. За інформацією місцевих осередків ОУН у червні
1946 р., «прошаками» були переповнені всі товарні поїзди. Вони
жебрали по селах і крали усе, що потрапляло до рук. Якось пізньої осені 1946 р. сержант-інвалід війни сідав на поїзд на Станіславському вокзалі з нажебраними продуктами. Клунки були
настільки напаковані, що патруль НКВС викинув їх із поїзда.
Сержант почав галасувати:
«Я воював за совєтскую родіну56, а тепер від мене відбирають
нажебраний хліб!».

Інший пасажир, старшина Червоної армії, відповів:

«Слухай, парінь, в якій армії ти не воював би, в білій чи червоній,
то тобі і нам всім одна заплата. Воював – давали кушать, не
воюєш – не треба тобі кушать. Іди, бо ще посадять в тюрму»57.

У багатьох випадках тільки жебрацтвом чи «торбешництвом» фронтовики не обмежувалися. Інваліди не боялися висловлювати зауваження щодо ситуації у країні, критикувати партію, уряд, місцеву владу. За сміливі думки вони ставали об’єктом
пильної уваги співробітників місцевих апаратів МДБ. У доповідних записках київському і московському керівництву місцеві
чекісти ретельно фіксували настрої інвалідів. Міністр МДБ УРСР
генерал-лейтенант Сергій Савченко 9 серпня 1947 р. звернувся
у «записці по ВЧ» до начальників обласних УМДБ із вимогою:
Літопис УПА. Нова серія. Т. 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній
спадщині ОУН і УПА. 1944–1954 рр. / Упоряд. В. Ковальчук, В. Огороднік. – К.–Торонто, 2011. – С. 160.
55
Літопис УПА. Нова серія. Т. 23: Золочівська округа ОУН: документи і
матеріали референтури СБ. 1944–1951 / Упоряд. М. Романюк. – К.–Торонто, 2013. – С. 1023.
56
Так у тексті.
57
Літопис УПА. Нова серія. Т. 18. – С. 434.
54
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«До 18 серпня ц. р. надішліть до 5-го [секретно-політичного. –
Авт.] управління МДБ УРСР детальну доповідну записку про
факти антирадянських проявів і характерних негативних висловлювань серед демобілізованих із Радянської армії та інвалідів
Вітчизняної війни»58.

Доповідні записки про критичні настрої інвалідів ще раніше надходили із різних областей республіки. Агенти «Михайлов» і «Владимиров» повідомляли НКДБ УРСР про
«наявність у Львівському держуніверситеті антирадянської групи студентів з числа інвалідів Вітчизняної війни, діяльність яких
спрямована на дискредитацію політики партії з національного
питання»59.

Інваліда Олексія Малеєва арештували тільки за те, 7 серпня
1945 р. надіслав анонімного листа до редакції газети «Правда»
із «наклепом на партію та її керівників». Після арешту під час
слідства він підтвердив, що цього листа написав через незгоду
із заходами партії та уряду60.
Збором подібної інформації займалися і члени ОУН, але вже
з іншою метою – шукали «компромат» на підрадянську дійсність. Зокрема, у «Вістях про СУЗ» описали наступну ситуацію:
«На станції Тернопіль на лавочці сидів п’яний інвалід, східняк,
без обох ніг, і говорив про Сталіна, партію і уряд, що тільки міг.
До нього підійшов міліціонер і спитав за документами. “От мій
документ”, – показує той милицю. Міліціонер хотів силою забрати його на команду, але інвалід вдарив міліціонера палицею
по голові. […] вчепився руками за поруччя лавки і кричав:
“Віддайте мені мою ногу, мені держава ногу забрала, ви на
фронт ідіть свою силу показувати, а не тут. Ви мені самі принесете милицю”»61.

Взаємини між інвалідами-фронтовиками та радянською
владою складалися непросто, але місцевим органам влади вдавалося частково використовувати їх настрої для боротьби з
українськими націоналістами. Як міг ставитися до останніх триГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 626, арк. 208.
Там само, спр. 567, арк. 97.
60
Там само, арк. 106.
61
Літопис УПА. Нова серія. Т. 18. – С. 748.
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разовий утікач від бандерівської мобілізації, інвалід радянськонімецької війни, тричі орденоносець, старший сержант Дмитренко? Так, у вересні 1945 р. спалили його дім у Солотвинському
районі62 (нині Закарпатська обл.).
Втім, не слід забувати, що часто чекісти навмисне дискредитували повстанців, надсилаючи в Західну Україну оперативні
загони, котрі діяли під виглядом УПА. Зокрема, у Галицькому
районі (нині Івано-Франківська обл.) 4 червня 1946 р. відбулися
наступні події:
«[…] прийшов відділ большевиків, перебраних за стрільців УПА:
в мазепинках, в вишиваних сорочках. Просили хліба, яєць та
говорили, що вже третій рік ходять по лісах. В селі приліпили
кілька летючок, написаних рукою, вербували до УПА. Спровокувати не вдалось нікого. Тої самої ночі ходили по селі Комарів і
грабували одяг, вдаючи стрільців УПА. У червоноармійця, інваліда війни, який вернув без руки, зняли чоботи з ніг та ще й набили
буками, мовляв: “Ти, сволоч63, за Сталіна воював, а нам допомогти не хочеш”64. Наступного дня пограбований чоловік поїхав у
райцентр і поскаржився прокуророві. Затим йому повернули
чоботи й застерегли, аби нічого нікому про пригоду не казав».

Таких «перевертнів», які наслідили на Станіславщині, готували в столиці України. Як зазначав Іван Безкоровайний на
допиті в СБ ОУН у серпні 1947 р.:
«[…] дня 2/ІІІ.46 р. я зголосився в РО МВД65 в Києві на “політичний курс”. Школа містилася в Києві при вул. Шевченка № 55,
яка була під керівництвом майора Чепеля. Завданням школи
було вишколити тайних агентів по політичній ділянці. На курс
прийнято було 25 чол. молодшого командного составу, демобілізованих ЧА […] Дня 2/ІІІ.47 р. почалася наука, яка тривала кожноденно по 9 год. […] Найосновнішою наукою було: “підхід до
Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы в 2-х т. Т. 2: 1944–1945 / Под ред. А. Н. Артизова. – М.: РОССПЭН, 2012. – С. 811–812.
63
Так у тесті.
64
Літопис УПА. Нова серія. Т. 22. Станиславівська округа ОУН. – С. 184–
185.
65
Так у тексті. Йдеться про «районный отдел Министерства внутренних
дел» (рос.) – районний відділ МВС.
62
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чоловіка”, щоб вміти відповідно замаскуватися […] вибрано
метод “глухо-німого”, перед яким люди будуть відкрито говорити про свої справи, а головно проти СССР. Рівно ж мали перебратися на інвалідів чи жебраків, ходити по селі, щоб запізнатися з людьми та довідатися, що хто говорить. Це все скрито
собі записати. Матеріали мали ми збирати: говорення про війну,
яка повинна бути в коротці, про розгром большевиків Англією
чи Америкою, про співпрацю з повстанцями, протиколгоспна
пропаганда куркулів»66.

Попри те, що радянська влада намагалася використовувати «інвалідську тему» в своїх інтересах, головний провід ОУН у зверненні до селян західноукраїнських областей у серпні 1946 р. наказував з пошаною ставитися до фронтовиків із інвалідністю:
«Нашим національним обов’язком є тепла сердечна зустріч своїх
братів, яким відверто з братньою допомогою маємо пояснювати, як за нашим прикладом вони повинні боротися з радянською владою та її агентурою»67.

Таким чином, соціалізація інвалідів у радянському повоєнному суспільстві проходила надзвичайно складно. Фронтовики
справедливо вимагали до себе виключного ставлення. Попри
загальну державну підтримку фронтовиків із інвалідністю, її
конкретна реалізація мала чималі вади. Вони пов’язувалися із
загальною руйнацією повоєнної економіки, бюрократичним
ставленням місцевих органів влади. Інваліди не могли отримати житла, грошове забезпечення було мізерним і не задовольняло навіть мінімальних потреб повсякденного життя.
Певним вирішенням проблеми стали кооперативи інвалідів,
що забезпечували частково роботою і заробітком. Однак, обмеження у постачанні сировини, невідповідність собівартості
виробу і ціни продажу, неврахування потреб покупців, низька
заробітна плата призводила до значної кількості браку. Продукція роками лежала на складах і призводила до збитків.
Літопис УПА. Т. 43: Боротьба з агентурою: протоколи допитів Служби
Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948. Кн. 1 / Ред. П. Потічний. –
Торонто–Львів, 2006. – С. 950–951, 954.
67
Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. – Т. 2. – С. 935.
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Зважаючи на важкий матеріальний стан, інваліди намагалися знайти можливість вижити, займаючись жебракуванням та
дрібними крадіжками. У пошуках продуктів вони виїжджали до
Західної України.
Бюрократична тяганина у вирішенні питань повсякденного
життя, нужденність колишніх фронтовиків зумовили критичне ставлення до урядових та партійних рішень. Співробітники
держбезпеки вважали подібну критику «антирадянським проявом» і тому пильно відстежували настрої серед інвалідів війни.
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Koval’chuk V., Ogorodnik V. Status of the Disabled Veterans
of the Soviet-German War in the UkrSSR
in the second half of the 1940s – early 1950’s
On the basis of documents of the State Archives of the SSU, the peculiarities
of the social status of the disabled veterans of the Soviet-German war of
1941–1945 are disclosed. The attention is paid to the specifics of the
everyday life of the disabled veterans. The author has clarified that measures implemented by the state in the field of social protection of veterans
were ineffective.
Key words: invalids, veterans, Central Committee of the Communist Party of
Ukraine (Bolsheviks), Soviet-German war, rent, loan, collective farm.
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Ярослав ТИНЧЕНКО*

Архівно-кримінальна справа
генерала Армії УНР Володимира Сінклера
Вперше здійснена публікація архівно-кримінальної справи Володимира
Олександровича Сінклера – генерал-майора російської імператорської армії, який упродовж 1918–1921 рр. був керівником Генерального штабу та командувачем Дієвої армії УНР. У 1945 р. генерал
мешкав на території Польщі, де був арештований радянськими
каральними органами та доставлений до Києва. Перебуваючи під
слідством, В. О. Сінклер був госпіталізований до в’язничної лікарні,
де помер 16 березня 1946 р.
Ключові слова: Українська Народна Республіка, Генеральний штаб,
генералітет, Вища військова рада, Сінклер Володимир Олександрович.

Постать генерал-поручика Армії Української Народної Республіки Володимира Олександровича Сінклера нині широко ві* Тинченко Ярослав Юрійович – кандидат історичних наук, заступник директора Національного військово-історичного музею України із наукової роботи.
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дома серед дослідників та читачів, що цікавляться військовою
історією України. На момент написання статті докладна біографія В. Сінклера на електронному ресурсі «Вільна енциклопедія
Вікіпедія» опублікована п’ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та естонською. Докладні дані про
перебіг служби генерала у російській імператорській армії оприлюднені на численних російських сайтах, передусім – «Русская армия в Первой мировой войне»1.
Тому черговий раз переповідати віхи життя та військової
служби генерала В. Сінклера немає сенсу. Тим більше, вони задокументовані у протоколах допитів Володимира Олександровича, що публікуються нижче.
Першим біографом В. Сінклера був колишній ад’ютант командувача Дієвою армією УНР Василя Тютюнника Євген Маланюк – згодом відомий український поет. Упродовж 1918–
1919 рр. він служив пліч-о-пліч з генералом Сінклером і, цілком
закономірно, добре знав цю постать. Також Є. Маланюк написав спогади про свого безпосереднього керівника – Василя Тютюнника, який помер від тифу у грудні 1919 р., та ще одного
непересічного українського генштабіста – Євгена Мешківського, який загинув у 1920 р.
Походження та попередня служба В. Сінклера у російській
армії свідчили про те, що він жодним чином не пов’язаний з
Україною. Наприкінці 1917 р. генерал потрапив до Києва лише
тому, що у Росії влада вже була у руках більшовиків, і йому
фактично після демобілізації з російської армії не було куди
виїхати. Вступивши на службу до Армії УНР за часів Центральної
Ради – 16 березня 1918 р. – В. Сінклер зазначив у документах,
що жодною мовою, крім російської, не володіє, включаючи українську. У графі «зв’язок з Україною» генерал зазначив, що
«служив на П[івденно]-Зах[ідному] фр[онті]»2.
Електронний ресурс // Режим доступу: http://www.grwar.ru/persons/
persons.html?іd=751. Відвідування: 4 квітня 217 р.
2
ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр. 37. Загальний список старшин Генштабу Української Держави, складений 21 листопада 1918 р. Див.: Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки
(1917–1921). – К., 2007. – Кн. 1. – С. 524.
1
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У другій половині листопада – першій половині грудня
1918 р. прізвище 1-го генерал-квартирмейстера Генерального
штабу Української Держави В. Сінклера фігурувало у газетах під
офіційними звітами про боротьбу з повстанцями Директорії.
Цілком закономірно, що в подальшому для Директорії та її прихильників В. Сінклер мав би трактуватися як ворог. Але сталось
по-іншому: генерал незабаром не лише повернувся до української армії, а ще й займав одну з ключових посад.
Власне, з історії цього повернення і починається спогад-оповідання Євгена Маланюка про
Володимира Сінклера. Маланюк
згадував, що наприкінці 1918 р.,
коли проти УНР почала активну
війну радянська Росія, перед командуванням армії, яке у той час
фактично уособлював Василь
Тютюнник (бо решта військових
керівників займалися винятково
політичною діяльністю), постало кадрове питання. Штаб Дієвої Портрет генерал-поручика Армії УНР
армії УНР потребував досвідче- Володимира Сінклера, виконаний
на початку 1920-х рр. (портрет зі
них фахівців. Генерал В. Сінклер
збірника «За Державність»).
у той час мешкав у Києві, особливо не від кого не ховався, але, водночас, не мав змоги нікуди
поїхати. Як згадував Є. Маланюк, для С. Петлюри запрошення
на службу В. Сінклера було чимось надзвичайним, але В. Тютюнник, який працював з генералом впродовж 1918 р. наполіг
на цьому.
В архіві збереглася телеграма військового старшини М. Безручка від 5 січня 1919 р. отаману (як тоді офіційно звались генерали) В. Сінклеру:
«Отаман Генерального штабу прохає Вас прибути ГУГШ (до
Головного управління Генерального Штабу. – Я. Т.) по справі призначення на посаду»3.
3

ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр. 39, арк. 35.
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У телеграмі зазначалася домашня адреса Сінклера: Київ, вул.
Львівська, 7, помешкання 11.
Ось що згадував Є. Маланюк про прибуття В. Сінклера на
перемовини з В. Тютюнником:
«[…] блідий і перестрашений, в чорнім цивільнім убранні, з’явився
в супроводі Бронського Сінклер. Він навіть спробував вимовити
статутарну форму рапорту, але Тютюнник перервав, простягаючи руку, і майже “відрапортував”:
– Ви підписували комунікати тут, я підписував там. Але моя
Батьківщина не мала змоги підготовити військових фахівців.
Знаю вас як доброго старшину і вірю вам, як людині. Я не маю
багато часу ні на розмови, ні на реченці. Я можу дати вам, на
жаль, лише 24 години. I, якщо ви завтра рано дасте мені слово
чести, що Ви вірно працюватиме для моєї Батьківщини, то –
прошу, ось вам стіл, мапа і олівці. Коли ж ні – то… ну ви самі
знаєте, що тоді маєте зникнути так само, як оце з’явилися.
Сінклер, блідіший ще більше, вклонивсь якось по-цивільному
і – без жодного слова – вийшов.
[…] А на другий день, десь коло 9-ї год. ранку він увійшов і,
ставши перед Тютюнником “струнко”, з вояцькою простотою
доповів:
– Я даю вам честноє, – він поправився, і твердо, по-українськи вимовив, – слово чести.
Тютюнник так само просто відповів:
– Спасибі.
I вони разом підійшли до великої стінної стратегічної мапи
України.
[…] Таким чином Штаб Армії (в який зараз же перетворився
бувший Генеральний Штаб) одержав першорядного майстра,
що майже з нічого зорганізував був оперативний апарат Армії»4.

Спочатку В. Сінклера планувалося призначити у розпорядження командувача Східним фронтом отамана О. Шаповала5.
Але, вочевидь, справи у штабі армії були настільки складні та
заплутані, що він був залишений на посаді 1-го генерал-квартирмейстера штабу Дієвої армії УНР – це третя за вагомістю
посада (після командувача та начальника штабу).
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З тієї миті В. Сінклер самовіддано служив Україні, і, як свідчать матеріали архівно-кримінальної справи – називав себе
українцем. Є. Маланюк вбачав у цьому нерозривний історичний зв’язок з іншим персонажем на прізвище Сінклер – шведським майором. Як зазначав поет у нарисі про Сінклера, швед
був убитий російськими агентами 28 червня 1739 р. у Шлезьку
(Польща), в дорозі з Царгороду до Стокгольма. Шведський
офіцер Сінклер був зв’язковим старшиною між Карлом ХII та
П. Орликом.
Про ставлення до України та поточних подій В. Сінклер побіжно описав у спогаді, який він присвятив С. Петлюрі у збірнику, виданому у 1930 р.6 По-перше, на В. Сінклера важке враження справили ситуація на фронті наприкінці 1917 р. та червоний
терор у Києві у лютому 1918 р. Ці події зробили з нього переконаного ворога більшовизму. По-друге, генерал щиро оцінив
довіру С. Петлюри та його людські якості. В. Сінклер писав про
С. Петлюру:
«В оперативному відношенні він цілком довіряв своєму штабу. В інші розпорядження і проекти штабу він вносив завжди
корективи, що викликалися особливими умовами створення національної армії під час війни й революції, що ми військові не
завжди розуміли»7.

Вірогідно, саме вплив таких ідейних та щирих людей, якими
були С. Петлюра та В. Тютюнник, призвели до того, що В. Сінклер називав себе українцем. Почасти це підтверджувалося і
появою короткого спогаду В. Сінклера про С. Петлюру: ледь не
єдиного опублікованого тексту авторства генерала. Якби він
нещиро ставився до покійного Головного отамана, то, вочевидь,
і не писав би про С. Петлюру. Тим більше, не називав його «велетнем духа й волі»8.
В очах Головного отамана В. Сінклер також швидко завоював беззаперечний авторитет та довіру. На це також вплинула
Синклер В. Пам’яті С. В. Петлюри // Збірник пам’яті С. Петлюри. – Прага,
1930 – С. 224–227.
7
Там само. – С. 227.
8
Там само.
6

Маланюк Є. Книга спостережень: проза. – Торонто, 1966. – Т. 2. – С. 333–
334.
5
ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр. 39, арк. 37, 43.
4
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позиція генерала під час т. зв. «Оскілківської авантюри», що
також знайшла відображення у протоколах допитів В. Сінклера у 1945 р.
На початку квітня 1919 р. внаслідок поразок у керівництві
Дієвої армії УНР стався конфлікт на тлі стратегічних планів та
подальшого обрання союзників. Воювати на два фронти: проти червоних і поляків (із якими почались бої на Волині), було
складно. Життя вимагало мирного договору з однією зі сторін.
Задля вирішення цього питання 11 квітня 1919 р. Головний
отаман С. Петлюра скликав військову нараду у Здолбунові.
Командувач Північної групи Дієвої армії УНР Володимир Оскілко згадував:
«Петлюра на 11 квітня скликав державну нараду, на котру
прибули, окрім мене і начальника штабу Північної Армії генерала В. Агапієва, командуючий Галицькою армією полк[овник]
Омельянович-Павленко з помішником начальника штабу, командир корпусу Січових Стрільців Коновалець, Військовий
Міністр Сиротенко – як представник Ради Міністрів; командуючий Холмською групою генерал Осецький, член Директорії
А. Макаренко, начальник генерального штабу генерал Сінклєр
і начальник Штабу Дієвої Армії полковн[ик] Мельник. Головував Петлюра.
По довших докладах про стан армій (фактично двох –
Північної й Галицької) виявилось, що командуючий Галицькою
армією полк[овник] Омельянович-Павленко стояв за продовження війни з Польщею, а війну з большевиками відкидав під
формулою такою: “Північна армія відходить на Галичину, большевики з поляками нехай ломають голови один одному на Волині; в разі коли поляки поведуть наступ на Галичину – дві армії
відходять на Карпати і обпершись об гори, як запевнені тили,
очікують відповідної ситуації для операцій”. […]
Я стояв за мир з Польщею й доводив, маючимися в Штабі
нашої армії документами, що генерал Галер перекидає з Франції
80-тисячну армію на наш західний фронт і ця армія, при тому,
що ми майже всі сили тримаємо на большевицькому фронті, –
зліквідує нас, бо ми будемо роздушені двома напіраючими ворожими арміями. […]
Військовий міністр Сиротенко склав коротку заяву в імени
Ради Міністрів: “Кабинет стоїть за замирення з большевиками і
війну з поляками, мотивуючи тим, що майже вся територія Ук-

раїни зайнята большевиками, котрих, як факт, ми мусимо признати і краще найти спільну мову з Раковським, ніж з буржуазною Польщею”. […]
Начальник Генерального Штабу генерал Сінклєр (насправді
він обіймав посаду 1-го генерал-квартирмейстера штабу. – Я. Т.),
по довгих та аргументованих виводах, цілковито ствердив
слушність висунутої мною тези для найближчого програшу війни
і розширив додатком. […]
Командуючий Холмською групою, генерал Осецький змалював тезу: “Війна на заході, з поляками, до осягнення кордонів –
Бугу та Сяну – й замирення на Сході”. А з докладу генерала виникало, що по його першому наказу, за пару тижнів Холмська
група може стати на берегах Буга; настрій серед волинського
селянства антипольський і взагалі війна з Польщею є іграшкою.
Член Директорії А. Макаренко, зробивши огляд міжнароднього стану і підкресливши працю нашої Паризької делегації
на мировій конференції, зазначив, що от-от, не сьогодня-завтра, вона визнає Україну, і тоді потягнуть всі благодаті в формі
реальної допомоги, яка виникатиме з факту визнання нас державою, і закінчив внеском: “Обрахувати лише на свої сили і боротися на два фронти”.
Начальник Штабу Дієвої Армії полковник Мельник (галичанин) просто висловився за замирення з большевиками і війну з
Польщею до побідного кінця та в рожевих фарбах представляв
перспективи війни.
Командир Січового корпусу полковник Коновалець (галичанин) як і полк[овник] Мельник, підтвердив тезу замирення з
большевиками та війну з Польщею.
Головний Отаман С. Петлюра підсумував тези й погляди
присутніх на державній нараді, вказує, що більшість голосів за
миром з большевиками та за війну з Польщею і вносить пропозицію приступити до голосування.
Голосування дає такі результати: Міністр Сиротенко, ген[ерал] Осецький, полк[овник] Мельник, полк[овник] Коновалець –
за замирення з большевиками й за війну з Польщею. Я, генерал
Сінклєр, генерал Агапієв – за мир з Польщею і за війну з большевиками. Полк[овник] Омельянович-Павленко за війну з
Польщею і тільки Петлюра і А. Макаренко – утрималися від голосування»9.
9

Оскілко В. Між двома світами. – Рівне, 1922. – С. 42–44.
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Здолбунівська нарада внесла розкол у командний склад Дієвої армії УНР. Північна група прагнула війни з більшовиками
та миру з поляками, Корпус Січових Стрільців – навпаки. Січовики в особі Коновальця та його оточення за допомогою деяких українських есерів почали налагоджувати самостійні переговори з радянською владою. Штаб Північної групи дізнався
про це після того, як 20 та 27 квітня на фронті було затримано
кількох жінок з листами від українських есерів до більшовиків,
та з Києва, від центрального комітету есерів – до Коновальця10.
Але Петлюра та інші члени уряду були переконані, що Оскілко є маріонеткою в руках свого начальника штабу – колишнього
російського генерала Агапієва (його підозрювали у симпатіях
білогвардійцям). Щоб позбавити Оскілка впливу Агапієва, Петлюра наказав усунути генерала з посади начальника штабу Північної групи. Зрозуміло, сепаратні переговори з більшовиками,
спроба зняття Агапієва обурили Оскілка. Тому в ніч з 28 на 29
квітня 1919 р. він спробував здійснити державний переворот –
захопити владу у Рівному, де знаходився штаб Північної групи
та уряд Директорії. Оскілку вдалося арештувати деяких членів
уряду, але Північна група, незважаючи на велику популярність
отамана, за ним не пішла. Вже надвечір 29 квітня владу Петлюри у Рівному було відновлено – за допомогою Січових стрільців. Оскілко та Агапієв втекли до Польщі.
Принциповість позиції В. Сінклера під час політичної кризи
у керівництві Дієвої армії УНР, а в подальшому – його беззаперечна підтримка позиції С. Петлюри призвели до появи довіри
збоку останнього. Показово, що коли з 8 вересня до 5 листопада
1919 р. командувач Дієвої армії УНР В. Тютюнник через конфлікт з С. Петлюрою та іншими був «усунутий до резерву», тимчасово виконуючим обов’язки командарма був В. Сінклер11.
Це був період, коли українським військам довелося боротися на два фронти: проти червоних та білогвардійців. Для останніх діяльність В. Сінклера – колишнього імператорського гварЄрошевич П. З боротьби українського народу за свою незалежність //
За Державність. – Варшава, 1938. – Ч. 8. – С. 48.
11
ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр. 5, арк. 117.
10
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дійця, була просто приголомшливою. У публікаціях російських
пропагандистів його називали «безпринципним найманцем»12.
Водночас, принциповість В. Сінклера у політичних питаннях проявлялася лише у відповідальні моменти. В інший час
генерал не надавав цим справам особливого значення. Його
безпосередній підлеглий, генерал М. Капустянський, згадував
про В. Сінклера:
«Це чесна людина, досвідчений, здібний старшина, знавець
військової справи. Лагідний, усидливий і акуратний. Добре розбирався в обставинах. Неукраїнець, і через те, а почасти ще й з
властивості свого характеру, тримався дуже обережно і навіть
в рішучі хвилини, коли вимагалося подати свій авторитетний
голос, не висловлювався, уникаючи небажаних нарікань, звичайно не в справі чисто оперативних розпоряджень, а в питаннях, що торкаються взаємного стосування політики та стратегії,
боротьби з отаманією і демагогією»13.

У протоколах допитів про свою діяльність, професійну вагу
та вплив на С. Петлюру В. Сінклер особливо зі зрозумілих причин не розповідав. Своє значення у подіях 1920–1921 рр. взагалі
звів до суто технічних функцій. Фактично ж у той час генерал
був «правою рукою» С. Петлюри у військових справах. Один з
його колег свідчив:
«ГОЛОВНИЙ ОТАМАН з Начальником Генерального Штабу Генералом СІКЛЕРОМ майже весь час на фронті. Його присутність підіймає дух нашого війська, яке з ентузіазмом рветься на перед»14.

Цікаво, що коли Армія УНР у 1921–1922 рр. перебувала у таборах інтернованих, В. Сінклер був одним із кількох осіб, чия
біографія була опублікована в одному з українських видань.
Іншими словами, постать генерала з неукраїнським прізвищем,
з одного боку, цікавила вояків, з іншого – не викликала негативних емоцій15.
Герасименко. Предатели // Зоря России (Ростов). – 1919. – № 35.
Капустянський М. Похід українських армій на Київ–Одесу у 1919 р. –
Мюнхен, 1946. – Ч. 3.
14
Джерела до новітньої історії України. Т. 2: Українська революція (1919–
1921): Документи. – Нью-Йорк, 1984. – С. 260.
15
Генерал В. О. Сінклер, біографія // Наша Зоря (Ланцут). –1922 – № 5.
12
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Володимир Олександрович Сінклер був одружений, але дітей не мав . У 1920 р., коли генерал був на фронті з С. Петлюрою,
його дружина з іншими старшинами Генерального штабу УНР
та членами їх родин перебувала у Ряшеві (Польща). У 1921 р.
весь особовий склад Генерального штабу УНР перемістився до
Ченстохова16.
Перебуваючи на еміграції у Польщі, В. Сінклер не брав активної участі у громадсько-політичному житті української громади. Однак і зрікатися свого набутого українства не став. Під час
Другої світової війни, зважаючи на свій похилий вік та інші
обставини, В. Сінклер, вірогідно, сподівався, що його особа не
зацікавить каральні органи ворогуючих сторін, а відтак залишився мешкати у Польщі. Але, коли прийшла радянська влада,
він був арештований…
У повоєнний час значна частина ветеранів Армії УНР, які
виїхали з Польщі, спочатку скупчилася у Західній Німеччині.
Серед них була поширена версія, буцімто органи НКВС стратили генерала В. Сінклера ще у Польщі17. Ця версія ввійшла до
багатьох публікацій, включаючи перші – зроблені про генерала В. Сінклера у незалежній Україні18.
Лише 1972 р. українська громада в еміграції дізналася про
справжню долю генерала В. Сінклера. Після багатьох років в’язниці та заслання вдалося вирватись з СРСР на Захід ветерану
Армії УНР Василю Проході – він був схоплений радянськими
каральними органами у 1945 р. у Чехословаччині. В. Прохода
видав спогади «Записки непокірливого», де докладно розповів,
як В. Сінклер помер майже у нього на очах у в’язничній лікарні
Лук’янівської в’язниці м. Києва19.
ЦДАВО України, ф. 1075, оп. 2, спр. 41, арк. 8; ф. 1075, оп. 2, спр. 652,
арк. 37.
17
Смовський К. Катинь і інші осередки // Український Комбатант. – На
Чужині, 1956. – Ч. 4. – С. 15–19.
18
Тинченко Я. Швед за походженням, патріот за переконаннями // Народна газета (Київ). – 1994 – № 21; Його ж. Українське офіцерство:
шляхи скорботи та забуття, 1917–1921, – К., 1995. – С. 55–58.
19
Прохода В. Записки непокірливого. Кн. 2. – Новий Ульм, 1972. – С. 321,
327.
16
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Шлях книги В. Проходи «Записки непокірливого» в Україну
був трохи довшим, ніж поява перших публікацій про воїнів Армії
УНР. Про неї стало відомо через місяць після видання книжки
«Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття, 1917–
1921 рр.».
Пошуки архівно-кримінальної справи В. Сінклера у державних архівах не мали результату. На початку 1996 р. автор звернувся до керівництва СБ України з проханням повідомити, чи
існує архівно-кримінальна справа Володимира Сінклера?
Як виявилося, архівно-кримінальна справа В. Сінклера дійсно існує, але він у той час був нереабілітованим, а відтак ці матеріали були недоступні. Автор ініціював клопотання за підписом
кількох українських політиків-дисидентів про реабілітацію генерала. Звісно, справа «реабілітації» генерала В. Сінклера виглядала абсурдно: він був непримиренним ворогом радянського
ладу, і як переконаний супротивник, не підпадав під «жертву
політичних репресій». У клопотанні було відмовлено в усній
формі. Співробітники СБ України наводили ті ж самі аргументи, що й у випадку зі спробою реабілітації воїнів Української
Повстанської Армії: вони воювали з радянською владою зі зброєю в руках. І пишались цим.
Лише у 2000 р. Володимира Олександровича Сінклера вдалося «реабілітувати», а архівно-кримінальну справу отримати
для ознайомлення. У протоколах допитів генерала немає навіть
натяку на якесь каяття. Слідство для нього було останнім боєм –
духовним та ідейним, і він чудово розумів, що смерть неминуча.
У 2001 р. у київській пресі з’явилося кілька статей на підставі
матеріалів архівно-кримінальної справи генерала. У 2007 р. у
виданні «Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921)», кн. 1, була вміщена повна біографія Володимира Сінклера, включаючи її останню сторінку – перебування
під слідством та смерть у Лук’янівській в’язниці20.
Про службу Володимира Сінклера у російській імператорській армії збереглося чимало матеріалів. Його діяльність на
20

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). – С.402–404.
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різних посадах в Армії УНР також широко відображена в архівних джерелах. Зокрема, збереглися його «Реєстраційна картка» та «Коротка записка про службу» 1921 р., в яких докладно
перераховано весь перебіг військової служби з моменту вступу
до кадетського корпусу21.
Публікація архівно-кримінальної справи В. О. Сінклера є вагомим доповненням до вже відомої інформації про цю особистість, дозволить розкрити окремі нюанси державотворення та
боротьби за незалежність України.
В архівно-кримінальній справі генерала В. Сінклера 146 аркушів. Вона розпочата 13 березня та закінчена 11 липня 1945 р.
У справі містяться наступні документи:
арк. 2 – постанова про прийняття справи до провадження від
24.04.1945 р. (не публікується);
арк. 3 – постанова про затримання від 13.03.1945 р. (док. № 1);
арк. 4 – постанова на арешт від 04.04.1945 р. (док. № 2);
арк. 6 – ордер на арешт від 06.04.1945 р., на звороті рукою В. Сінклера написано: «Мне объявлен 5 апреля 1945 г.» (документ не публікується);
арк. 7–8 зв. – власноруч заповнена анкета В. Сінклера, де він
зазначив, що за національністю є українцем, громадянином Польщі, з 1939 до січня 1945 р. мешкав у м. Челядь, пенсіонер, батько помер у 1886 р., мати – у 1906 р., дружина –
Сінклер Л.А., 1878 р. н., уродженка м. Києва, дітей немає.
Рідний брат, Сінклер Л.О., 64 років, мешкав у США. На останній сторінці анкети є фотографія В. Сінклера, зроблена
під час арешту (фас та профіль), а також відбиток його вказівного пальця (документ не публікується);
арк. 11 – список речей, відібраних під час особистого обшуку у
В. Сінклера: особисті документи, кишеньковий годинник
білого металу, 165 польських марок (у справі речі не збереглися, документ не публікується);
арк. 14–22 – машинопис та арк. 23–33 – рукопис протоколу допиту В. Сінклера від 13.03.1945 р., проведений капітаном
21

ЦДАВО України, ф. 1075, оп. 2, спр. 41, арк. 17; ф. 1075, оп. 1, спр. 68,
арк. 120–121.
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Володимир Олександрович Сінклер, фото з архівно-кримінальної справи.

Храмицьких за участі майора Савіна у м. Катовиці. У протоколі допиту міститься первинна інформація біографічного характеру В. Сінклера, що повторюється у пізніших аналогічних документах (документ не публікується);
арк. 34–36 – машинопис та арк. 37–42 – рукопис біографії (або
автобіографії) В. Сінклера (документ не публікується);
арк. 43 – постанова про пред’явлення звинувачення В. Сінклеру у Києві 24.04.1945 р. (документ не публікується);
арк. 44–45 – протокол допиту від 24.04.1945 р. по факту пред’явленого звинувачення (документ не публікується);
арк. 46–49 зв. – протокол допиту від 04.05.1945 р. (док. № 3);
арк. 50–55 – протокол допиту від 08.05.1945 р. (док. № 4);
арк. 56–60 – протоколу допит від 11.05.1945 р. (док. № 5);
арк. 61–67 – протокол допиту від 12.05.1945 р. (док. № 6);
арк. 68–73 – протокол допиту від 14.05.1945 р. (док. № 7);
арк. 74–76 – протоколу допиту від 29.05.1945 р. (док. № 8);
арк. 77–80 зв. – протокол допиту від 05.06.1945 р. (док. № 9);
арк. 81–82 зв. – протокол допиту від 06.06.1945 р. (док. № 10);
арк. 83–84 зв. – протокол допиту від 09.06.1945 р. (док. № 11);
арк. 85–106 – протоколу допит, де узагальнюються дані попередніх допитів від 14.06.1945 р. (документ не публікується);
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арк. 107 – постанова від 26.06.1945 р. про перекваліфікацію звинувачення В. Сінклеру зі ст. 54-3 КК та ст. 54-13 КК (док. № 12);
арк. 108–111 – протокол допиту від 26.06.1945 р. про зміну звинувачення (документ не публікується);
арк. 112–113 зв. – протокол допиту від 27.06.1945 р. (док. № 13);
арк. 114–115 – протокол допиту від 27.06.1945 р. (док. № 14);
арк. 116–117 зв. – протокол допиту від 29.06.1945 р. (док. № 15);
арк. 119–120 – постанова від 28.05.1945 р. про виділення зі справи В. Сінклера слідчих матеріалів на Івана Андрійовича
Фещенка-Чопівського (документ не публікується);
арк. 121–135 – речові докази по справі: витяги із книг І. Мазепи
«Україна в огні і бурі революції», О. Доценка «Літопис Української Революції», копія військової конвенції поміж УНР
та Польщею від 23.04.1920 р. та ін. копії матеріалів, де згадувався В. Сінклер (документи не публікуються);
арк. 136 – протокол від 3.07.1945 р. про завершення слідства у
справі В. Сінклера (документ не публікується);
арк. 138–142 – обвинувальний висновок від 11.07.1945 р. (док.
№ 16);
стор. 143 – пакет, де міститься витяг з послужного списку В. Сінклера під час його служби в російській імператорській армії,
надісланий із Російського державного військово-історичного архіву (документ не публікується);
арк. 144 – лист про припинення справи В. Сінклера у зв’язку з
його смертю згідно акту, складеного у в’язниці № 1 УМВС
по Київській області від 16.03.1946 р. (документ не публікується);
арк. 145 – акт про смерть в’язня В. Сінклера, що настала о 7.30
ранку 16.03.1946 р. у лікарні в’язниці, куди він потрапив
12.03.1946 р. Смерть настала унаслідок «приступа грудной
жабы». На звороті документу рукопис про надання дозволу
про поховання тіла (місце поховання не зазначено, документ не публікується);
арк. 146 – постанова від 28.05.1946 р. про припинення справи
через смерть В. Сінклера (док. № 17);
останній документ у справі (без № аркуша) – висновок стосовно
В. Сінклера і його реабілітації від 27.05.2000 р. (док. № 18).
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Як додатковий документ (№ 19) публікується доповідь одного з підлеглих генерала В. Сінклера в Армії УНР генералхорунжого В. Куща про діяльність Генерального штабу загалом
та його організаційного відділу (управління), зокрема, впродовж 1919–1921 рр. Ця доповідь уточнила інформацію, яку
подав В. Сінклер про діяльність Генерального штабу УНР під
час допитів.
Нам невідомо, наскільки жорсткими були для Володимира
Сінклера умови утримання у в’язниці та перебування під слідством. Але, ми можемо стверджувати, що принаймні останні допити мали жорсткий характер. Так, допити про службу В. Сінклера у російській імператорській армії й Армії УНР тривали по
4–6 годин. Але вся інформація вмістилися на 5–11 сторінках.
Наприкінці справи питання, що ставилися на допитах, мали агресивний характер:
«Покажите о террористической деятельности петлюровской армии и о Вашей лично роли в ней», «На предыдущих допросах
Вы не полностью осветили свою роль в руководстве боевыми
действиями петлюровских войск против Красной армии. Дайте
более подробные показания по этому вопросу», тощо.

Попри те, що ці допити також тривали по кілька годин, іноді – пізно увечері або вночі, їх результат був – 2–3 сторінки
рукопису протоколу. Отже, В. Сінклер уперто заперечував неправдиві звинувачення на свою адресу та з приводу діяльності
Армії УНР, а слідчий намагався отримати відповіді у бажаному
для нього світлі22.
Таким чином, документи архівно-кримінальної справи Володимира Сінклера надали унікальну можливість відтворити
невідомі нюанси перебігу формування Армії УНР, розширити
знання про маловідомі аспекти історії Української революції,
боротьби за незалежність України.
* * *
22

Символічно, що комп’ютерний набір матеріалів архівно-кримінальної
справи колишнього начальника Генерального штабу УНР на прохання автора публікації ще 2012 р. здійснив офіцер Головного управління
персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Євген Клименко. Нині він – підполковник, учасник бойових дій за єдність України
2014–2015 рр.
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Відібрані документи публікуються згідно з археографічними правилами, мовою оригіналу. Наявні у тексті стилістичні й
орфографічні помилки, що не впливають на зміст документа,
виправлені без застережень.
№1
Постанова про затримання В. Сінклера
13 березня 1945 р.

Утверждаю
Нач[альник] Опер[ативной] Группы
Майор [Кривачев]
14 марта 1945 года

Архівно-кримінальна справа генерала Армії УНР В. Сінклера

В 1942 году вступил членом в Украинскую националистическую организацию «УНО», ставившей своей целью свержение Советской Власти и восстановление национальной независимой Украины.
Проводил в «УНО» активную работу.
ПОСТАНОВИЛ:
Синклер В.А. задержать для установления во вражеской
деятельности.
Офицер в/ч 32750
капитан

Синклер В.А., генерал-майор царской армии в 1918 году добровольно перешел на сторону УНР и был назначен одним из 10
членов комитета по формированию украинской армии.
В 1919 году перешел на службу в армию Петлюры и был
заместителем Тютюнника, возглавлявшего штаб Петлюровской армии, а затем был назначен начальником генерального
штаба той же армии.
Принимал активное участие в мероприятиях, проводимых
Петлюрой и Пилсудским по организации и формированию частей, а также в ведении нового наступления против Красной Армии в союзе с Польшей.
С 1920 по 1922 год член Петлюровской военной рады на территории Польши.

[підпис нерозбірливий]
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 3–3 зв.
Оригінал. Машинопис.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о задержании)
13 марта 1945 года
Я, офицер в/ч 32750 капитан Стульников рассмотрел материал, поступивший на Синклер Владимира Александровича, рождения 1879 года, украинец,
общее образование среднее, военное образование
высшее – окончил кадетский корпус и академию
Генштаба царской армии, женат, проживает в м. Челядзь, Бендзинского повета.
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№2
Постанова про арешт В. Сінклера
4 квітня 1945 р.

«Утверждаю»
4 апреля 1945 года

Форма № 1
Арест санкционирую
Военный прокурор
[підпис]
«5» апреля 1945

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАРКОМА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
ДРОЗДЕЦКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(на арест)
Гор. Киев 4 апреля 1945 г.
Я, Начальник 2-го Отделения Следчасти НКГБ УССР –
капитан Госбезопасности – ДУБОК,
рассмотрев поступившие в НКГБ УССР материалы о преступной деятельности СИНКЛЕРА Владимира Александровича,
1879 года рождения, уроженца г. Маргелан23 Туркменской ССР,
23

Йдеться про військово-адміністративний центр Новий Маргелан – нині
м. Фергана Республіки Узбекистан.
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из дворян, украинца, с высшим военным образованием, до ареста проживал в Челядзь (Польша).
Н а ш е л:
СИНКЛЕР в прошлом окончил академию Генерального штаба царской армии, имел звание генерал-майора и занимал ряд
командных должностей в царской армии.
В 1918 году добровольно перешел на службу в петлюровскую армию, занимался ее формированием, а затем был начальником штаба петлюровской армии и руководил военными действиями против Красной Армии.
По поручению Петлюры вел переговоры с польским правительством Пилсудского о совместных действиях против Красной Армии и в 1920 году руководил боевыми операциями петлюровской армии, которая вместе с поляками вела борьбу против Советской Украины.
После разгрома поляков и петлюровцев СИНКЛЕР бежал на
территорию Польши и был с 1920 по 1922 год членом петлюровской военной Рады.
С 1942 года являлся членом «Украинского Национального
Объединения», созданного немцами, которое ставило своей
задачей отторжение Украины от Советского Союза и создание
под протекторатом немцев т. н. «Самостийной Украины».
Проводил активную антисоветскую, профашистскую деятельность.
ПОСТАНОВИЛ:
СИНКЛЕРА Владимира Александровича, проживающего по
м. Челядзь Бедзинского уезда (Польша) подвергнуть аресту и
обыску.
Начальник 2 отд[ела] следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Дубок

СОГЛАСЕН: Нач[альник] следчасти НКГБ УССР
Павловский
полковник госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 4–4зв.
Оригінал. Машинопис.
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№3
Протокол допиту В. Сінклера
про його службу у російській імператорській армії
4 травня 1945 р.

Протокол допроса
обвиняемого Синклер Владимира Александровича
от 4-го мая 1945 года
гор. Киев
Допрос начат в 11 часов
ВОПРОС: Расскажите о Вашем социальном происхождении.
ОТВЕТ: Я происхожу из дворян. Отец мой был инженерстроитель в чине капитана. Родился он в России и считал себя
русским дворянином.
Мать моя, дочь священника, также родилась в России.
Со слов моей матери мне известно, что мои предки были
англо-саксами. Когда они переехали в Россию, не знаю.
ВОПРОС: Какое имущество имели Ваши родители.
ОТВЕТ: В городе Новый Маргелан в Туркестане родители
имели небольшой одноэтажный дом и около десятины фруктового сада.
ВОПРОС: Как использовался наемный труд в хозяйстве Ваших родителей?
ОТВЕТ: В хозяйстве родителей было два постоянных работника из местных жителей: повар и лакей.
ВОПРОС: Чем занимались Ваши родители?
ОТВЕТ: Отец по своей специальности занимался строительством военных и гражданских объектов. Состоял на государственной службе. Мать была домохозяйка.
ВОПРОС: Какие были источники дохода в хозяйстве Ваших
родителей?
ОТВЕТ: Кроме жалования отца, никаких источников дохода не было.
ВОПРОС: Из кого состояла семья Ваших родителей?
ОТВЕТ: Нас было три сына: я, Евгений и Леонид.
ВОПРОС: Когда Ваши родители переехали на жительство в
Туркестан?
ОТВЕТ: Об этом мне неизвестно.
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ВОПРОС: Когда и где умерли Ваши родители?
ОТВЕТ: Отец умер примерно в 1885 году в городе Новый
Маргелан. Мать умерла в 1906 году в городе Петрограде у меня
на квартире.
ВОПРОС: Братья Ваши еще живы?
ОТВЕТ: Старший брат Евгений умер примерно в 1892 году.
Леонид живет в Америке. До начала нынешней войны я имел с
ним переписку23.
ВОПРОС: Когда Ваш брат выехал за границу?
ОТВЕТ: На предыдущих допросах я показывал, что мой брат
в чине полковника артиллерии служил в петлюровской армии.
В 1919 году он был арестован деникинцами. Дальнейшие его
перемещения, для меня не были известны. В 1924 году я обратился письмом к генералу Архангельскому, возглавлявшему
союз русских эмигрантов в Белграде с просьбой об установлении места жительства брата. Архангельский ответил мне обещанием установить адрес брата и сообщить ему – адрес моего
жительства.
В том же году я получил письмо от брата, в котором он сообщал о своем жительстве в Америке.
Таким образом, брат, очевидно, вместе с разгромленной деникинской армией отступил за границу.
ВОПРОС: Покажите о своем прохождении службы в царской
армии.
ОТВЕТ: Окончив Оренбургский Неплюевский кадетский
корпус в 1896 году я поступил в Михайловское артиллерийское
училище. Обучался три года. В 1899 году окончил училище и
вышел в чине подпоручика. Приказом царя был назначен подпоручиком лейб-гвардии во 2-й артиллерийской бригаде.
До 1903 года я служил в этой бригаде в должности младшего
офицера батареи.
В 1903 голу поступил в академию генерального штаба, которую окончил в 1905 году в чине штабс-капитана гвардии.
По окончанию академии в мае 1905 года, я в числе других 20-ти
окончивших академию офицеров был направлен на русскояпонский фронт в распоряжение командующего тылом в качестве причисленного к генеральному штабу штабс-капитана.
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Прибыв в город Харбин, я в числе 20-ти прибывших со мной
офицеров был оставлен при штабе тыла.
Всем нам была поставлена задача сделать маршрутную схему территории Манчжурии для нанесения на карту. В генеральном штабе, очевидно, не было подробных карт этой местности.
Я получил задание произвести такую схему одной из дорог
протяжением в 600 верст. Мне в помощь, а также с целью обеспечения безопасности, было дано 25 кавалеристов пограничной стражи. На выполнение этой работы ушло два или два с
половиной месяца. В конце 1905 года был заключен мир с Японией, и я возвратился в Петроград в распоряжение генерального штаба.
По прибытии в Петроград, был назначен командиром роты
лейб-гвардии Павловского полка для ценза на 2 года. По окончании установленного ценза в 1907 году я был переведен в генеральный штаб, получил чин капитана и назначен старшим
адъютантом штаба гвардейского корпуса.
В этой должности служил четыре года. В 1911 году был произведен в подполковники и назначен старшим адъютантом
Петроградского военного округа. В штабе Петроградского военного округа я служил до начала империалистической войны
в одной должности.
В августе 1914 года из офицеров штаба округа сформирован
штаб 9-й армии, куда я был назначен помощником старшего
адъютанта оперативного отделения. В составе штаба 9-ой армии я выехал на фронт. В декабре 1914 года я был произведен
в полковники.
В 1915 году был назначен начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. В этой должности я был до 1916 года.
В начале 1916 года был назначен командиром 176-го пехотного Переволочненского полка на один год для ценза. В
феврале 1917 года я был назначен начальником штаба 2-го
гвардейского корпуса. В этой должности моя служба в царской
армии закончилась, так как в начале 1917 года уже было создано Временное правительство.
ВОПРОС: Где Вы находились в день расстрела рабочих войсками царя в 1905?
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ОТВЕТ: Наш полк не принимал никакого участия в этом деле.
ВОПРОС: Разве Ваш полк не использовался для подавления
революционного движения?
ОТВЕТ: Полк в целом и вверенная мне рота часто использовались для охраны фабрик, на которых бросали работу бастующие рабочие. Иногда охраняли мосты и другие объекты с
целью предотвращения возможной порчи их бастующими. Я
помню, дважды охранял фабрики и один раз мост через реку
Волхов.
ВОПРОС: Вашей роте приходилось применять оружие против бастующих?
ОТВЕТ: За время несения этой службы моей ротой не было
даже эксцессов между рабочими и солдатами.
Допрос прерван в 17 часов.
Протокол записан с моих слов верно, мне прочитан, в чем и
Синклер
расписываюсь:
Допросил: Зам[еститель] нач[альника] отделения
следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 46–49 зв.
Рукопис.

№4
Протокол допиту В. Сінклера про його ставлення
до Лютневої революції та службу в Армії УНР
8 травня 1945 р.

Стенограмма

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
Гор. Киев, 8 мая 1945 года.
Допрос начат в 12 час. 40 мин.
ВОПРОС: Покажите о Вашем отношении к февральской революции 1917 года и к временному правительству.
ОТВЕТ: Февральская революция 1917 года застала меня на
фронте. В это время я был начальником штаба 2-го гвардейского корпуса. Полученное со штаба армии сообщение об отречении царя за себя и за наследника, а позже об отречении князя
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Михаила Александровича, я, как и многие другие, встретил совершенно спокойно, так как в своем отречении царь указывал,
что он это делает для блага родины.
Я считал, что смена правительства принесет лучшие результаты в жизни страны, поэтому к Февральской революции и
Временному правительству я отнесся положительно.
ВОПРОС: Расскажите о своем прохождении службы при Временном правительстве.
ОТВЕТ: Весь период существования Временного правительства я оставался в той же должности начальника штаба 2-го
гвардейского корпуса.
ВОПРОС: Каковы были Ваши отношения к решению временного правительства продолжить империалистическую войну?
ОТВЕТ: Я был сторонником продолжения войны с немцами.
ВОПРОС: Как Вы встретили Октябрьскую социалистическую
революцию и каково было Ваше отношение к ней?
ОТВЕТ: Я в то время не знал сущности октябрьского переворота, однако все получаемые со штаба армии революционные
приказы выполнял беспрекословно. С некоторыми нововведениями я не был согласен, однако как дисциплинированный военный человек выполнял их. Как пример приказ о снятии погон, о создании Комитетов и т. д.
ВОПРОС: Когда и почему Вы ушли с русской армии?
ОТВЕТ: К концу 1917 года был получен декрет нового правительства об упразднении офицерского корпуса в армии и все
бывшие офицеры, в том числе и старшие, переводились на
положение солдат. К этому же времени вся власть в корпусе
перешла в руки корпусного комитета. Увидев бесполезность
своего пребывания в корпусе, я написал рапорт в корпусной
комитет с просьбой уволить меня с армии вовсе «как солдата
старого срока службы» или же уволить в отпуск по болезни на
четыре месяца.
По распоряжению корпусного комитета прошел врачебную
комиссию, по заключении которой корпусным комитетом уволен в отпуск на два месяца. Получив отпуск, я в декабре 1917
года, накануне Рождества, выехал в гор. Киев, где проживала
моя жена.
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ВОПРОС: Ваш уход из армии не являлся протестом против
революции?
ОТВЕТ: Я не имел в виду выражать свой протест против революции.
ВОПРОС: Когда и при каких обстоятельствах Вы перешли
на службу в так называемую украинскую армию?
ОТВЕТ: К моменту моего приезда в гор. Киев, верховной
властью на Украине была так называемая Центральная Рада.
В этот период в Киеве было большое скопление русского
офицерства и другой интеллигенции, прибывшей из центральных районов России.
Декретом Центральной Рады, вышедшим, как мне помнится в начале января 1918 года, предлагалось всем гражданам не
украинской национальности выехать за пределы Украины в
определенно установленный срок, в случае же невыезда оставшиеся считались автоматически подданными Украинской народной республики.
По этому вопросу я советовался со своим братом, и мы решили остаться в Киеве. По истечении указанного в декрете срока
был издан и объявлен приказ о регистрации всех оставшихся
в Киеве офицеров. В соответствии с этим приказом я, как бывший офицер генерального штаба царской армии, пошел для
регистрации в генеральный штаб украинской армии. В штабе
меня принял подполковник КАКУРИН – помощник начальника генерального штаба, который предложил мне должность
члена комитета при генеральном штабе по организации и формированию украинской армии, на что я дал свое согласие24.
ВОПРОС: Покажите более подробно, что из себя представлял этот комитет, каковы были его функции, а также персональный состав этого комитета.
ОТВЕТ: Комитет состоял из 10 генералов генерального
штаба царской армии. Председателем комитета был полков24

Архівно-кримінальна справа Миколи Євгеновича Какуріна опублікована: Тинченко Я. Ландскнехт без остраху та закиду: військова кар’єра
та доля Миколи Какуріна // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. –
№ 1/2 (10/11). – С. 5–60.
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ник генерального штаба БРОНСКИЙ, членами комитета были
генерал-майоры АГАПЕЕВ, САМСОНОВ, ПУЛЕВИЧ, ГЕНГРОСС,
ТИЛЛО. Фамилии остальных членов комитета не помню.
В задачу этого комитета входило, прежде всего, выработка
штатов всех частей и подразделений украинской армии, а также
перевод на украинский язык и внесение некоторых изменений
в уставы царской армии.
За время моей службы в комитете, помню, были выработаны штаты всех частей украинской армии, а также были переведены на украинский язык уставы полевой и строевой службы.
ВОПРОС: Какую конкретно работу проводили Вы лично в
этом комитете?
ОТВЕТ: Я разрабатывал штаты общевоинских частей, какие
конкретно не помню. Уставы переводились путем коллективного чтения полным составом комитета. В случае каких-либо
разногласий они решались путем простого голосования.
ВОПРОС: Как долго продолжалась Ваша служба в этом комитете?
ОТВЕТ: В этом комитете я продолжал свою службу с февраля
по июнь 1918 года.
ВОПРОС: Какое вы принимали участие в боях против войск
МУРАВЬЕВА?
ОТВЕТ: Войска МУРАВЬЕВА заняли Киев в январе 1918 года,
в это время я еще не служил в украинской армии и никакого
участия в боях против этих войск не принимал.
ВОПРОС: Где Вы находились и чем занимались в период
бегства Центральной Рады из Киева под натиском войск МУРАВЬЕВА?
ОТВЕТ: Я находился со своей семьей в гор. Киеве и никакой
деятельностью не занимался, скрывался, чтобы не подвергаться репрессиям со стороны красных войск.
ВОПРОС: Покажите, что Вам известно о заключении Центральной Радой договора с немцами?
ОТВЕТ: Об этом договоре я узнал только тогда, когда войска Центральной Рады вместе с немцами возвратились в Киев.
ВОПРОС: Какое было Ваше отношение к оккупации немцами Украины?
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ОТВЕТ: Первое время я одобрял такое решение германского
правительства потому, что я считал, что германская армия оказывает помощь законному украинскому правительству в освобождении своей территории от большевистских войск. Позже
когда немцы начали чинить зверства на территории Украины,
к их пребыванию здесь я отнесся недоброжелательно.
ВОПРОС: Какова была роль Центральной Рады, украинской
армии и лично Ваша в обеспечении поставок Германии в соответствии с договором Центральной Рады с немцами?
ОТВЕТ: Работая в комитете, я не имел никакого отношения
к этому договору и даже не знал содержания его.
ВОПРОС: Расскажите о Вашем участии в подготовке гетманского переворота и в самом перевороте.
ОТВЕТ: Как в подготовке, так и в самом гетманском перевороте я никакого участия не принимал.
ВОПРОС: А что Вам известно по этому вопросу?
ОТВЕТ: В апреле 1918 г. немцы созвали т. н. съезд хлеборобов и на Софиевской площади в городе Киеве провозгласили
выборы СКОРОПАДСКОГО гетманом Украины, а «Украинская
народная республика» была переименована в «Украинскую
державу». Как происходил сговор СКОРОПАДСКОГО с немцами,
для меня не известно.
ВОПРОС: Вы лично СКОРОПАДСКОГО знали?
ОТВЕТ: СКОРОПАДСКОГО я лично знал по Петербургу примерно с 1907 года, как командира лейб-гвардии конного полка,
входившего в состав гвардейского корпуса, в штабе которого я
работал. Он в то время был в чине генерал-майора свиты его
величества, а я в чине капитана.
ВОПРОС: Где был СКОРОПАДСКИЙ и чем он занимался до
провозглашения его гетманом?
ОТВЕТ: Где он находился до этого времени – я не знал.
ВОПРОС: Покажите о Ваших встречах с гетманом СКОРОПАДСКИМ.
ОТВЕТ: За время гетманства СКОРОПАДСКОГО я с ним не
встречался. Видел его только один раз в генеральном штабе.
ВОПРОС: Покажите о своем прохождении службы и практической деятельности при гетмане.
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ОТВЕТ: Как я показывал ранее, примерно до июня 1918 года
я оставался в комитете по организации и формированию украинской армии, который продолжал свое существование и
после провозглашения гетмана СКОРОПАДСКОГО.
В июне месяце я был назначен на должность 1-го атаманквартирмейстера генерального штаба гетманской армии. В
этой должности я продолжал свою службу до падения гетмана.
ВОПРОС: Покажите подробнее о Вашей практической деятельности в должности 1-го атаман-квартирмейстера генерального штаба гетманской армии.
ОТВЕТ: В моем подчинении находились – строевое, разведывательное, контрразведывательное и мобилизационное отделения генерального штаба.
Начальником разведывательного отделения был подполковник ТЮТЮННИК. В функции этого отделения входило ведение разведки в соседних государствах. Знаю, что ТЮТЮННИКОМ посылались специальные агенты в Румынию для ведения
там разведывательной работы. Более конкретных фактов деятельности разведывательного отделения не помню.
Контрразведывательное отделение возглавлялось подполковником царской армии, работавшим ранее в штабе какой-то
армии в должности начальника контрразведки. Знаю, что он
подбирал и готовил агентуру для контрразведывательных целей. Более конкретно о его деятельности показать не могу.
По линии мобилизационного отделения велась подготовка
к созданию восьми корпусов гетманской армии, с этой целью
был подобран и укомплектован офицерский и унтер-офицерский состав для всех корпусов. Имелся в виду осенний призыв
новобранцев для комплектования рядового состава этих корпусов, но в связи с падением гетмана этот план выполнен не был.
По линии строевого отделения исходили руководящие указания по частям армии. Начальником строевого отделения был
полковник МЕШКОВСКИЙ.
ВОПРОС: Какая велась работа разведотделением на территории Советской республики?
ОТВЕТ: На территорию Советской республики также засылалась агентура с разведывательными заданиями, но кто пер-
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сонально привлекался для этой цели и в каких масштабах была
проведена такая работа – не помню.
ВОПРОС: Кто входил в состав разведотделения, кроме подполковника ТЮТЮННИКА?
ОТВЕТ: В этом отделении работало еще два младших офицера, персонально их не знаю.
ВОПРОС: Какое было основное направление в работе разведотделения?
ОТВЕТ: Главное в работе этого отделения было ведение
разведывательной работы на территории Советской республики.
ВОПРОС: Какие формы и методы применялись для выполнения этого главного задания, а также какими средствами располагал генеральный штаб гетманской армии для этих целей?
ОТВЕТ: Более конкретно по этому вопросу я ничего сказать
не могу.
ВОПРОС: Покажите более подробно о практической деятельности контрразведывательного отделения.
ОТВЕТ: Начальник контрразведывательного отделения
имел у себя сеть агентуры, через которую выявлял большевистское подполье и агентуру противника. Он периодически докладывал мне о результатах работы. Назвать конкретные факты
проделанной работы по линии контрразведки, за давностью
времени, не могу. Персональный состав агентурной сети для
меня известен не был.
ВОПРОС: Как много было проведено арестов генеральным
штабом?
ОТВЕТ: Я помню, было арестовано около 5-ти человек большевистских агентов, проводивших агитацию против существующего порядка.
ВОПРОС: Как оформлялись эти аресты?
ОТВЕТ: Материалы на аресты докладывались мне начальником контрразведывательного отделения, я, в свою очередь,
докладывал помощнику начальника генерального штаба, после
чего издавался приказ об аресте. Арестованные передавались
следственным органам, т. к. в отделении контрразведки следствие не велось.
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ВОПРОС: По каким материалам производились аресты?
ОТВЕТ: Аресты производились по сообщениям нашей агентуры.
ВОПРОС: Какие следственные органы существовали при
гетмане?
ОТВЕТ: Какие следственные и судебные органы существовали при гетмане – я не знаю.
ВОПРОС: Как много было расстреляно арестованных контрразведывательным отделением?
ОТВЕТ: Результатов по этим делам я не знаю. Мне не были
известны факты расстрелов арестованных.
ВОПРОС: Покажите о связях генерального штаба гетмана с
германскими оккупационными войсками.
ОТВЕТ: По этому вопросу мне ничего не известно. Здесь я
хочу указать на то обстоятельство, что, помимо генерального
штаба, существовал еще штаб гетмана, который по своему составу и деятельности был сильнее от возглавляемых мною отделений генерального штаба гетманской армии.
ВОПРОС: Покажите о Ваших личных связях с фельдмаршалом фон ЭЙХГОРНОМ, бароном МУММ, генералом БЕЛЬЦ и др[угими] высшими чинами германских оккупационных войск.
ОТВЕТ: Никого из вышеназванных лиц персонально я не
знал и никакой связи с ними не имел.
ВОПРОС: Каковы были Ваши отношения к русско-украинским переговорам, проходившим в мае 1918 года?
ОТВЕТ: Я только слышал об этих переговорах и желал мирного соглашения.
ВОПРОС: Какое Вы принимали участие в подавлении восстания, вспыхнувшего в августе 1918 г. в некоторых пунктах
Украины?
ОТВЕТ: Никакого участия в этом деле я не принимал.
ВОПРОС: Покажите о персональном составе генерального штаба при гетмане, а также о персональном составе штаба гетмана.
ОТВЕТ: Начальником генерального штаба был капитан
СЛИВА – офицер генерального штаба царской армии. Помощником его был подполковник КАКУРИН. 1-м атаман-квартирмейстером вначале был генерал ДРОЗДОВСКИЙ, которого потом
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сменил я, после его отъезда в составе дипломатической миссии в Румынию. 2-м атаман-квартирмейстером был полковник
генерального штаба ПРОХОРОВИЧ, начальником разведотделения был подполковник ТЮТЮННИК, строевого отделения
полковник МЕШКОВСКИЙ, остальной состав генерального
штаба персонально не помню.
В штабе гетмана я знал только начальника этого штаба –
генерала ДАШКЕВИЧА-ГОРБАТСКОГО, а затем сменившего его
генерала фон АККЕРМАНА.
ВОПРОС: Кто занимался формированием т. н. украинской
национальной гвардии в октябре 1918 г.?
ОТВЕТ: Вероятно, штаб гетмана, потому что по линии генерального штаба такой работы не проводилось.
ВОПРОС: Покажите, что Вам известно о петлюровском восстании и о своей роли в нем?
ОТВЕТ: В петлюровском восстании я лично никакого участия не принимал. Однако мне известно, что в ноябре 1918 года,
работавший в моем подчинении подполковник ТЮТЮННИК
куда-то выехал и на протяжении трех дней не являлся на службу. Позже я узнал, что ТЮТЮННИК совместно с ПЕТЛЮРОЙ,
генералом ГРЕКОВЫМ выезжали в районы Украины, где готовили восстание против гетмана25.
В том же ноябре месяце, на 4-й день отсутствия ТЮТЮННИКА, началось петлюровское восстание в Белой Церкви.
Восставшие войска, главным образом галицкие, повели наступление на Киев. Узнав об этом, гетман назначил командующим
армиями фронта для обороны Киева генерала графа КЕЛЛЕРА.
Спустя некоторое время, приказом гетмана граф КЕЛЛЕР
был смещен, а вместо него главнокомандующим гетманскими
войсками был назначен князь ДОЛГОРУКОВ. В распоряжении
гетманского командования, за исключением офицерского корпуса, подготовленного для комплектования 8-ми корпусов, отдельной офицерской роты численностью около 1500 человек
25

Див.: Архівно-кримінальна справа генерала О. Грекова: Тинченко Я. Генерал Олександр Греків: військова діяльність і доля // З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ. – 2001. – № 1 (16). – С. 343–415.
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и сформированной гетманом т. н. сердюцкой дивизии – никаких войск не было.
Указанными силами вести борьбу против повстанцев было
невозможно. Гетман рассчитывал на поддержку немцев, и они
вначале обещали помочь гетману, однако позже вследствие
вспыхнувшей революции в Германии, германское командование заявило о своем нейтралитете.
Вследствие этого, в середине ноября 1918 года гетман бежал
из Киева вместе с немцами, и в город вступили войска повстанцев и новая украинская власть, так называемая Директория,
во главе с ВИННИЧЕНКО.
Главным атаманом войск Директории был Симон ПЕТЛЮРА, начальником штаба – ТЮТЮННИК и военным министром
Директории генерал ГРЕКОВ.
ВОПРОС: Каковы были Ваши отношения к Директории?
ОТВЕТ: Само петлюровское восстание я считал как результат чаяний украинского народа, который был настроен против
немцев и гетмана, сотрудничавшего с ними. Поэтому мое отношение к Директории было положительно.
ВОПРОС: Расскажите о своем прохождении службы и о практической деятельности при Директории.
ОТВЕТ: После занятия Киева петлюровскими войсками я
около месяца скрывался в квартире одного железнодорожника, а затем в своей квартире, т. к. в городе петлюровцы преследовали всех офицеров, служивших при гетмане.
В конце декабря 1918 года или в начале января 1919 года
меня вызвал ТЮТЮННИК, занимавший тогда должность начальника штаба петлюровской армии. ТЮТЮННИК предложил
мне занять должность его помощника. Первое время я отказывался от его предложения, просил ТЮТЮННИКА назначить
меня во второе атаман-квартирмейстерство, однако он настаивал на своем предложении, даже невзирая на то, что моему
назначению противился сам ПЕТЛЮРА. Впоследствии я должен
был согласиться. В этой должности я прослужил до апреля 1919
года. В апреле, после попытки атамана ОСКИЛКО сделать переворот, когда ПЕТЛЮРА самоустранился от командования армиями, его пост занял ТЮТЮННИК, я был назначен начальником
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штаба петлюровской армии. В этой должности я служил до декабря 1919 г.
В декабре 1919 г., отступая под ударами Красной Армии,
наша армия перешла Польскую границу и была интернирована в г. Ланцуте. В апреле 1920 г. я был вызван в Варшаву лично
ПЕТЛЮРОЙ, где получил назначение на должность начальника
генерального штаба петлюровской армии. В этой должности я
служил до 1921 года.
С 1921 по 1922 г. был членом высшей военной рады при
ПЕТЛЮРЕ в гор. Тарнове. На этом моя служба при Директории
и вообще украинской армии закончилась.
Допрос окончен в 17 часов.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госпезопасности

Клименко

Стенографировала

Кулагина
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 50–55.
Оригінал. Машинопис.

№5
Протокол допиту В. Сінклера
про формування і бойові дії Армії УНР
11 травня 1945 р.

Стенограмма
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
11 мая 1945 года, гор. Киев,
допрос начат в 11 часов.
ВОПРОС: На предыдущем допросе Вы показали о том, что с
февраля 1919 года являлись помощником начальника штаба
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петлюровской армии. Что из себя в то время представлял этот
штаб, а также армия в целом?
ОТВЕТ: К моменту моего поступления на службу, как сам
штаб, так и петлюровская армия, находились в стадии организации. Армия совершенно не была похожа на регулярную армию, а представляла из себя сборище отдельных групп, во главе
с атаманами.
ВОПРОС: Как долго находилась армия в таком состоянии?
ОТВЕТ: Приступив к исполнению своих обязанностей, я внес
предложение реорганизовать армию, заменив отдельные атаманские группы уставными соединениями и частями армии.
По моему предложению, с согласия ТЮТЮННИКА и ПЕТЛЮРЫ, было решено создать 6 стрелковых дивизий. В соответствии с этим решением, примерно за два месяца, армия была
реорганизована.
ВОПРОС: Какое было Ваше личное участие в реорганизации
петлюровской армии?
ОТВЕТ: Я только рассылал приказы по реорганизации армии, совещания и инструктаж проводил ТЮТЮННИК.
ВОПРОС: В момент реорганизации петлюровская армия
вела боевые действия?
ОТВЕТ: Реорганизация проводилась во время боевых операций с Красной Армией
ВОПРОС: Покажите более подробно о боевых действиях петлюровской армии в то время.
ОТВЕТ: Наша армия тогда все время вела боевые операции
и отступала, каких-либо больших операций проведено не было.
Под натиском Красной Армии петлюровская армия тогда оставила Киев, отступала на Жмеринку, потом на Здолбуново, а
затем Проскуров и Каменец-Подольск.
ВОПРОС: Покажите, какие характерные события в жизни
петлюровской армии произошли в момент этого ее отступления?
ОТВЕТ: В момент, когда штаб армии находился в Жмеринке,
ПЕТЛЮРА проводил совещание всего старшего командного
состава армии. На этом совещании обсуждался вопрос о воз-
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можности ведения дальнейшей борьбы на два фронта, т. к. в
то время петлюровская армия воевала против Красной Армии
и против поляков.
В результате этого совещания было решено, что основным
нашим противником является Советская республика, с которой надо продолжать борьбу, а с Польшей решили заключить
мирное соглашение. После этого совещания ПЕТЛЮРА сразу же
послал своих представителей в Польшу.
Вторым характерным событием того времени был заговор
атамана ОСКИЛКО в момент, когда штаб армии находился в
Здолбуново. ОСКИЛКО имел ввиду свержение власти ПЕТЛЮРЫ и захват ее в свои руки. Однако эта авантюра не увенчалась
успехом, и он вынужден был вместе со своим начальником штаба генералом АГАПЕЕВЫМ выехать в Польшу.
ВОПРОС: Кто персонально участвовал в совещании, происходившем в Жмеринке?
ОТВЕТ: Участниками этого совещания были атаман ОСКИЛКО, генерал ОСЕЦКИЙ, я, атаман ТЮТЮННИК и все начальники дивизий, фамилии которых сейчас не помню.
ВОПРОС: Вы совсем не помните, кто командовал дивизиями?
ОТВЕТ: Нет, это я помню, но начальники дивизий часто менялись, поэтому я не могу вспомнить, кто из них присутствовал на этом совещании.
ВОПРОС: Покажите, кто являлся начальниками дивизий
петлюровской армии?
ОТВЕТ: Начальниками 1-й дивизии разновременно были
генерал САЛЬСКИЙ и генерал БАЗИЛЬСКИЙ.
Начальниками 2-й дивизии – генерал ЯРОШЕВИЧ26, ЗАГРОДСКИЙ и ПЕТРОВ.
Начальниками 3-й дивизии – генералы УДОВИЧЕНКО и
ШАНДРУК.
Начальником 4-й дивизии – генерал ВОВК.
Начальником 5-й дивизии – генерал ТЮТЮННИК, однофамилец начальника штаба армии.
26

Так у тексті. Йдеться про генерала Петра Костянтиновича Єрошевича
(1870–1945).
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Начальниками 6-й дивизии – полковник КОНОВАЛЕЦ и генерал БЕЗРУЧКО.
Насколько мне помнится, на совещании присутствовали
генералы – САЛЬСКИЙ, ЗАГРОДСКИЙ, УДОВИЧЕНКО, ШАНДРУК,
ВОВК, БЕЗРУЧКО и полковник КОНОВАЛЕЦ.
ВОПРОС: Покажите, как проходило это совещание, какого
характера были выступления?
ОТВЕТ: Руководил совещанием ПЕТЛЮРА, который поочередно предлагал каждому из участников совещания высказывать свое мнение.
Было предложение нескольких человек вести переговоры
с Красной Армией и продолжить войну против поляков, но поголовное большинство высказывалось против этого, почему и
было принято решение о продолжении войны с Красной Армией и заключить договор с Польшей.
ВОПРОС: Какова была Ваша позиция?
ОТВЕТ: Я, помнится, высказался за продолжение войны
п р о т и в27 Красной Армии, мотивируя это тем, что Красная
Армия слабее польской армии и, второе, что такая война будет
продолжением борьбы, начатой за идею создания «Самостоятельного украинского государства».
ВОПРОС: Какое положение в петлюровской армии занимал
ОСКИЛКО?
ОТВЕТ: Атаман ОСКИЛКО был командующим группы петлюровских войск в Ровенском районе.
ВОПРОС: Чем был вызван его заговор против ПЕТЛЮРЫ?
ОТВЕТ: Мне кажется, ОСКИЛКО хотел занять пост главного
атамана, другие причины для меня не известны.
ВОПРОС: Рассказывайте дальше о действиях петлюровской
армии.
ОТВЕТ: После авантюры ОСКИЛКО, ПЕТЛЮРА самоустранился от командования армией, и должность командующего
занял ТЮТЮННИК, я же автоматически занял должность начальника штаба петлюровской армии.
27

Так у тексті.
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Летом 1919 года, когда уже штаб армии находился в Каменец-Подольске, в район дислокации наших войск вышли три
галицких корпуса, которые отступили из района Львова под
натиском армии ГАЛЛЕРА.
В результате переговоров ПЕТЛЮРЫ с командованием и
президентом Галиции указанные три корпуса были соединены
с петлюровской армией под общим командованием генерала
ОСЕЦКОГО. После непродолжительного отдыха указанная армия в составе трех корпусов и шести дивизий перешла в наступление против Красной Армии и оттеснила ее за Киев.
Примерно к моменту занятия Киева нашими войсками, к
городу также подошли деникинские войска.
Командование деникинских войск спросило разрешения о
вступлении в Киев для ночлега, на что наше командование дало
согласие, но в ту же ночь деникинцы обезоружили наши войска,
и петлюровцы вынуждены были оставить Киев. С этого времени петлюровская армия снова начала вести бои на два фронта.
Вскоре после этого командование галицких корпусов заключило тайное соглашение с деникинцами, и корпуса перешли на
сторону последних. Лишившись такой силы, петлюровская армия под натиском Красной Армии вынуждена была отступить.
Отступая с боями, к декабрю месяцу 1919 года, армия достигла польской границы и в конечном итоге, к середине декабря перешла польскую границу и была интернирована поляками
в город Ланцуте, в том числе был интернирован и штаб во главе
со мной и военное министерство.
ВОПРОС: Командование петлюровской армии не пыталось
урегулировать конфликт с деникинцами?
ОТВЕТ: ПЕТЛЮРА настоятельно добивался этого, он специально посылал делегацию к ДЕНИКИНУ в составе одного
генерала и двух полковников, причем этот генерал, фамилии
которого не помню, в прошлом являлся коллегой ДЕНИКИНА
по академии.
Как только указанная делегация прибыла в распоряжение
штаба ДЕНИКИНА и попыталась получить встречу с ДЕНИКИНЫМ, последний ответил, что он не знает, что такое Украина,
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что такой не было, нет, и не будет, и не пожелал даже видеть
эту делегацию.
В соответствии с последующими инструкциями, петлюровская делегация настоятельно добивалась встречи с ДЕНИКИНЫМ. Тогда последний распорядился, что если он еще на следующий день услышит о пребывании кого-либо из украинской
делегации в расположении его войск, то он прикажет повесить
делегацию. С таким результатом делегация возвратилась в расположение своих войск.
ВОПРОС: Где находилось правительство ПЕТЛЮРЫ в момент перехода армией польской границы?
ОТВЕТ: Правительство, в том числе и ПЕТЛЮРА, за два–три
дня раньше перешли польскую границу, где оно находилось, я
не знал. О ПЕТЛЮРЕ было известно, что он уехал в Варшаву.
ВОПРОС: Чем занималась армия после интернирования ее
поляками?
ОТВЕТ: Вся армия была помещена в лагеря, а старший офицерский состав, в том числе и я, а также офицеры с семьями были
помещены в здании казармы, состоявшей из 9 комнат. Всем
проживавшим в этой казарме вменялось в обязанность два раза
в неделю ходить к коменданту лагеря для регистрации.
ВОПРОС: Как долго Вы находились в интернировании?
ОТВЕТ: В апреле 1920 года, телеграммой польских властей
на имя коменданта лагеря я был вызван в Варшаву к ПЕТЛЮРЕ.
ВОПРОС: С какой целью?
ОТВЕТ: В Варшаве ПЕТЛЮРА назначил меня начальником
генерального штаба и председателем комиссии по ведению переговоров с польскими властями в совместных действиях против Красной Армии.
ВОПРОС: Расскажите подробно об этих переговорах.
ОТВЕТ: В соответствии с инструкциями ПЕТЛЮРЫ, я вел
переговоры по вопросу предоставления польским правительством вооружения и снаряжения для украинской армии.
В соответствии с этими указаниями, я требовал от представителя польских властей, полковника, фамилии его не помню,
снаряжения и вооружения для 6-ти дивизий. Он не дал свое сог-
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ласие на предоставление вооружения и снаряжения в значительно меньшем количестве, и в конечном итоге после наших
переговоров, длившихся несколько дней, он пообещал дать
вооружение и снаряжение для трех дивизий.
На этом наши переговоры были закончены и мы, подписав
соглашение, передали его на рассмотрение ПЕТЛЮРЫ и ПИЛСУДСКОГО.
В результате этих переговоров интернированная украинская армия была вооружена поляками, в какой степени, для
меня не известно, т. к. после переговоров все это дело возглавлял генерал ОМЕЛЬЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО, и под командованием
последнего совместно с поляками повела наступление против
Красной Армии.
Я вместе с военным министерством, после первого успешного продвижения польской и петлюровской армий выехал в Каменец-Подольск.
Спустя некоторое время польский фронт был прорван кавалерией БУДЕННОГО, в результате этого прорыва, как польская,
так и петлюровская армии начали быстро отступать. Красная
Армия подошла к самой Варшаве.
На южном фронте, где вела свои операции украинская армия, Красная Армия также значительно продвинулась вперед.
Генеральный штаб и военное министерство, отступая, переехали в гор. Ржецев, и в этот момент произошло, по выражению поляков, «чудо над Вислой», т. е. фронт Красной Армии был
прорван поляками. В связи с чем поляки и петлюровская армия снова пошли в наступление, Красная Армия была оттеснена довольно далеко, т. к. генеральный штаб и военное
министерство получило возможность переехать снова в Каменец-Подольск.
В октябре или ноябре 1920 года Польша заключила с Россией т. н. Рижский мирный договор. Наша же армия под командованием ОМЕЛЬЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО первое время отступала
к польской границе, а затем по решению самого ПАВЛЕНКО не
стала переходить границу, прорвалась в тыл Красной Армии и
оперировала там почти всю зиму.
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Генеральный штаб и военное министерство в третий раз
перешли польскую границу и были размещены в городе Ченстохове.
Сосредоточив большие силы кавалерии, Красная Армия
принудила армию ПАВЛЕНКО отступить, часть которой перешла румынскую границу, а остальная часть перешла на территорию Польши. Это было в начале весны 1921 года.
ВОПРОС: Чем занимался генеральный штаб и военное министерство после перехода польской границы?
ОТВЕТ: Потеряв армию и территорию, генеральный штаб
почти ничего не делал, если не считать того, что мы переводили с русского на украинский язык устав внутренней службы
царской армии.
ВОПРОС: Для кого же Вы готовили этот устав, если потеряли армию?
ОТВЕТ: Я совершенно самостоятельно отдал такое распоряжение, чтобы хоть чем-нибудь занять свободных офицеров
генерального штаба. Конечно, я не имел в виду, что этот устав
придется когда-нибудь применить.
ВОПРОС: А где находилось правительство и ПЕТЛЮРА в
момент наступления петлюровской армии вместе с поляками,
а также в момент отхода их?
ОТВЕТ: Насколько я помню, ПЕТЛЮРА и правительство оставались в Варшаве.
ВОПРОС: На предыдущих допросах Вы показали, что к боевым действиям армии, возглавляемой ОМЕЛЬЯНОВЕЧ-ПАВЛЕНКО, Вы никакого отношения не имели. Чем же были вызваны переезды генерального штаба вслед за армией?
ОТВЕТ: Начиная совместное наступление, мы рассчитывали на полный его успех, поэтому передвигали генеральный
штаб и другие учреждения на свою территорию, но к боевым
действиям армии, повторяю, я тогда никакого отношения не
имел.
ВОПРОС: В таком случае, чем же занимались Вы и возглавляемый Вами генеральный штаб в момент наступления?
ОТВЕТ: В это время силами генерального штаба были организованы офицерские и унтер-офицерские школы, которые
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начали было свою работу в Каменец-Подольске, но новое отступление разрушило и это наше начинание. Больше никакой
работы генеральный штаб не вел.
ВОПРОС: А где в это время был подполковник ТЮТЮННИК?
ОТВЕТ: Подполковник ТЮТЮННИК, командовавший ранее
петлюровской армией, в 1919 году умер от тифа.
ВОПРОС: Каков был состав возглавляемого Вами генерального штаба петлюровской армии?
ОТВЕТ: В штабе были строевое, мобилизационное и разведывательное отделения. Личный состав состоял примерно из
15 офицеров, в т. ч. было 2 офицера генерального штаба.
Помню, генерал ДЕДЮША28 являлся начальником строевого
отделения, а полковник СУЛКОВСКИЙ руководил мобилизационным отделением. Фамилии остальных офицеров не помню.
ВОПРОС: Следовательно, все эти отделения и офицеры генерального штаба ничем не занимались?
ОТВЕТ: В действительности так и было, у нас даже не было
бумаги, на чем можно было бы оформлять какие-либо документы.
ВОПРОС: Назовите всех известных Вам офицеров, находившихся в армии ОМЕЛЬЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКО?
ОТВЕТ: Начальником штаба был полковник ЛИПКО, атаманквартирмейстер полковник КУЩ, больше никого из офицеров
корпуса я не знаю.
ВОПРОС: Как относилась директория и ПЕТЛЮРА к рейду
ПАВЛЕНКО на тылы Красной Армии?
ОТВЕТ: Как относилась директория к этому рейду – я не
знаю. Но сам ПЕТЛЮРА возлагал большие надежды на этот
рейд. Он предполагал, что в результате пребывания армии в
тылу Красной Армии вспыхнут восстания на Украине, народ
пойдет за петлюровской армией и таким образом будут созданы условия для построения «Самостийной Украины».
Допрос окончен в 17 часов.
28

Так у тексті. Йдеться про генерала Сергія Івановича Дядюша (1870–
1933).
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Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Клименко

Стенографировала

Кулагина
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 56–60.
Оригінал. Машинопис.

№6
Протокол допиту В. Сінклера
про діяльність уряду УНР в еміграції
12 травня 1945 р.

Стенограмма
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
12 мая 1945 года, гор. Киев
Допрос начат в 14 час. 30 мин.
ВОПРОС: Покажите о деятельности Петлюровского правительства и генералитета после разгрома петлюровской армии?
ОТВЕТ: Как я показывал на предыдущих допросах, в ноябре
1920 года генеральный штаб, а несколько ранее петлюровское
правительство, в результате поражения своей армии, вынуждено было отойти на территорию Польши. Генеральный штаб
и военное министерство остались в городе Ченстохове.
В январе 1921 года Петлюра вызвал меня в Тарнов. Прибыв туда, я узнал о том, что распоряжением Петлюры был реорганизован госаппарат «Украинской народной республики»,
была создана так называемая «Рада республики», в которую
вошли представители от всех украинских партий, в составе
примерно около 40 человек.
Эта «Рада» представляла из себя нечто парламента, который должен был бы представлять законодательную власть
республики.
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Кроме этого, была создана так называемая «высшая военная Рада», в состав которой входило пять генералов: я, генерал ЮНАКОВ, генерал САЛЬСКИЙ, генерал ОМЕЛЬЯНОВИЧПАВЛЕНКО, генерал ДЕДЮША и генерал ГАЛКИН. Председателем этой рады был генерал-полковник ЮНАКОВ29.
В задачу этой «Рады» входило рассмотрение проектов законов, поступавших из военного министерства. Весь этот «государственный аппарат» выглядел довольно карикатурно.
Вся «Украинская народная республика» со своими «подданными» и богатством размещалась в Тарнове в одной гостинице.
«Военная Рада» буквально бездействовала, так как ни каких
законов из военного министерства не поступало.
К тому же хочу дополнить такую деталь, что военным министром в это время являлся генерал ВОВК, который был ярым
противником организации «Высшей военной рады».
Подробно не могу показать о деятельности «Рады республики», однако помню: один раз я присутствовал на ее заседании,
на котором члены «Рады» резко критиковали деятельность
правительства, возглавляемого Андреем ЛЕВИЦКИМ, и требовали смены правительства. Указанная «Рада республики» и
«Высшая военная Рада» продолжали существовать до средины
1922 года, а затем, хотя она формально и не была упразднена,
но всех нас, бывших членов этой «Рады», Петлюра начал отпускать в бессрочный отпуск, куда кто пожелает. Я лично, получив такой отпуск, выехал в гор. Борислав на частную службу.
ВОПРОС: Как обсуждался вопрос в «Раде республики» и в
«Высшей военной раде» о новой авантюре петлюровцев на
Украине?
29

Зберігся наказ Головної Команди Українського війська № 7 від
10.02.1921 р. про створення Вищої військової ради, до складу якої
ввійшли генерали: М. Омелянович-Павленко, С. Дельвіг, В. Сальський,
В. Сінклер, голова – М. Юнаків. Станом на 22.02.1922 р. склад Вищої
військової ради був наступним: М. Юнаків, С. Дельвіг, М. ОмеляновичПавленко, В. Сінклер, В. Сальський, Ю. Тютюнник, О. Удовиченко. Див.:
ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр.91, арк. 19; ф. 1075, оп. 2, спр. 535,
арк. 16.
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ОТВЕТ: В «Военной раде» этот вопрос не поднимался, как
решался он в «Раде республики», для меня неизвестно.
ВОПРОС: По чьему же решению была организована авантюра засылки банды ТЮТЮННИКА на территорию Советской республики?
ОТВЕТ: Авантюра с бандами ТЮТЮННИКА, по-моему, была
организована лично Петлюрой, так и другим членам «Военной
рады» ничего известно не было. Знаю, что была организована
боевая группа во главе с атаманом ТЮТЮННИКОМ, затем был
инсценирован побег участников этой банды из лагерей, нападение их на польскую пограничную стражу, где почему-то оказалось достаточное количество вооружения для оснащения
этой банды, и, таким образом, указанная банда вооружившись,
перешла советско-польскую границу и действовала на советской территории довольно непродолжительное время.
На территорию Польши возвратился ТЮТЮННИК с незначительными остатками этой банды. Позже мне стало известно,
что банда была разгромлена на советской территории.
ВОПРОС: Что преследовалось организацией этой авантюры?
ОТВЕТ: Петлюра, как и прежде, надеялся на то, что он сумеет
поднять восстание на Правобережной Украине, с этой целью
он и организовал указанную авантюру, имея в виду, что появление петлюровцев на территории Украины привлечет к себе
значительные силы украинцев и в конечном итоге возобновит
существование «Украинской народной республики».
ВОПРОС: Вы лично по этому вопросу с Петлюрой позже говорили когда-нибудь?
ОТВЕТ: По этому вопросу я с Петлюрой никогда не говорил,
но эта его надежда на «восстание украинского народа» была
общеизвестна.
ВОПРОС: Какие еще организовывались бандитские группы
этой целью, помимо указанного факта?
ОТВЕТ: О других группах я ничего не слышал.
ВОПРОС: С ТЮТЮННИКОМ Вы лично имели беседу после
разгрома его банды?
ОТВЕТ: Нет, после этого случая и вообще я с ним никогда
не разговаривал.

302

Ярослав Тинченко

ВОПРОС: Ранее Вы показывали, что «Высшая военная Рада»
на протяжении своего полугодового существования бездействовала, чем же занимались Вы и другие члены этой «Рады» в
то время?
ОТВЕТ: После того, как директория и генеральный штаб
последний раз перешли границу и оставались на польской территории, как я, так и другие высшие чины петлюровской армии, не имели никаких средств для существования. Поэтому
каждый из нас все свободное время отдавал на приобретение
каких-то средств для личных нужд и нужд своей семьи.
Ведь так называемое правительство «Украинской Народной
республики» на протяжении всего этого времени ни одного
раза не выплатило нам зарплаты. В связи с этим, вначале жены
как высшего, так и остального офицерского состава занимались
вышиванием и продажей различных вещей. Но этого было недостаточно для самого скудного прожиточного минимума, надо
было применить как-то и свой труд.
Поэтому я и почти все остальные генералы быстро научились вышивать и вместе со своими женами брали заказы в т. н.
американской Имке. Последняя представляла нам полотно и
нитки для вышивания, а мы только выполняли работу по вышивке на дому. Вот на эту «деятельность» и уходило все наше
свободное время. Можно прямо сказать, что фактически как я,
так и другие генералы петлюровской армии с утра до ночи просиживали над вышивками.
К этому я еще хочу дополнить и тот факт, что в связи с тяжелыми материальными условиями тогда я вынужден был
продать все свои боевые ордена.
ВОПРОС: А какие награды Вы имели?
ОТВЕТ: Я имел следующие награды: орден «Станислава»
III степени с мечами, орден «Анны» III степени с мечами, орден
«Станислава» II степени с мечами, орден «Анны» II степени с
мечами, орден «Владимира» IV степени с мечами, орден «Владимира» III степени с мечами.
ВОПРОС: Указанные ордена Вы получили в порядке выслуги лет или за особые военные заслуги?
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ОТВЕТ: До войны я получил три ордена без мечей. За время
прохождения службы в период империалистической войны я
был награжден мечами к этим трем орденам и получил остальные ордена.
ВОПРОС: Какую дипломатическую работу проводило петлюровское правительство после окончательного разгрома петлюровской армии? На какие страны была ориентация?
ОТВЕТ: Точно ответить на этот вопрос не могу, однако полагаю, что главным образом была ориентация на Францию. Это
подтверждается тем, что сам Петлюра, кажется, в 1923 году,
выехал в Париж.
ВОПРОС: Назовите всех известных Вам членов «Рады Республики».
ОТВЕТ: Я помню только одного председателя «Рады Республики» – ФЕЩЕНКО-ЧОПИВСКОГО.
ВОПРОС: А какие партии были представлены в «Раде Республики»?
ОТВЕТ: Насколько я помню, в «Раде Республики» были представлены партии: социал-революционеры, социал-демократы,
хлеборобы и самостийники.
ВОПРОС: А чем вызвалась необходимость создания «Рады
республики» и «Высшей военной рады»?
ОТВЕТ: На мой взгляд, никакой надобности в этом не было,
но Петлюра никак не хотел примириться с тем положением,
какое создалось в то время. И поэтому просто защищался нововведениями с той целью, чтобы удержать возле себя уже
желающих отойти от него некоторых украинских деятелей.
ВОПРОС: Какую подрывную и разведывательную деятельность против Советского Союза вел генеральный штаб и петлюровское правительство после разгрома украинской армии?
ОТВЕТ: После полного поражения петлюровской армии генеральный штаб, по-сути, перестал существовать. Как только
я выехал с Ченстохова в Тарново, офицеры штаба разъехались
каждый по своему усмотрению. Следовательно, генеральный
штаб никакой подрывной деятельности против Советского
Союза в то время не проводил.
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О Петлюре и его правительстве помимо случая авантюры
ТЮТЮННИКА другие факты для меня неизвестны.
ВОПРОС: Какова была связь Петлюры с и его правительства
с польским правительством после заключения советско-польского договора?30
ОТВЕТ: Об этом мне ничего не известно. Я только знаю, что
официальной связи между польским и петлюровским правительством не было, это обуславливалось, очевидно, и тем, что
в самой Польше были массовые недовольства Пилсудским по
вопросу о совместном наступлении польской армии и петлюровцев против Советской республики.
ВОПРОС: На каких же правах проживали в Польше «подданные украинской республики»?
ОТВЕТ: Все указанные эмигранты проживали в Польше на
правах иностранцев. Однако как друзья по совместной деятельности против Советской власти мы имели некоторые привилегии, так как «подданным» украинской народной республики представлялось право поступления на работу наравне с
польскими подданными.
ВОПРОС: Как использовались кадры петлюровцев для заброски на территорию Советского Союза?
ОТВЕТ: Об этом я ничего не знаю.
ВОПРОС: Как обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе «украинской народной республики» в кругах петлюровских деятелей после того, когда Советская власть на Украине окончательно утвердилась?
ОТВЕТ: В личных беседах с некоторыми военными деятелями петлюровской армии мы приходили к выводу, что затея
Петлюры проиграна безвозвратно. Как обсуждался этот вопрос в правительственных кругах, для меня не известно.
ВОПРОС: Где находился полковник КОНОВАЛЕЦ в момент
существования «Высшей военной рады»?
30

Йдеться про Ризькій договір від 18 березня 1921 р. Див. детальніше: Верстюк В. Ризький мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за
Українську Народну Республіку // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – К., 2011. – Вип. 6. – С. 337–366.

Архівно-кримінальна справа генерала Армії УНР В. Сінклера

305

ОТВЕТ: Точно не могу утверждать, но помню, что КОНОВАЛЕЦ еще в 1920 году выехал куда-то за границу. Я им совершенно не интересовался и уже в 1930 годах случайно прочитал в газете о том, что он убит в одном из городов Европы.
ВОПРОС: Что Вам известно о переходе украинских националистических кадров на новые методы антисоветской работы?
ОТВЕТ: После моего ухода из «Высшей военной рады» я совершенно никакой связи с украинскими националистическими кадрами не имел и поэтому положительно ничего не знаю,
как они продолжали свою антисоветскую работу.
ВОПРОС: Покажите об инициаторах создания Организации
Украинских Националистов.
ОТВЕТ: Об этом мне ничего не известно, я фактически не
знаю, что из себя представляет «ОУН» и какие цели она преследует.
ВОПРОС: Покажите о всех известных Вам видных петлюровских деятелях, находившихся в эмиграции и о их практической антисоветской работе.
ОТВЕТ: Первые годы весь личный состав петлюровской армии находился в лагерях Щепиорно и гор. Калиш. Позже с разрешения польского правительства в Калише была создана так
называемая украинская станица и все петлюровцы получили
возможность на свободное проживание в Польше, в связи с
этим большинством из них разъехались в разные места.
Сам Петлюра, как я показал ранее, выехал в Париж, премьерминистр ЛЕВИЦКИЙ остался проживать в Варшаве, министр
ФЕЩЕНКО-ЧОПИВСКИЙ работал профессором Краковского
университета, генерал САЛЬСКИЙ оставался в Варшаве, генерал ЮНАКОВ умер в Тарнове, генерал ОМЕЛЬЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО выехал в Чехословакию, генерал ГАЛКИН выехал во Львов
и работал в лесных именьях митрополита ШЕПТИЦКОГО, генерал ШАНДРУК также был в Варшаве.
Как я показал ранее, выехав в гор. Борислав, я не имел никакой связи с украинскими деятелями и поэтому факты их последующей антисоветский деятельности для меня неизвестны.
Допрос окончен в 17 часов.
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Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
чем и расписываюсь.
В. Синклер
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчастиНКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
Стенографировала

Кулагина
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 61–67.
Оригінал. Машинопис.

№7
Протокол допиту В. Сінклера про
діяльність українських емігрантських організацій.
14 травня 1945 р.

Стенограмма
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
14 мая 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в ___час. ___ мин.31
ВОПРОС: Покажите о своем участии в политической деятельности на территории Польши до нынешней войны.
ОТВЕТ: После того, как я оставил свою работу в «Высшей
военной раде» при ПЕТЛЮРЕ, я никогда больше к политической деятельности не возвращался.
ВОПРОС: В каких националистических организациях, существовавших на территории Польши, Вы принимали участие?
ОТВЕТ: В 1926 году я переехал на жительство в гор. Бендзин
Домбровского бассейна. В это время в гор. Сосновцы32 организовался т. н. украинский центральный комитет, объединявший
всю украинскую эмиграцию.
Этот комитет представлял из себя филию существовавшего центрального украинского комитета в гор. Варшаве. В этом
же 1926 году я вступил в члены этого комитета.
31
32

Так у тексті.
Так у тексті. Йдеться про м. Сосновець (нині Республіка Польща).
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ВОПРОС: Как организационно был построен этот комитет?
ОТВЕТ: Весь «Украинский центральный комитет» представлял из себя украинскую национальную организацию. Руководящим органом комитета являлась т. н. Управа из 4-х человек.
ВОПРОС: Какое Вы занимали положение в этой организации?
ОТВЕТ: Около двух лет я был членом управы сосновского
украинского центрального комитета, все остальное время был
рядовым членом этой организации.
ВОПРОС: Какие цели и задачи преследовал «Украинский
центральный комитет»?
ОТВЕТ: «Украинский центральный комитет» имел специальный устав, утвержденный польскими властями. В соответствии с этим уставом, задачей комитета являлось оказание
помощи нуждающимся эмигрантам украинской национальности, всякая политическая деятельность запрещалась.
ВОПРОС: Назовите известных Вам руководящих участников
украинского центрального комитета в Сосновце в это время.
ОТВЕТ: Помню, участниками этого комитета и председателями управы были: подполковник петлюровской армии КРЕПАК, в начале войны увезен на работу в Германию. Сотник
ГАЛЬПЕРИН, по профессии горный техник, накануне отступления немцев выехал в Германию. Сотник НАРЫЖНЫЙ, до моего ареста работал на шахте Войковицы-Коморны Домбровского
бассейна. Поручик ВДОВИЧЕНКО-КОМАРОВСКИЙ умер года за
два до войны. Сотник ШЕВЧЕНКО отступил вместе с немцами
и еще один, фамилию которого не помню, еще до войны выехал
в Перемышль.
Все перечисленные лица разновременно занимали пост
председателя управы украинского центрального комитета в
г. Сосновцы.
ВОПРОС: Как долго существовал этот комитет?
ОТВЕТ: Этот комитет существовал до оккупации территории Польши Германией и уже в 1940 году по распоряжению
германских властей он был переименован «Украинский допомоговый комитет».
ВОПРОС: Как практически это было осуществлено и что нового было внесено в деятельность украинского комитета?
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ОТВЕТ: Самым новым названием комитета германские власти подчеркнули, что деятельность его далее помощи эмигрантам не шла. Переименование комитета произошло автоматически, его членство и управа остались в старом составе. Помню,
как раз в это время председателем управы украинского ЦК был
сотник ШЕВЧЕНКО, который был вызван в Гестапо и по указанию последнего был переименован комитет.
ВОПРОС: Как долго существовал этот комитет?
ОТВЕТ: Этот комитет существовал до 1941 года. В 1941 году
было создано т. н. УНО – украинское национальное объединение, которое заменило украинский комитет.
ВОПРОС: Какое Вы занимали положение в УДК (Украинском
допомоговом комитете)?
ОТВЕТ: Я был рядовым членом УДК.
ВОПРОС: Кто был инициатором создания УНО?
ОТВЕТ: Инициатором и организатором УНО было германское Гестапо.
ВОПРОС: Как оформлялось членство УЦК и УДК, какие обязанности имели члены этих организаций?
ОТВЕТ: Каждый украинец, желающий быть членом УЦК–УДК,
подавал письменное заявление в Управу, последняя рассматривала это заявление, удостоверялась, что заявитель является
по национальности украинцем, после чего своим решением
принимали заявителя в члены Комитета.
Каждый член комитета обязан был регулярно платить
членские взносы. Членские взносы взымались в разных размерах, в зависимости от материального положения члена комитета. Так, например, офицерский состав и интеллигенция занимавшие какие-то должности, платили от 1 до 2-х злотых в
месяц. Простые рабочие платили по 50 грошей в месяц. Каждый
член комитета имел право в случае острой необходимости претендовать на материальную помощь комитета.
ВОПРОС: УДК также имел устав?
ОТВЕТ: Нет, УДК устава не имел.
ВОПРОС: Что из себя представляло украинское национальное объединение, какие его были цели?
ОТВЕТ: УНО представляло из себя украинскую националистическую организацию, объединявшую всех, кто считал себя
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украинцем, ставившую своей целью сохранение национальной
культуры и быта и помощь нуждающимся украинцам. Первое
время я считал эту организацию совершенно аполитичной,
поэтому и дал свое согласие на участие в ней, а затем, когда я
увидел исходящие из УНО националистические документы, я
порвал с этой организацией.
ВОПРОС: Когда и кем вы были вовлечены в УНО?
ОТВЕТ: В УНО я вступил в 1942 году по настойчивому уговариванию председателя УНО сотника ШЕВЧЕНКО. Последний
несколько раз приезжал ко мне, подчеркивал аполитичность
этой организации и предлагал вступить в ее члены. Я первое
время отказывался, т. к. не был убежден в аполитичности этой
организации, а затем, когда узнал, что в УНО вошел профессор
ФЕЩЕНКО-ЧОПИВСКИЙ, я также последовал его примеру.
ВОПРОС: Как было организационно построено УНО?
ОТВЕТ: Руководящим органом была управа в составе 6–7
человек. До 1943 года УНО делилось на несколько секций: купцов и помещиков, молодежную, женскую, школьную, морскую,
колониальную, организационную, секцию бывших военных,
секцию общественной помощи. В 1943 году последовал приказ
германских властей, в соответствии с которым были ликвидированы все секции, за исключением женской и общественной
помощи.
ВОПРОС: Что входило в задачи перечисленных секций?
ОТВЕТ: О задачах каждой секции в отдельности я ничего
показать не могу. Общая задача секций была поддержать традиции украинского народа, припомнить его прошлое, воспитывать молодежь в духе этих традиций.
Являясь членом секции бывших военных, я несколько был
на ее заседаниях. Отдельные члены секции проводили беседы
на военные темы. Помню, я лично проводил беседу на тему
«Душа солдата», в которой излагал свои взгляды по вопросу
воспитания солдатских масс и о значении моральной силы
войск. Сотник ГАЛЬПЕРИН проводил беседу ««Почему Франция
потерпела поражение в этой войне?». Аналогичные беседы на
заседаниях секции проводились неоднократно.
ВОПРОС: Кто руководил секциями?

310

Ярослав Тинченко

ОТВЕТ: Заседаниями секции бывших военных руководил
старший по чину. Несколько раз председательствовал я. Руководители других секций для меня не известны.
ВОПРОС: Кому была подчинена управа УНО в Сосновце?
ОТВЕТ: Наша управа была подчинена областной управе УНО,
находящейся в г. Катовице, а последняя, в свою очередь, подчинялась главной управе, которая находилась в Берлине.
ВОПРОС: Как осуществлялась связь низовых организаций
УНО с вышестоящими органами?
ОТВЕТ: Помимо личной связи председателя нашей организации УНО с областной управой, присылались письменные указания по работе УНО. Также осуществлялась связь управы с
рядовыми участниками УНО.
ВОПРОС: Вы лично получали какие-либо письменные указания от управы?
ОТВЕТ: Я получил 10–12 письменных распоряжений от
управы. Все они были по вопросам текущих дел организации,
однако содержание их было резко националистическое, направленное против польско-российской национальности.
ВОПРОС: Следовательно, было с самого начала существования УНО Вам известно о том, что эта организация политическая, националистическая.
ОТВЕТ: Я считал, что национальная вражда разжигается по
вине сотника ШЕВЧЕНКО, и против него открыто выступал.
ВОПРОС: Когда и почему Вы вышли из УНО?
ОТВЕТ: 12 октября 1944 года я получил лично от ШЕВЧЕНКО письмо оскорбительного для меня содержания. В этом письме ШЕВЧЕНКО обвинял меня в том, что мое поведение плохое,
подающее дурной пример для других и требовал к 20 октября
письменно довести ему о перемене своего поведения. В ответ
на это я написал письмо, в котором заявлял о своем несогласии с деятельностью УНО и о выходе из ее состава. Это письмо
я представил как раз к 20 октября, т. е. к тому сроку, когда он
требовал ответ.
ВОПРОС: А в чем именно выразилось Ваше «нехорошее»
поведение?
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ОТВЕТ: К этому времени в гор. Сосновцы остановилась уезжавшая из восточной Украины группа епископов автокефальной православной церкви. Очевидно, по их предложению на
церковном братстве обсуждался вопрос о создании у нас автокефальной церкви. Я резко выступил против этого предложения, заявив о том, что, не имея своего государства и территории, мы не можем о какой-то автокефальности рассуждать. Вот
это мое выступление и настроило против меня ШЕВЧЕНКО и
его единомышленников. Однако церковь у нас осталась русскоправославной.
Допрос окончен в 16 ч. 40 мин.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Клименко

Стенографировала

Кулагина
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 68–73.
Оригінал. Машинопис.

№8
Протокол допиту В. Сінклера
про факти єврейських погромів
29 травня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 29 мая 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 21 час. 30 мин.
ВОПРОС: Покажите о террористической деятельности петлюровской армии и о Вашей лично роли в ней.
ОТВЕТ: Петлюровская армия совершенно не имела никаких
запасов вооружения, снаряжения и продовольствия. Снабжение армии происходило за счет местного населения, которое
враждебно относилось к этой армии. В связи с этим были мас-
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совые грабежи, сопровождавшиеся террором. Кроме этого,
были массовые факты еврейских погромов. Так, помню, в 1919
году, произошел массовый еврейский погром в Проскурове. С
Проскурова прибежало несколько жителей-евреев в КаменецПодольск с жалобой к Петлюре. Последний сразу же выехал к
месту происшествия.
Будучи начальником штаба армии, я никакого участия в
террористической и погромной деятельности не принимал.
Приказов, разрешающих такую деятельность, штаб никогда не
издавал. С дивизий об этом официально ничего не сообщали.
Отдельные факты такой деятельности нашей армии я узнавал
из неофициальных разговоров.
ВОПРОС: Какие меры принимало командование петлюровской армии к пресечению террора и грабежей?
ОТВЕТ: Через штаб армии не проходили никакие распоряжения, запрещающие такую деятельность войск. И вообще я
не слышал, чтобы Петлюра и Тютюнник запрещали или поощряли такие действия.
ВОПРОС: Известно, что Петлюра путем террора пытался
продлить существование буржуазной власти на Украине.
ОТВЕТ: Я не знаю о признании террора методом борьбы
Петлюрой.
ВОПРОС: Разве Вам не известно о массовых расстрелах в
расположении командного пункта Петлюры?
ОТВЕТ: Мне известен только один факт расстрела атамана
Болбачана в расположении штаба армии. Другие факты для
меня неизвестны. Возможно, они и были, но я о них не знал.
Допрос прерван в 01 час 30 мая 1945 года.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[еление]я
следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 74–76.
Оригінал. Машинопис.
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№9
Протокол допиту В. Сінклера
про його військово-політичну діяльність

5 червня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 5-го июня 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 11 часов.
ВОПРОС: На предыдущих допросах Вы показали, что в 1920
году вели переговоры с поляками только лишь по вопросу вооружения и снаряжения армии УНР. Эти Ваши показания не
соответствуют действительности.
Зачитывается копия военной конвенции между Польшей и
Украиной, подписанной Вами 24 апреля 1920 года в Варшаве
по поручению правительства УНР.
Уточните свои показания по этому вопросу.
ОТВЕТ: Зачитанная мне копия военной конвенции полностью соответствует подписанной мною конвенции в Варшаве в
1920 году. Но повторяю, что я лично вел переговоры только по
вопросам, касающимся вооружения и снаряжения украинской
армии. Все остальные параграфы были выработаны военными
министерствами и правительствами Польши и УНР и включены
в конвенцию. В составе украинской комиссии был один представитель правительства гражданский, фамилии его не помню.
ВОПРОС: Вы признаете себя виновным в том, что по поручению Петлюры заключили тайную военную конвенцию с
Польшей о совместных военных действиях против Советской
Республики?
ОТВЕТ: Я выполнил волю главного атамана, по его приказанию подписал конвенцию. Виновными в этом акте считаю
директорию и правительство УНР.
ВОПРОС: Ведь эта конвенция была тягчайшим преступлением перед украинским народом. Почему Вы так «механически»
рассматриваете свое участие в заключении ее?
ОТВЕТ: Повторяю, что я как дисциплинированный военный
человек выполнял все приказания главнокомандующего беспрекословно.
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ВОПРОС: Какова же была Ваша личная политическая оценка
этого акта?
ОТВЕТ: В политическом отношении я совершенно не рассматривал этот акт. Если бы по этому соглашению УНР уступала
половину Украины Польше, я бы также подписал его. Однако
соглашение УНР о союзе с Польшей я считал правильным.
ВОПРОС: На предыдущих допросах Вы также показали, что
после заключения договора с Польшей никакого участия в организации украинской армии не принимали. Эти Ваши показания также не соответствуют действительности.
Зачитываетcя копия «Наказ головної управи війська УНР»
№ 35 от 29-го мая 1920 года, подписанного Петлюрой, Сальским и Вами.
Предлагаем дать правдивые показания по существу.
ОТВЕТ: Этот приказ по войскам УНР был заготовлен военным министерством и издан в начале организации армии УНР,
после освобождения ее из польских лагерей. Хотя я и подписал
зачитанный мне приказ, но, повторяю, практически к организации армии никакого отношения не имел. Этим вопросом занимался генерал Омельянович-Павленко.
ВОПРОС: По этому вопросу Вы продолжаете давать неправдоподобные показания. Ведь еще накануне заключения соглашения с Польшей Вы занимались разработкой схем организации центральных военных учреждений УНР.
Зачитывается копия письма Петлюры к военному министру
УНР Сальскому от 31 марта 1920 года, в котором совершенно
ясно указано о Вашем участии в разработке названия схем.
Почему Вы уклоняетесь от дачи прямых, справедливых показаний по существу?
ОТВЕТ: Послушав копию названного письма, я вспомнил,
что мой приезд в Варшаву относился к средине марта 1920 года,
а не к апрелю, как об этом я показывал ранее.
В Варшаве тогда находилась украинская миссия во главе с
генерал-лейтенантом Зелинским. Работавшие в этой миссии
офицеры Дитковский и другие под руководством Зелинского
разрабатывали новую схему организации центральных военных учреждений УНР. По распоряжению Петлюры я ознакомил-
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ся с этими схемами, после чего он послал их для ознакомления
генералу Сальскому.
По этим схемам военное министерство, генеральный штаб
и командующий армией обособленно подчинялись только
главному атаману Петлюре, т. е. командующий армией был
выведен из подчинения генерального штаба и военного министерства. Вносил ли я какие либо коррективы в эти схемы –
не помню.
ВОПРОС: Какую работу Вы вели во время своего пребывания
в Варшаве, кроме переговоров с поляками?
ОТВЕТ: Кроме совещаний с генералом Зеленским по различным вопросам, характер которых не помню, фактически я никакой работы не проводил.
ВОПРОС: В зачитанной Вам ранее копии письма Петлюры
совершенно ясно указано, что Вы были прикомандированы к
главному атаману и разрабатывали разные вопросы, получаемые от военного министра Сальского. Уточните этот момент.
ОТВЕТ: Мне совершенно непонятно, почему Петлюра писал
так обо мне Сальскому. Возможно, он имел планы прикомандировать меня к себе для какой-то работы, но я о них не знал.
ВОПРОС: Покажите о своих отношениях с Мельником.
ОТВЕТ: Мельник находился при Петлюре, но в качестве кого
я не знаю. Иногда приходил в штаб армии отдавал приказания
от имени Петлюры. У меня с ним были сугубо официальные
отношения.
ВОПРОС: Зачитывается выписка из книги Доценко «Літопис Української революції», где указано, что Мельник некоторое время был начальником штаба и начальником генерального штаба армии УНР, а Вы были в его подчинении.
ОТВЕТ: Я не знаю таких случаев, когда бы Мельник занимал указанные должности.
ВОПРОС: Уточните, с какого времени Вы являлись членом
«УЦК»?
ОТВЕТ: С 1926 года.
ВОПРОС: Следствию известно, что Вы значительно ранее
являлись уполномоченным «УЦК» в гор. Борисове.
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ОТВЕТ: Примерно в 1923 году я получил от центрального
«УЦК» с Варшавы распоряжение о назначении меня уполномоченным «УЦК» в гор. Борисове. Этим же распоряжением предлагалось мне учесть всю украинскую эмиграцию в Борисове и
создать филию «УЦК». В связи с тем, что в Борисове, кроме меня,
был еще только один эмигрант, филия «УЦК» не была создана,
и я до 1926 года не являлся членом «УЦК».
ВОПРОС: Почему же Вам было предложено исполнять обязанности уполномоченного «УЦК» в то время, как Вы сами не
являлись членом этой организации?
ОТВЕТ: Твердо ответить не могу, но, очевидно, поручалась
мне эта работа как одному из видных деятелей УНР. После моего сообщения об отсутствии эмигрантов в Борисове по этому
вопросу ко мне никто не обращался.
Допрос прерван в 17 часов.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 77–80 зв.
Рукопис.

№ 10
Протокол допиту В. Сінклера
про участь в українських емігрантських організаціях
6 червня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 6-го июня 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 12 часов.
ВОПРОС: По каким делам Вы приезжали в Варшаву в 1927?
ОТВЕТ: После 1925 года я никогда в Варшаве не был.
ВОПРОС: Что Вам известно о деятельности комиссии по изучению «похода на Киев в 1920 году», работавшей в Варшаве?
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ОТВЕТ: О такой комиссии мне ничего не известно.
ВОПРОС: Покажите о своем участии в совещании высших
военных чинов польской армии, проходившем в июне 1929 года
в гор. Вильно.
ОТВЕТ: За всю свою жизнь у Вильно я никогда не был. О
названом совещании мне ничего не известно.
ВОПРОС: Что Вам известно об «Украинском военном товариществе»?
ОТВЕТ: В 1921 году в гор. Ченстохове по инициативе генерала Сальского было создано так называемое «Украинское военно-историческое товарищество», в состав которого вошли
все офицеры армии УНР. На происшедшем в гор. Ченстохове
организационном собрании членов этого товарищества был
избран председатель товарищества – бывший профессор академии генерального штаба царской армии генерал-полковник
Юнаков. Тогда же была избрана издательская коллегия во главе с генералом Кущ. В задачу этого товарищества входило воспитание офицерских кадров, подготовка их к будущей войне
против СССР.
С этой целью товарищество издавало журнал под названием «Табор», в котором систематически печатались статьи по
различным теоретическим и практическим вопросам военного дела. Это товарищество примерно в 1922 году автоматически рассыпалось, т. к. все его участники разъехались в разные
районы Польши. Однако редакционная (издательская) коллегия продолжала свое существование до 1939 года, т. е. до оккупации немцами Польши. Я являлся членом этого товарищества,
но, кроме уплаты членских взносов, никакой работы в нем не
выполнял.
ВОПРОС: Следствие располагает данными о том, что Вы являлись участником совещания высших военных чинов УНР в
1931 году в Варшаве, где решался вопрос о подготовке войны
против СССР. Покажите подробно об этом.
ОТВЕТ: О таком совещании мне совершенно ничего не известно.
ВОПРОС: Что Вам известно о деятельности генерала Капустянского после разгрома петлюровской армии?

318

Ярослав Тинченко

ОТВЕТ: За период, когда петлюровская армия была интернирована поляками в 1920 году Капустянский написал книгу
«Поход украинских армий в 1919 году». После полного поражения петлюровской армии он некоторое время проживал в
Польше, а затем переехал в Париж.
Со слов сотника Шевченко, мне стало известно уже в нынешнюю войну, что в 1939 или 1940 году Капустянский возвратился в Польшу и проживал в гор. Кракове.
Со слов Шевченко, также известно, что после оккупации
немцами территории Советской Украины Капустянский выехал в гор. Киев, где организовал «Украинскую Национальную
Раду», но был арестован немцами. Дальнейшая его судьба мне
неизвестна33.
ВОПРОС: Как часто Вы встречались с Капустянским, после
полного поражения петлюровской армии?
ОТВЕТ: После моего переезда из гор. Ченстохова в гор. Тарнов в 1921 году с Капустянским я никогда не встречался и никакой связи с ним не имел.
ВОПРОС: Кто еще из бывших петлюровских деятелей приезжал вместе с немцами на Украину?
ОТВЕТ: Со слов одного чиновника Винницкого бургомистра (фамилии не помню), мне известно, что генерал Омельянович-Павленко командовал украинской полицией в Виннице34.
Допрос прерван в 16 час. 30 минут.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 81–82зв.
Рукопис.

Генерал Микола Олександрович Капустянський помер у 1969 р. у
Мюнхені.
34
Йдеться про Івана Омеляновича-Павленка (1881–1962) – молодшого
брата Михайла Омеляновича-Павленка.
33
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№ 11
Протокол допиту В. Сінклера
про участь у військових діях проти Червоної армії
9 червня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 9-го июня 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 11 часов.
ВОПРОС: На предыдущих допросах Вы не полностью осветили свою роль в руководстве боевыми действиями петлюровских войск против Красной армии. Дайте более подробные показания по этому вопросу.
ОТВЕТ: Непосредственное отношение к боевым действиям
петлюровской армии я имел в период моей службы в должности начальника штаба армии. Совместно с командующим армией Тютюнником я разрабатывал все боевые приказы частям
армии. Тютюнник считался с моим мнением и почти всегда
соглашался с моими предложениями.
Как начальник штаба боевые приказы я доводил до частей
армии и контролировал исполнение их. Конкретные факты
своей деятельности в тот период за давностью времени назвать не могу.
ВОПРОС: Покажите о деятельности сформированного в Киеве карательного полка под командованием Ковенко.
ОТВЕТ: О существовании такого полка мне совершенно ничего не известно.
ВОПРОС: Какая оперативная отчетность существовала в
петлюровской армии?
ОТВЕТ: Были установлены оперативные донесения о положении на фронте два раза в сутки: за день и за ночь. Никакой
другой отчетности не было. Сведения о потерях как своих, так
и противника, в штаб не поступали.
ВОПРОС: Какие были общие указания по вопросу пленных?
ОТВЕТ: Об этом мне неизвестно. Полагаю, что каждому атаману представлялась свобода действий в отношении пленных.
В штаб армии о пленных никакие данные не поступали. К тому
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же хочу заметить, что воины Красной армии в плен петлюровцам почти не сдавались.
ВОПРОС: Известно, что попадавшие в плен бойцы Красной
армии зверски уничтожались петлюровцами. Покажите об
этом.
ОТВЕТ: Я об этом ничего не знаю.
ВОПРОС: Покажите о своих связях с русской белогвардейщиной.
ОТВЕТ: С русской белоэмиграции я никого не знаю.
ВОПРОС: Что Вам известно о деятельности РОВС?
ОТВЕТ: О РОВС мне было известно только из газет, издаваемых в Париже. О деятельности этого союза мне ничего не
известно.
ВОПРОС: Где находится вся документация штаба и генерального штаба петлюровской армии и правительства УНР?
ОТВЕТ: В момент интернирования армии поляками вся документация штаба армии осталась в штабном поезде. Как поступили с ней поляки – не знаю. После разгрома петлюровской
армии генштаб находился в Ченстохове.
Я же был вызван в Тарнов и мне неизвестно, как был решен
вопрос с документацией. О документации директории и правительства УНР мне ничего не известно.
Допрос прерван в 14 часов.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Клименко

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 83–84 зв.
Рукопис.
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№ 12
Постанова
про перекваліфікацію звинувачення В. Сінклера
26 червня 1945 р.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам[еститель] нач[альника] следчасти НКГБ УССР
Гевлич
майор госбезопасности
«26» июня 1945 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О переквалификации о б в и н е н и я
«26» июня 1945 года, гор. Киев
Я, Зам[еститель] Начальника отделения Следчасти НКГБ
УССР, капитан Государственной Безопасности КЛИМЕНКО, рассмотрев следственное дело № 143364 по обвинению СИНКЛЕР
Владимира Александровича,
НАШЕЛ:
24 апреля сего года СИНКЛЕР было предъявлено обвинение по ст. 54-3 УК УССР.
Дальнейшим следствием установлено, что СИНКЛЕР с 1918
года состоял на службе в петлюровской и гетманской армиях,
занимал в них руководящие должности. Занимался формированием петлюровской и гетманской армий. Руководил разведывательной и контрразведывательной деятельностью генерального штаба.
Будучи начальником штаба петлюровской армии в 1919
году, принимал участие в руководстве боевыми действиями
против Красной Армии.
В должности начальника генерального штаба петлюровской армии в 1920 году вел переговоры с белополяками, в результате которых был организован совместный поход против
Красной Армии.
После разгрома петлюровцев с 1921 года являлся членом
«Высшего военного совета» при Петлюре.
С 1942 года являлся членом созданного немцами «Украинского национального объединения», проводившего большую
антисоветскую работу в годы Отечественной войны.
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Совершенные СИНКЛЕР преступления подпадают под признаки ст. 54-13 УК УССР.
На основании изложенного,
ПОСТАНОВИЛ:
Ранее предъявленное СИНКЛЕР обвинение по ст. 54-3 УК
отменить и предъявить ему обвинение по ст. 54-13 УК УССР, о
чем объявить арестованному под расписку в настоящем постановлении.
Копию постановления направить Военному Прокурору КВО.
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Клименко

«СОГЛАСЕН»
Нач[альник] 2 отделения следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Дубок

Настоящее постановление мне объявлено «26» июня 1945 года.
В. Синклер
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 107.
Оригінал. Машинопис.

№ 13
Протокол допиту В. Сінклера
про діяльність розвідувальних підрозділів Армії УНР
27 червня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 27-го июня 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 11 часов.
ВОПРОС: Покажите, как была организована разведывательная и контрразведывательная службы в петлюровской армии?
ОТВЕТ: На этот вопрос я ответить не могу. Как в штабе армии, так и в генеральном штабе петлюровской армии разведывательных и контрразведывательных органов не было. Кто
занимался этой работой – мне не известно.
ВОПРОС: Какие же отделы были в штабе петлюровской армии и в генеральном штабе?
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ОТВЕТ: В штабе армии было только одно оперативное отделение. Генеральный штаб на отделения не делился, так как
он был в стадии организации.
ВОПРОС: Каким же образом Вы составляли боевые приказы, не имея разведданных о «противнике»?
ОТВЕТ: Данные о расположении войск Красной Армии штаб
получал от дивизий в оперативных донесениях.
Были частые случаи, когда эти данные не отвечали действительности. В таких случаях по новому донесению начальника
дивизии командующий армией или начальник штаба его именем изменял ранее отданный боевой приказ.
ВОПРОС: Какими методами велась разведка в дивизиях?
ОТВЕТ: Полагаю, что в дивизиях была только войсковая
разведка, так как в дивизиях, по сути, отсутствовали штабы, а
всю работу вели начальники дивизий.
ВОПРОС: Известно, что петлюровцы засылали большое количество своей агентуры в расположение Красной Армии. Почему Вы скрываете об этом?
ОТВЕТ: Мне об этом ничего не известно. Возможно, засылалась агентура в тылы Красной Армии военным министерством
внутренних дел, но я об этом ничего не знаю.
ВОПРОС: Также общеизвестно, что петлюровская армия
производила массовые аресты и расстрелы революционно настроенных граждан. Кто же руководил этой террористической
деятельностью в армии?
ОТВЕТ: Штаб армии не руководил карательной деятельностью. Возможно, что эту работу возглавляли офицеры «главной ставки», находившиеся при Петлюре. В их распоряжении
была специальная охранная сотня «сичевых стрельцов», которая иногда применялась для расстрелов. Так помню, в 1919 году
сотня по распоряжению Петлюры расстреляла атамана Болбачана. Более конкретно по этому вопросу показать ничего не
могу.
ВОПРОС: Вы до этих пор также не назвали персональный
состав агентурной сети разведотделения генерального штаба
гетманской армии.
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ОТВЕТ: Как я показывал на предыдущих допросах, я даже
не помню персонально офицеров, работавших в разведотделении. Из агентуры разведотделения я никого персонально не
знаю.
ВОПРОС: Какие карательные органы существовали при гетмане и при Петлюре?
ОТВЕТ: Я уже показывал на предыдущих допросах и теперь
повторяю, что об этом мне ничего не известно.
Допрос прерван в 14 час. 30 мин.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Клименко

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 112–113 зв.
Рукопис.

№ 14
Протокол допиту В. Сінклера про зустрічі із
генералом В. Сальским та прем’єр-міністром А. Левицьким
27 червня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 27-го июня 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 22 часа.
ВОПРОС: Покажите о своих встречах с руководящим петлюровскими деятелями после 1922 года.
ОТВЕТ: В 1925 году я около месяца жил в Варшаве, куда приехал в поисках места работы. В это время я имел несколько
встреч с генералом Сальским и одну встречу с премьер-министром Левицким у них на квартире.
ВОПРОС: Какой характер имели эти встречи?
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ОТВЕТ: При встречах с Сальским я просил его совета и содействия в получении места службы. Украинского вопроса мы
совершенно не затрагивали.
Левицкого я посетил по совету Сальского, в знак вежливости. В беседе я ему также изложил положение, в котором тогда
находился, но он ничем мне не помог.
Однако,помню, на прощание он заявил: «Ничего, потерпите еще годик и, возможно, мы возвратимся на родину».
ВОПРОС: Что имел ввиду Левицкий, делая такое заявление?
ОТВЕТ: Об этом мне не известно. Помню, когда высказал
сомнение в возможности осуществления этого заявления Левицкого, последний многозначительно заметил: «Я имею коекакие данные…». Думаю, что он сказал это с целью успокоения
меня, находившегося тогда без работы в тяжелом положении.
ВОПРОС: Покажите о своем сотрудничестве с польским генеральным штабом.
ОТВЕТ: Никаких сношений с польским генеральным штабом я не имел.
ВОПРОС: Назовите Ваших знакомых, работавших военными
атташе от других государств в Польше.
ОТВЕТ: Из такой категории лиц я никого не знал.
ВОПРОС: Когда и где в последний раз Вы встречались с
Мельником?
ОТВЕТ: После моих встреч с Мельником в 1919 году в штабе
армии, куда он приходил и отдавал различные приказания от
имени Петлюры, с ним я больше не виделся.
Где он находился в эмиграции, мне неизвестно.
Допрос прерван в 01час. 30 минут 28 июня 1945 года.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 114–115.
Рукопис.
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№ 15
Протокол допиту В. Сінклера
про службу в армії Української держави.
29 червня 1945 р.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СИНКЛЕРА Владимира Александровича
от 29-го июня 1945 года, гор. Киев.
Допрос начат в 22 часа.
ВОПРОС: В какой степени Вы руководили действиями гетмановской армии?
ОТВЕТ: Как я показывал на предыдущих допросах, гетмановская армия была малочисленная и вела непродолжительно бои с петлюровской армией. Командующий действующими
гетмановскими войсками не имел своего штаба. Поэтому 1-е
генерал-квартирмейстерство генерального штаба, возглавляемое мною, выполняло функции штаба армии.
Боевые действия между гетманцами и петлюровцами длились не более двух недель.
ВОПРОС: Чем объяснить такое положение, что Вы воевали
против петлюровцев, а затем перешли на службу к ним?
ОТВЕТ: Обе эти армии преследовали одну и ту же цель –
борьба против Советской республики. В обеих армиях я служил
честно. Борьба между гетманом и Петлюрой, по сути, была
борьбой руководящих верхушек. Боевые действия между армиями не представляли из себя чего-либо серьезного.
ВОПРОС: Какое было отношение Петлюры к Вам?
ОТВЕТ: Как я показывал на предыдущих допросах, первое
время Петлюра плохо относился ко мне как к русскому, служившему у гетмана, и противоречил моему назначению. Позже,
когда он познакомился со мной и убедился в моем честном отношении к службе, относился ко мне с доверием и уважением.
ВОПРОС: Почему Вы до сих пор скрываете о своем участии
в создании «Украинской военной организации» – УВО?
ОТВЕТ: О существовании такой организации мне ничего не
известно. О ней я впервые слышу здесь на допросе.
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ВОПРОС: Вы также уклоняетесь от дачи показаний о своем
участии в проведении широкой антисоветской пропаганды во
время Отечественной войны Советского Союза против Германии.
ОТВЕТ: Я никакой антисоветской пропаганды не вел.
ВОПРОС: Расскажите об известных Вам фактах антисоветской деятельности ОУН.
ОТВЕТ: О существовании ОУН мне ничего не известно. Следовательно, о ее деятельности показать ничего не могу.
Допрос прерван в 24 часа.
Протокол записан с моих слов верно, мною лично прочитан, в
В. Синклер
чем и расписываюсь.
Допросил:
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, стор.116–117 зв.
Рукопис.

№ 16
Обвинувальний висновок В. Сінклеру
11 липня 1945 р.

«УТВЕЖДАЮ»
Зам[еститель] Наркома госбезопасности УССР
Комиссар Госбезопасности
ЕСИПЕНКО
«11» июля 1945 года
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по следственному делу № 148364
по обвинению СИНКЛЕР Владимира
Александровича в преступлениях,
предусмотренных ст. 54-13 УК УССР.
Управлению контрразведки СМЕРШ 1-го Украинского фронта, находившемуся на территории Польши, стало известно, что
в городе Челядзь, Бендзинского уезда, проживает бывший генерал петлюровской армии СИНКЛЕР Владимир Александрович, проводивший активную борьбу против Советского государства в годы гражданской войны на Украине.
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На основании этих данных 5 апреля 1945 года СИНКЛЕР был
арестован и привлечен к уголовной ответственности по настоящему делу.
Следствием установлено, что СИНКЛЕР, будучи генералмайором царской армии, враждебно встретил Октябрьскую социалистическую революцию в России и в конце 1917 года, протестуя против введения новых революционных порядков в
армии, ушел с военной службы и выехал в гор. Киев.
В январе 1918 года СИНКЛЕР, будучи в г. Киеве, поступил
на службу в так называемую «украинскую армию» при Центральной раде и служил в должности члена комитета при генеральном штабе, занимавшегося организацией и формированием «украинской армии».
Этот комитет и лично СИНКЛЕР разрабатывал штаты всех
частей армии и переводил на украинский язык уставы царской
армии.
/л.д. 16–17, 50–52, 88–90/.
В апреле 1918 года немцами была установлена на Украине
власть гетмана Скоропадского, СИНКЛЕР проходил службу в
названном комитете.
Комитетом был укомплектован офицерский и унтер-офицерский состав для формирования 8 корпусов гетманской армии и разработан план осеннего призыва новобранцев для
укомплектования корпусов рядовым составом.
/л.д. 17, 34 об, 52, 54 об, 91–92, 129/.
С июня по ноябрь 1918 года СИНКЛЕР занимал должность
первого генерал-квартирмейстера генерального штаба гетманской армии. В его подчинении находились разведывательное,
контрразведывательное, мобилизационное и строевое отделение штаба.
Под руководством СИНКЛЕР разведывательное отделение
вело разведку на территории Советского государства и для
этого засылалась специальная агентура в тыл Красной Армии.
Контрразведывательное отделение при помощи своей агентуры выявляло большевистское подполье, производило аресты
и вело активную борьбу против революционно настроенных
слоев населения.
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/л.д. 17–18, 34об, 52–54, 91–93, 129/.
После свержения гетмана в декабре 1918 года СИНКЛЕР
поступил на службу в петлюровскую армию и занял должность
помощника начальника штаба этой армии.
С первых дней службы СИНКЛЕР, в целях поднятия боеспособности армии, предложил Петлюре план ее реорганизации.
По этому плану были упразднены отдельные атаманские группы и были создані 6 стрелковых дивизий сведенных в армию с
единым управлением.
/л.д. 18, 35, 54 об, 55, 56, 96–97/.
В апреле 1919 года СИНКЛЕР был назначен начальником
штаба армии. Будучи помощником, а затем начальником штаба армии, СИНКЛЕР разрабатывал все оперативные планы и
приказы, лично руководил частями армии, ведшими тогда беспрерывные бои против Красной Армии.
После разгрома петлюровской армии в конце 1919 гола
СИНКЛЕР вместе с остатками армии бежал в Польшу.
/л.д. 19, 35, 35 об, 54 об, 55, 56–58, 74–75, 83, 97–99, 122, 123/.
В апреле 1920 года СИНКЛЕР был вызван в Варшаву, где
Петлюра назначил его начальником генерального штаба армии и председателем военной комиссии по ведению переговоров с представителями Польского правительства.
В результате этих переговоров в апреле 1920 года была заключена тайная военная конвенция о совместных военных действиях с Польшей против Советской республики.
/л.д. 19–20, 55, 58–59, 77, 100, 124–127/.
Когда петлюровская и польская армии перешли в наступление против Красной Армии, СИНКЛЕР, передвигался вслед
за армией во главе генерального штаба, занимался комплектованием и подготовкой офицерских и унтер-офицерских кадров
для пополнения действующей армии.
/л.д. 19–20, 35об, 36, 58 об, 59, 59 об, 100–102/.
После полного разгрома петлюровской армии СИНКЛЕР
проживал на территории Польши и продолжал антисоветскую
деятельность.
С 1921 года являлся членом созданной Петлюрой так называемой «Высшей Военной Рады» «УНР». С 1926 года был членом
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«Украинского Центрального Комитета», объединявшего всю
петлюровскую эмиграцию, проживавшую в Польше.
/л.д. 20, 35, 61–62, 68–69, 102, 104–105/.
Вероломное нападение Германии на Советский Союз СИНКЛЕР встретил одобрительно и с 1941 года являлся членом «Украинского Национального объединения» «УНО», вся деятельность которого проходила под руководством немецкого гестапо.
/л.д. 21, 71–78, 104/.
На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
СИНКЛЕР Владимир Александрович,
1879 года рождения, уроженец города
Новый Маргелан, Туркменской ССР, украинец, гражданин Польши, из дворян,
беспартийный, с высшим военным образованием, бывший генерал царской и
петлюровской армий, ранее не судим, с
1921 года проживал на территории
Польши. До ареста нигде не работал,
проживал в городе Челядзь (Польша),
в том, что:
с 1918 года служил в петлюровской армии, занимался формированием этой армии, будучи начальником штаба, руководил боевыми действиями против Красной Армии.
С апреля 1920 года был начальником генерального штаба
петлюровской армии, занимался комплектованием офицерского и унтер-офицерского состава для пополнения действующей
армии.
В 1920 году был председателем комиссии по ведению переговоров с польским правительством, в результате которых
была заключена тайная военная конвенция о совместных действиях против Красной Армии.
Принимал участие в совместном с белополяками походов
против Советской республики.
С 1921 года являлся членом «Высшего военного совета» при
Петлюре.
С 1941 года являлся членом «УНО», проводившего большую
организационную и пропагандистскую работу в пользу немцев,
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т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-13 УК УССР.
Виновным себя признал /л.д. 108–110/.
Изобличается архивными документами приобщенными к делу
/л.д. 122–135/.
Руководствуясь ст. 204 УПК УССР
ПОЛАГАЛ БЫ:
Следственное дело № 148364 по обвинению СИНКЛЕРА
Владимира Александровича направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР, применив к нему высшую меру
наказания – Р А С С Т Р Е Л.
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности

Клименко

Нальник 2 отд[еления] следчасти НКГБ УССР
СОГЛАСНЫ: капитан госбезопасности

Дубок

Начальник следчасти НКГБ УССР
полковник госбезопасности
Павловский
Составлено 4 июля 1945 года
гор. Киев.
СПРАВКА:
1. СИНКЛЕР В.А. арестован 5 апреля 1945 года и содержится под стражей в тюрьме № 1 УНКВД Киевской области в гор. Киеве.
2. Личные документы находятся на хранении в отделе «А» НКГБ СССР.
3. Вещественные доказательства приобщены к делу.
Зам[еститель] нач[альника] 2 отд[елени]я
следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасности
«УТВЕЖДАЮ»
Начальник следственной части
полковник
«28» мая 1946 года

Клименко
Павловский

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 138–142.
Оригінал. Машинопис.
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№ 17
Постанова про припинення кримінальної справи
через смерть В. Сінклера

28 травня 1946 р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении следственного д е л а
«28» мая 1946 года
Я, зам[еститель] Нач[альника] Отделения Следчасти МГБ
УССР капитан КЛИМЕНКО, рассмотрев материалы следственного дела № 148364 по обвинению СИНКЛЕР Владимира Александровича в преступлениях, предусмотренных ст. 54-13 УК СССР
Н А Ш Е Л:
СИНКЛЕР был арестован 5-го апреля 1945 года Управлением контрразведки «СМЕРШ» 1-го Украинского фронта.
11-го июля 1945 года дело по обвинению СИНКЛЕР было
закончено и направлено на рассмотрение Особого Совещания
при МВД СССР.
16 марта 1946 года обвиняемый СИНКЛЕР умер, что подтверждено актом врача, поступившим из тюрьмы № 1 УМВД
Киевской области.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 4 п. «а» УПК
УССР.
П О С Т А Н О В И Л:
Следственное дело № 148364 по обвинению СИНКЛЕР Владимира Александровича – за смертью обвиняемого – производством прекратить и сдать в отдел «А» МГБ УССР для хранения
в архиве.
Копию настоящего постановления направить Военному
Прокурору.
Зам[еститель] начальника отд[еления] следчасти НКГБ УССР
Клименко
капитан госбезопасности
Начальник 2 отд[еления] следчасти НКГБ УССР
капитан госбезопасноти

Дубок

ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 146–146.
Оригінал. Машинопис

Старшина Житомирської юнацької школи (у шоломі), поручик М. Шклярук та
генерал В. Сінклер, за ним (високий) – ад’ютант командувача Дієвою армією
УНР Є. Маланюк (фрагмент фото з Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника).
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Полковник М. Капустянський, підполковник армії США Лінстрон, невідомий,
військовий міністр УНР В. Петрів, французький капітан Бомон (фрагмент фото з
Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника).
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Французький капітан Бомон, невідомий, англійський полковник Фрітч, французький старшина (?), командувач Дієвою армією УНР В. Тютюнник (фрагмент
фото з Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника).
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№ 18
Висновок про реабілітацію В. Сінклера
27 травня 2000 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник Генерального прокурора України
Державний радник юстиції 2 класу
Кудрявцев
«27» травня 2000 р.

ВИСНОВОК
Щодо Сінклера В.О.
По кримінальній справі: арх. № 39064
Прізвище, ім’я, по батькові: Сінклер Володимир Олександрович
Рік і місце народження: 1879, м. Маргелан (Туркменія)
Місце проживання до арешту: м. Челядзь Бендзинського повіту
(Польща)
Місце роботи і посада (заняття) до арешту: пенсіонер
Коли, яким органом, за якими статтями КК був засуджений
(репресований), у чому визнаний винним, чи вносились зміни
в рішення по справі: 11 липня 1945 року НКДБ УРСР складений
висновок по обвинуваченню Сінклера В.О. за ст. 54-13 КК УРСР та
рекомендацією кримінальну справу надіслати на розгляд Особливої Наради при НКВС СРСР з застосуванням до нього вищої міри
покарання – розстрілу.
28 травня 1946 року кримінальну справу закрито за смертю
обвинуваченого Сінклера В.О., яка наступила 16 березня того ж року.
Сінклер звинувачувався, як бувший генерал царської армії,
який у 1918–1921 роках служив на відповідальних штабних посадах в арміях гетьмана Скоропадського та Петлюри, приймав
участь в їх формуванні та поході з білополяками проти Радянської республіки. З 1921 року був членом «Вищої військової Ради»
при Петлюрі. У 1941 році став членом «Українського національного об’єднання» і проводив роботу на користь німців.
Докази вчинення Сінклером В.О. контрреволюційних чи інших
злочинів в справі відсутні.
Обвинувачений Сінклер В.О. винним себе визнав лише в тому,
що по мобілізації служив в армії Петлюри. Показав, що не брав
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участі у бойових операціях проти Червоної Армії. Заперечив
діяльність проти СРСР на користь Польщі та Німеччини: пояснив, що політичною та військовою діяльністю в 20–40х роках
не займався.
Свідки по справі не допитувались.
Заарештований «5» квітня 1945 року
Звільнений: помер 16 березня 1946 року
Утримувався під вартою, в місцях позбавлення волі на: 11 міс.
14 днів
Перебував у засланні років міс. днів
Дані про репресованого чи його родичів: відомості відсутні
На Сінклера Володимира Олександровича поширюється дія ст. 1
Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій

Військова місія Антанти серед командного складу Дієвої армії УНР, липеньсерпень 1919 р. Сидять зліва направо: 1-й генерал-квартирмейстер штабу армії
полковник М. Капустянський, 2-й французький старшина (?), 3-й генерал
В. Сінклер, 4-й французький капітан Бомон, 5-й військовий міністр УНР полковник В. Петрів, 6-й англійський полковник Фрітч, 7-й командувач Дієвою
армією УНР В. Тютюнник, 8-й американський підполковник Лінстрон, 9-й начальник Генерального штабу УНР генерал О. Шайбле, 10-й невідомий, 11-й
перекладач Міністерства закордонних справ УНР В. Якубовський. У другому
ряді 3-й поручик М. Шклярук, 5-й сотник Серга, 6-й сотник Є. Маланюк (ад’ютанти військового міністра та командувача Дієвою армією УНР) (фото з видання «За Державність», Варшава, 1939, ч. 9).
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на Україні» від 17 квітня 1991 року оскільки відсутня сукупність
доказів, підтверджуючих обґрунтованість притягнення його до
відповідальності.
Співробітник І відділу АОС СБУ
Начальник Управління
Лимар С.А.
підтримання державного
майор
обвинувачення у судах
Начальник І відділу АОС СБУ
Генеральної
прокуратури України
полковник юстиції Лябах О.Д.
Старший радник юстиції
В. П. Гузир
«26» травня 2000 року
«27» травня 2000 року
ПРИМІТКА: довідка про реабілітацію не надавалась
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39064, арк. 112–113 зв.
Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 19
Доповідна записка генерал-хорунжого В. Куща
генерал-поручнику М. Юнаківу
про діяльність Генерального штабу Армії УНР
12 серпня 1922 р.

І2 серпня І922 р.
Ч. 153/785
Генерал-поручникові ЮНАКОВУ
ДОКЛАД
На Ч. 1183.
За відсутністю відповідних перечнів поступового ходу організаційної роботи до квітня 1920 року, подаю більшість відомостей по памяти, користуючись тим, що з кінця грудня 1918
року по початок березня 1919 року був начальником частини
організаційного відділу Г[оловного] У[правління] Г[енерального] Ш[табу], а з кінця березня по кінець липня 1920 р. – Начальником Організаційної Управи.
І. Грудень 1918 – листопад 1919 р.
По відновленню нормальної праці Г[оловного] У[правління]
Г[енерального] Ш[табу] /двадцяті числа 1918 р./ почалось як
перероблення штатів, виданих за часів гетьманату, так і вироблення нових. Штати частиною складалися самим Організацій-
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ним відділом, а частиною виправлялись ті проекти, що надсилалися чи окремими командирами, чи інституціями. По виробленню, чи обробленню проектів Організаційним відділом, вони
вступали на розгляд В[оєнно-]Наукового Комітету. По виправленню останнім, штати підносились 2-м Ген[ерал] квартом35 на
затвердження, після якого повертались до Організаційного відділу. Останній, користуючись типографією Г[оловного] У[правління] Г[енерального] Ш[табу], друкував та розповсюджував
штати. Ця праця йшла з повним напруженням сил, з перервою
лише на І-й день Різдва, до часу евакуації, але ж не була перервана останньою й продовжувалась в потягах, а потім в Вінниці.
Проекти складалися і схеми вичерчувалися в вагонах на колінях,
не дивлячись на цілком невідповідні для праці умовини /перевантаження потягів/. Помішником Начальника Генерального
Штабу був в ці часи Ген[ерал] Хор[унжий] Бронський /помер у
Винниці/; 2-м Генерал-Квартирмейстером – з початку Полковник Попело, а потім Ген[ерал-] Хор[унжий] Шайбле, начальником Організаційного відділу був Ген[ерального] Шт[абу]
Полковник Петровський, начальниками частин: Підполковник
Андрусів /до менту евакуації/ і я. Зі складу Наукового Комітету
в моїй пам’яті лишилися тілько Ген[ерал-] Хор[унжий] Шайбле
/потім був 2-м Генквартом/ і Ген[ерал-]Хор[унжий] Зігель.
При евакуації Підполк[овник] Андрусів був прилучений до
І-го Ген[ерал-] Квартир[мейстра], де був також відкритий
Організаційний відділ. Таким чином, з менту евакуації почалась
подвійна організаційна праця: в Організаційнім відділі Г[оловного] У[правління] Г[енерального] Ш[табу] і в Організаційнім
відділі Штабу Дієвої Армії.
В початку березня Полковник Петровський і я були викликані з Винниці до Штабу Дієвої Армії /Жмеринка/, але ж були
там призначені в інші відділи і Начальником Організаційного
відділу Штабу Дієвої Армії – лишився Підполк[овник] Андрусів.
Але ж рівнобіжно залишився організаційний відділ Г[оловного]
У[правління] Г[енерального] Ш[табу], начальником якого був
призначений бувший співробітник цього відділу Полковник
35

Так у тексті. Йдеться про генерал-квартимейстра.
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Новиків /з вищою інтендантською освітою/. Зрештою, організ[аційний] відділ Штабу Дієвої Армії виробляв штати для частин Дієвої армії, а Організ[аційний] відділ Г[оловного] У[правління] Г[енерального] Ш[табу] – розробляв проекти загального
змісту для всієї армії /платня, уніформа, інструкції, положення
та інше/. Військовий Науковий Комітет за час евакуації /лютий [19]19 р./ розпався і більше вже не працював/. Про працю
Організаційного відділу Штабу Дієвої Армії більш докладно
може з’ясувати Генерал-Хор[унжий] Сінклер, як бувший І-й
Генерал-Квартирмейстер цього Штабу. Оскільки ж відомо мені,
Організаційний відділ був переданий потім до 2-ї Управи,
начальником якої був тоді призначений Генерал-Поручник
Янушевський.
Таким чином, з початку вступу до влади Директорії, організаційна праця виконувалася Організаційним відділом Г[оловного] У[правління] Г[енерального] Ш[табу] при корективі В[оєнно-]Наукового Комітету. В лютому виникла думка перенести
цю працю в Штаб Дієвої Армії; але ж цілком це проведено не
було і зрештою утворилися два рівнобіжних організаційних
відділи: в Г[оловному] У[правлінні] Г[енерального] Ш[табу]і в
Штабі Дієвої Армії. Літом з’ясувалась, гадаю, вся незручність
такої подвійності і через це малося передати Організаційний
відділ Штабу Дієвої Армії в складі всієї 2-і Управи до Г[оловного] У[правління] Г[енерального] Ш[табу] Події листопаду [19]19
року нарешті припинили організаційну працю.
ІІ. Лютий–листопад 1920 р.
Про слідуючий період організаційної праці докладно може
з’ясувати Генерал-Хорунжий Сальський, бувший в ті часи
Військовим Міністром. Генерал-Хорунжим Сальським вкупі з
підполковником Дідковським були вироблені і піднесені на
затвердження ті штати Стрілецької дивізії, більшість яких існує
досі і має дату затвердження 25 лютого 1920 р.
При кінці березня в Кам’янцю-Подільському почало працю
Військове Міністерство по скороченому штату, який був вироблений комісією під головуванням Генерал-Хорунжого Масляного і членів: Підполк[овника] Снігіріва і мене. Цей штат був
ухвалений Радою Міністрів також в кінці березня. Організацій-
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на управа була доручена мені і перші два місяця складалася з
мене і двох звичайних старшин – гарматника та піхотинця.
В першу чергу Організаційною Управою була вироблена
уніформа /яка існує досі/ і табель платні. Далі вироблялись
додаткові штати та робились зміни в штатах 25 лютого, що
вимагались життям. Гарматною Управою були вироблені, а
Організаційною Управою оброблені штати гарматних частин,
яких /рівно ж як і штатів кінних частин/ в Варшаві вироблено
не було. У Вінниці ці штати були розглянуті Генерал-Поручником Дельвігом, а за часи евакуації перероблені, згідно його вказівок. К часу мойого від’їзду на фронт /при кінці липня/ штати
ці були виготовлені до надсилки в Військову Раду. Чи були вони
нею розглянуті – відомостей не мається. Не були лише закінчені штати кінних частин. За два місяця більш постійної праці
/квітень–червень/ було внесено у Військову Раду 60 проектів
штатів та положень, частина яких торкалась 3-го Генкварта,
бувшого в той час, представником при польському уряді. Але ж
обмеженість робочих сил /3 чолов. зі мною/ не дозволяла встигати вироблювати всі штати, чого вимагалось життям. Тому
знову помічається подвійність в організаційній праці – частину її бере на себе Мобілізаційна Управа /Полковник Мішковський/ яка обертається потім, з поширенням штатів Міністерства,
в І-ше Генерал-Квартирмейстерство/. До мене лише при кінці
другого місяця праці прибув старшина Генерального Штабу
Сотник Скорняків, людина досить освічена, але ж метод роботи якого – деяка повільність – цілком не відповідав умовам часу.
Рівнобіжно з цим виникає таке явище, що штати дієвих частин починають вироблятися також Штабом Дієвої Армії. Таким
чином, на затвердження п[ана] Головного Отамана вступали
штати, як вироблені Генеральним Штабом, так і Штабом Дієвої
Армії. Частина ж штатів дрібного значіння безпосередньо затверджувалися Командуючим Армією.
Оглядаючи в цілому вищезгадані два періоди /грудень 1918 –
липень 1920 р./ яко персональний свідок, мушу докласти:
І. Умовини державного перевороту, які майже цілком знищили тілько почавший функціонувати воєнний апарат, вимагали будування армії заново. Отже, на великий жаль, це будування
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провадилося не системно, завдяки знову таки бурхливості часу
та ворожої навали. Тому на листопад 1919 р. не була проведена
в життя стройна система, а вироблялись лише поодинокі штати,
яких невідкладно вимагало життя. Це доводило до того, що координації помеж собою у вироблених штатів не було та, майже,
і не могло бути, що надзвичайно несприятливим обставинам.
2. В лютому 1920 р. у Варшаві були вироблені штати «25 лютого». Вони охоплювали собою стрілецьку дивізію /без штатів
гарматних та кінних частин/ і відповідали взятій системі, але
ж яка буде вища над дивізіями організація – не передбачали.
3. З квітня 1920 р. почалось проведення законодавчим шляхом схеми Вищого Військового Управління /яка була вироблена, коли не помиляюсь, Ген[ерал-] Хор[унжим] Сінклером значно раніш/. Зрештою, ця праця вилилась в закон 12 листопаду
1920 р. про Вище Військове Управління. Цей закон усталював,
при кінці, той грунт, на якому мусили базируватися штати
ріжних поділів Військового Міністерства.
ІІІ. Грудень 1920 р. – листопад 1921 р.
З началом інтернування організаційна праця Штабу Дієвої
Армії зовсім припинилася, а продовжувалась в Генеральному
Штабі. За час до Калішської наради /липень 1921 р./ вона провадилася в мінімальному розмірі завдяки несприятливим умовинам життя в Ченстохові /майже до повної заборони польської
влади працювати в помешканні Генерального Штабу/. Після
Калішської наради організаційна праця була посунута наперед.
Працювали в ці часи по 2-му Генерал-Квартирмейстерству Генерал-Хорунжий Капустянський /до вересня/, Полковник Сулковський, а головним чином Генерал-Поручник Янушевський.
Праця не торкалась штабів частин Дієвої армії, а центральних
установ Військового Міністерства устрою тилу, та інших загальних для війська питань.
IV. Листопад 1921р. – червень 1922 року.
З прибуттям Генерального Штабу до Калішського табору
почалась інтенсивна праця по виробленню штатів по основній
організації, згідно наказу Головної Команди 1921 року ч. 59. На
протязі 4-х місяців /грудень–березень/ було вироблено 52
штати, перший зшиток яких – штати Ч. 1–36 /частини, входя-
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чих до складу стрілецької та кінної дивізій/ був надісланий на
затвердження 19 квітня за ч. 88/418, а другий, штати ч. 37–52
/частин, до складу стрілецької дивізії не належачих/ надісланий на затвердження 10-го червня за Ч. 126/656.
Та система основної організації, яка була встановлена наказом Головної Команди Ч. 59, вимагала повного перероблення
як існуючих штатів 25 лютого 1920 р., так і вироблення нових,
ще не існувавших досі штатів, гарматних та кінних частин. Тому
вся праця була зроблена в такий спосіб:
а/ штати піших частин були вироблені сукупно ГенералПоручником Янушевським, Полковником Сулковським і мною
/з 24 листопаду я був призначений 2-м Генерал-Квартирмейстером/,
б/ штати гарматних частин – Підполковником Данілевич
/Нач[альником] Гарматного відділу Організ[аційної] Управи/,
Ген[ерал]-Хор[унжим] Башинським /Командир гарматної бригади 2-ї Волинської див[ізії]/, почасти Полк[олвником] Годило-Годлевським /Командир гарматної бригади 3-ої Зал[ізної]
Стр[ілецької] Дивізії/,
в/ штати кінних частин – Полк[овником] Рибіцьким /Штабові курси/, Полк[овником] Бакланів-Петрівим /Нач[альником]
Канцел[ярії] 3-го Генкварта/, і почасти Ген[ерал-] Хор[унжим]
Кульжинським.
г/ штати технічних частин – Сот[ником] Яворським – /Нач[альником] технічного відділу Організ[аційної] Управи/, Полк[овником] Козьма і Полк[овником] Крицьким /лектор Сп.
Юн[ацької] Школи/.
д/ по інтендатурі з дивізійним обозом-комісія з представників постачання 3-ї Зал[ізної] див[ізії] під головуванням Ген[ерал-] Пор[учника] Янушевського, при участи Полк[овника] Сулковського, а також Гол[овного] Польового контролера.
Штати гарматних, технічних і кінних частин, по виробленню
їх вище зазначеними комісіями, остаточно розглядалися в комісії під головуванням Ген[ерал-] Пор[учника] Янушевського,
при участі Полк[овника] Сулковського та моїй. Також закликались представники гарматних та технічних частин, коли при
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виробленню штатів піших частин діло торкалось фахового
знання артилерії чи техніки.
При роботі використовувались всі раніш існувавші штати,
не виключая гетьманських і російських, і оскілько можливо
данні про чужоземні армії. Головну ролю при складанню штатів
грали:
а/ Генерал-Поручник Янушевський – як ідейний керовник
всієї праці і особа з найбільшим досвідом і знанням. Ним же
також розроблено «Положення про Запасові війська»,
б/ Полковник Сулковський /піхота й кіннота/, Підполковник Данілевич /артилерія/ і Сотник Яворський /технічні
війська/, котрими складались проекти і виконувалась вся чорнова, але ж важка робота,
в/ Генерал-хорунжий Башинський /артилерія/, Полковники Козьма і Крицький /технічні війська/, як найбільш активні
члени відповідних комісій,
г/ Підполк[овник] Деменко, адм.-поручник Адерсон і адмхорунжий Парщевський /3 Залізна дивізія/, якими складено
Положення про дивізійну інтендантуру, а також штати цеї
інтендантури,
д/ Підполковник Фомічевський /Секретар начальника Генерального Штабу/, яким власноручно надруковано на протязі
місяця напруженої праці всі вироблені штати та положення.
Таким чином, в не зовсім сприятливих умовинах таборового життя та холодної зими, була зроблена та робота, якою малося на меті ввести в норму організацію нашої армії. Потреба
дати армії остаточні штати, закінчивши бурхливий період
організаційної праці, весь час гостро почувалась але ж завжди
також не вистачало часу довести її до кінця.
Тому, використовуючи всі попередні матерьяли, досвід Великої війни та війни за самостійне існування і виходячи з засад
наказу Головної Команди 1921 р. Ч. 59, малася надія дати армії
постійні штати і перейти потім до вироблення штатів центральних установ і вищих штабів.
Зрештою, по всій праці осягнуто погодження думок всіх
співробітників за винятком лише придання до кінного полку
дивізійної кінноти цілої батареї. По цьому питанню кіннотчик
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Генерал-Хорунжий Кульжинський і Полковник Рибіцький, а
також і я лишилися при тій думці, що 4 гармати при 4-х сотенному полку можуть значно обтяжити чини цього полку.
Закінчуючи на цьому свій доклад, не можу, користуючись
нагодою, не повторити ще раз того, що висловлено мною в
докладі Ч. 148/767 по змісту 3 та 5 зауважень комісії В[ищої]
В[ійськової] Ради відносно розглянутих нею штатів. Досі, завдяки ріжним умовинам, могли видаватися лише по-одиночки
штати. Штати 25 лютого вже мали під собою певну систему, але
ж вони охоплювали лише стрілецьку дивізію без артилерії і
кінних частин. Наказом головної команди Ч. 59 ця система була
в деякої мірі змінена. Через це і прийшлось зробити всю роботу заново, цілком дотримавшись останно прийнятих засад і
запобігаючи обмеження тілько частичними змінами поодиноких штатів. Наказом Ч. 59 давалася певна система, по якій і були
построєні всі штати, користуючись маючимся часом і можливістю притягнути до праці досвідчених людей з рядів армії. Тому
лишається не зовсім зрозумілою думка зауважень під ч. ч. 3 й 5
про то, що ці штати мусили бути вироблені в підготовчий період та видаватися в адміністративному порядкові. Як здається,
другого такого підготовчого періоду в вашому розпорядженні
не буде, а проводити штати іншим шляхом, крім законодавчого, неможливо, бо це є питання грошове.
Генерального Штабу
Кущ
Генерал-Хорунжий
ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр. 264, арк. 65–66зв.
Оригінал. Машинопис.
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Tynchenko Ya. Archival Criminal Case of the Volodymyr Sinkler,
The General of the Ukrainian People’s Republic Army
For the first time, the author made the publication of the archival criminal
case of Volodymyr Olexandrovych Sinkler – Major General of the Russian
Imperial Army, who during 1918–1921 was the Chief of General Staff and
theArmy of the UPR Commander. In 1945 the general lived in Poland,
where he was arrested by Soviet punitive bodies and brought to Kiev.
Being under investigation V. Sinclair was hospitalized in a liaison hospital
where he died on March 16, 1946.
Key words: Ukrainian People’s Republic, General Staff, General, High Military
Council, Volodymyr Olexandrovych Sinkler.

УДК 929(477-25)«1937»

Олександр РУБЛЬОВ*

«Herr Hagemeier, Herr Hagemeier!
Man hält mich hier fest!»:
арешт 11 липня 1937 р. співробітниці
Генерального консульства Німеччини у Києві
Ерни ГЕРНДТ
У біографічному нарисі реконструйовано життєпис корінної киянки
Ерни Герндт, етнічної німкені, яка майже два десятиліття (1910–
1914; 1923–1937) була технічною співробітницею Консульства
Німеччини у Києві. Наголос зроблено на умовах праці персоналу
Консульства (згодом Генерального консульства) Німеччини у Києві
у роки сталінського терору 1930-х років. Докладно відтворено
обставини арешту Е. Герндт НКВД УССР 11 липня 1937 р. Висвітлено причини її звільнення з подальшою депортацією з СССР, праця
у МЗС Німеччини у роки Другої світової війни, а також повторний
арешт 1946–1947 рр., «дотермінове» звільнення 1955 р. й тривалі перипетії реабілітації невинно засудженої особи.
Ключові слова: Герндт Ерна (Gerndt Erna), Консульство (Генеральне)
консульство Німеччини у Києві, Великий Терор 1937–1938 рр.,
репресії, Совєтська Воєнна Адміністрація (СВА) у Німеччині.

«При т. Дзержинском было лучше, но позднее руководители
ГПУ были тем невыносимы, что были неискренни, лукавили, вечно пытались соврать, надуть нас, нарушить обещания, скрыть
факты […] Аресты иностранцев без согласования с нами вели к
миллионам международных инцидентов, а иногда после многих
лет оказывалось, что иностранца незаконно расстреляли
(иностранцев нельзя казнить без суда), а нам ничего не было
сообщено. ГПУ обращается с НКИД, как с классовым врагом. При
этом, легкомыслие ГПУ превышает все лимиты […] Отсюда вечные скандалы. Ужасная система постоянных сплошных арестов всех частных знакомых инопосольств. Это обостряет все
наши внешние сношения. Ещё хуже вечные попытки принудить
или подговорить прислугу, швейцара, шофёра посольств и т. д.
под угрозой ареста сделаться осведомителями ГПУ […]».
Г. Чичерин, нарком закордонних справ СССР (1923–1930),
липень 1930 р.

* Рубльов Олександр Сергійович – доктор історичних наук, професор, вчений секретар Інституту історії України НАН України, завідуючий
відділом історії державного терору радянської доби Інституту історії
України НАН України.
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Ерна Герндт народилася у Києві 1 грудня 1890 р. у родині
Вільгельма Герндта, секретаря Імператорського Німецького консульства у «матері міст руських», та Емми Герндт (уродженої
Крістер). На відміну від дідів й бабусь Ерни по чоловічій й жіночій лінії родини, вихідців із «материкової» Німеччини, батьки
її були вже корінними киянами. Вони мали власний будинок
по вулиці Бульйонській, 42, й сімох дітей (за старшинством):
Артура, Вольдемара, Еміля, Олену (Єлену), Ерну, Ольгу та Лео.
Змалечку Ерна оберталася переважно у колі київської німецької колонії, доволі численної до початку Першої світової
війни й депортаційних акцій царського режиму, спрямованих
проти підросійських німців. Звично для лютеранської частини
київської німецької колонії дівчата навчалися спершу у жіночому училищі, а з липня 1897 р. (з набуттям ним відповідних
офіційних прав) – Приватній жіночій гімназії при Євангелічнолютеранській церкві св. Катерини (вул. Лютеранська, 18) 1.
Лютеран, згідно з переписом 1897 р., нараховувалося у Києві
4457 осіб обох статей. Але до «німецької гімназії» св. Катерини, яку беззмінно упродовж 20 років очолювала Єлена Мейєр,
випускниця Інституту шляхетних дівчат, охоче віддавали своїх
дочок також київські православні та юдеї.
У Катерининській жіночій гімназії спершу функціонували
два підготовчих й три молодших класи. Але вже через рік, коли
додався четвертий клас, у Катерининській гімназії нараховувалося 196 вихованок. До того ж, що цілком зрозуміло, дівчат
одразу ж починали навчати на високому рівні німецькій мові.
Відтак чимало київських інтелігентських родин різних сповідань, обираючи навчальний заклад для своїх дочок, віддавали
перевагу саме лютеранській гімназії. Зокрема, свій вибір на
користь «німецької гімназії» зробила родина професора Київської духовної академії Афанасія Булгакова, який спеціалізувався
Див. докладніше: Кальницкий М. «Немецкий» комплекс на Лютеранской:
Женская гимназия Св. Екатерины // Кальницкий М. Гимназии и гимназисты / Михаил Кальницкий; [серія «Киевские истории», кн. III]. – К.:
Вид-во «ВАРТО», 2014. – С. 241–250.
2
Там само. – С. 246–247.
1
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на західних віросповіданнях. Чотири його доньки навчалися у
цій освітній установі2.
На 1902 р. Катерининська гімназія була повністю укомплектована: у ній було сім основних класів й додатковий восьмий
(педагогічний). Навчалося у ній понад чотириста гімназисток.
Плата за навчання спершу була помірною: 40 рублів щороку у
підготовчих, 50 – основних класах. Щоправда, невдовзі вона
зросла до 70 руб. у підготовчих, 80 руб. – з першого по четвертий класи, 100 – з п’ятого по сьомий, 120 руб. у восьмому класі.
Та попри збільшення вартості навчання, зростанню популярності гімназії сприяла насамперед поставлена з німецькою ретельністю методична робота й висока якість викладання та
виховання. До речі, лютеранська громада Києва запрошувала
для викладання до своїх навчальних закладів відомих фахівців.
Зокрема, з часу відкриття гімназії у ній за контрактом викладав російську мову Андрій Лобода (1871–1931), випускник Університету св. Володимира у Києві (1894) і його професор, завідувач кафедри з 1900 р., згодом академік УАН (1922) й очільник академічної Етнографічної комісії (1925–1930). Змінив
А. Лободу на посаді викладача російської 1911 р. молодий випускник Київського університету Микола Гудзій (1887–1965),
згодом відомий літературознавець, академік АН УССР (1945).
Викладачем математики певний час працював Георгій Пфейффер (1872–1946), дійсний член УАН з 1920 р.3
Е. Герндт закінчила чотири класи цього навчального закладу. Її ж брати (з огляду на роздільне навчання статей в імперії
Романових) здобували середню освіту у сусідньому приміщенні
(вул. Лютеранська, 20) – Реальному училищі св. Катерини при
тому самому храмі.
1908–1910 рр. Ерна працювала у паперовому магазині Адольфа Юлійовича Теуфеля, розташованому у приміщенні на Хрещатику № 20. Після захворювання батька і його вимушеної відставки, але за його рекомендацією Е. Герндт 15 березня 1910 р.
була зарахована на посаду друкарки-реєстраторки до Імператорського Германського консульства у Київі. 1912 р. батьки че3

Кальницкий М. «Немецкий» комплекс на Лютеранской... – С. 244–245.
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рез хворобу голови родини виїхали на лікування до Німеччини
й через події Першої світової війни вже не повернулися до
рідного міста. 1924 р. Вільгельм Герндт помер у Берліні.
Робота Ерни у Німецькому консульстві полягала у реєструванні вхідної й вихідної кореспонденції, друкуванні різноманітних довідок, які засвідчували представникам місцевої німецької колонії їхнє право на отримання віз й подорож/переїзд до
Німеччини. Праця дипломатичної установи тривала до серпня
1914 р. – початку збройного конфлікту. У вересні 1914 р. мешканці Києва, піддані Німеччини – усі жінки й чоловіки у віці
понад 45 років – через Румунію – Австро-Угорщину були відправлені до Німеччини, зокрема й Ерна Герндт у складі консульського персоналу, очолюваного імператорським консулом
Німеччини Еріхом Герінгом. Решта підданих Німеччини – чоловіки до 45 років – були інтерновані й відправлені до північних
губерній Росії.
Після прибуття до Берліна у жовтні 1914 р. Е. Герндт була
зарахована друкаркою до торговельного відділу (відділ «II W»)
Міністерства закордонних справ Німеччини. Відділ провадив
листування з комерційних питань з нейтральними країнами. У
цьому відділі вона пропрацювала до весни 1918 р.
Після початку Української революції, проголошення УНР, а
згодом й унезалежнення України від колишньої Російської
імперії у її різних іпостасях (білій чи червоній) розпочалася
збройна агресія більшовицької Москви. Укладення Брестської
угоди з Центральними державами дозволило Українській Центральній Раді звернутися по допомогу до Німеччини та АвстроУгорщини4. З прибуттям німецьких військ до України у Києві
було відкрито Посольство Німеччини. 15 березня 1918 р. до
Києва прибув повноважний представник МЗС Німеччини барон
Альфонс Мумм фон Шварценштейн5, «посол “його цісарської
Див. докладніше, напр.: Пиріг Р. Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 р. / Руслан Пиріг; [НАН України. Інститут
історії України]. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2018. – 358 с.
5
Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. / НАН України. Інститут історії України; ЦДАВО України; упоряд.: В. Ф. Верстюк
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величности” цісаря Вільгельма II та його уряду в Берліні», «старий досвідчений дипломат»6. Останньому, а також генералу
В. Гренеру, за оцінкою Р. Я. Пирога, «головним реалізаторам
планів Рейху на Сході», доводилося рахуватися з доволі невизначеною політикою Берліна в українському питанні7 . Для барона відрядження до УНР, а згодом й Української Держави стало останнім у дипломатичній кар’єрі. У німецькій місії в Україні
під його керівництвом працювали радники Посольства – граф
Ганс фон Берхем (Berchem) та фон Дірксін, перекладач Форнер
(усього 17 осіб з родинами)8.
Місія мала консульський підрозділ, який очолював генеральний консул – генерал Е. Тіль (Тіллє), який чверть століття
працював консулом у Японії й серед колег зарекомендував себе
вправним полагодженням делікатних питань9. Згідно із штат(керівник), О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький та ін.; редкол.: В. А. Смолій
(відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1997. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29
квітня 1918 р. – С. 194.
6
Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр.: Спомини і роздуми / Михайло Шкільник; [передмова проф. д-ра Б. Боцюркова]. – Торонто: Друкарня оо. Василіян, 1971. – С. 218.
7
Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року: Історичні нариси /
Р. Я. Пиріг. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – С. 189.
8
Про встановлення й розвиток дипломатичних відносин між Україною і
Німеччиною доби Української Центральної Ради та Української Держави гетьмана П. Скоропадського докладніше див.: Кривець Н. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918–1933 рр.
/ Н. В. Кривець. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. – С. 83–159.
9
Гетьман П. Скоропадський так пригадував своє взаємини з німецькими дипломатами того часу: «С бароном фон Муммом можно было очень
хорошо работать. Сам по себе это был добрый человек, уже, видимо,
усталый от службы, очень честолюбивый, подверженный лести, старый холостяк с большой дозой сентиментализма, он видел, что создать
Украину украинскими силами нельзя, никакого украинского шовинизма он не поддерживал, делал le stricte necessaire из того, что требовало
его министерство в этом отношении. Его заместитель фон Берхем, более
острый человек, очень образованный и умный […], в последнее время
играл большую роль. По отношению ко мне он остался до конца честным и порядочным человеком. Главным невидимым воротилой всего
дела был у дипломатов генерал-консул Тиль, пробывший консулом 25
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ним розписом, консульські обов’язки виконували консул Реслер, консульський секретар Маркман та канцелярські службовці. Німецьке консульство у Києві розташовувалося у приміщенні на вулиці Банковій, 2. До його консульської округи
належали Київська, Подільська, Волинська, Чернігівська, Курська, Полтавська й Харківська губернії10.
З відновленням діяльності Німецького консульства у Києві
Е. Герндт звернулася з клопотанням до керівництва МЗС щодо
переведення її на посаду друкарки цієї консульської установи.
Звернення було задоволене. Мотивацією прохання про переведення до Києва слугувало не лише природне бажання повернутися (бодай тимчасово) до рідного міста, а й прагнення відновити стосунки з близькою їй людиною, з якою її пов’язувало ще
довоєнне кохання – того ж 1918 р. Е. Герндт вийшла заміж за
учителя фізики й математики однієї з київських шкіл Олександра Вадимовича (за іншими даними – Володимировича) Априщенка, послуговуючись надалі подвійним прізвищем – Герндтлет в Японии, Украины совершенно не знавший, но, благодаря своему
уму и умению разбираться в сложных вопросах, довольно быстро к нам
приспособившийся […]» (див.: Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 –
грудень 1918 / Павло Скоропадський; [НАН України: Ін-т укр. археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т східноєвропейських досліджень; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. К. Липинського; редкол.: Я. Пеленський (голов. ред.) та ін.]. – К.–Філадельфія, 1995. – С. 246).
10
На піку німецької військової присутності в Україні 1918 р. консульські
установи цієї держави, крім Києва, розташовувалися в Харкові (Генеральне консульство), Одесі (Генеральне консульство), Катеринославі
(віце-консульство), Миколаєві (віце-консульство, Генеральне консульство) й Маріуполі.
26 жовтня 1918 р. МЗС Української Держави інформувало Міністерство внутрішніх справ УД щодо «визнаних і допущених до виконання
обов’язків німецьких консулів»: Одеса – Генеральний консул п. Онессейт; Миколаїв – Генеральний консул д-р Штоббе; Харків – Генеральний консул п. Краузе; Катеринослав – консул п. Вейдеман (див.: Історія
української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–
1924 рр.): Документи і матеріали / МЗС України; Держкомархівів України: Укр. НДІ архівної справи та документознавства; упоряд.: Андрієвська Л.В. та ін.; редкол.: К. І. Грищенко (голова) та ін. – К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. – С. 274, 283).
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Априщенко. На брак технічної роботи у консульстві вона не
могла поскаржитися: до установи нескінченним потоком йшли
німці-військовополонені, які опинилися в Україні й бажали оформити документи на виїзд додому; іншу категорію відвідувачів
складали німці-колоністи, депортовані з рідних місць російською владою на початку Першої світової війни, які бажали позбутися російського підданства й оформити громадянство Німеччини. Колишніх військовополонених й чоловіків-виселенців
частково мобілізовували до німецького війська. Ці категорії
відвідувачів охоче ділилися у Посольстві й Консульстві власним життєвим досвідом перебування у полоні або на засланні
на Півночі Росії. На початку травня 1918 р. у Києві консул Шенштедт вручив Ерні Герндт орден Залізного хреста 2-го ступеня
для цивільних осіб – за роботу у МЗС Німеччини у роки війни11.
Після капітуляції 11 листопада 1918 р. кайзерівської Німеччини, виведення німецького війська з України й зречення від
влади гетьмана П. Скоропадського 14 грудня 1918 р. становище дипломатичних представництв Німеччини ставало дедалі
хисткішим.
17 січня 1919 р. німецький посол в Україні д-р Мейснер листовно звернувся до очільника Міністерства закордонних справ
Директорії УНР В. Чехівського:
«Приймая в увагу розмову, котру я мав за честь проводити
недавно з Вами, Пане Міністре, прохаю зволити віддати розпорядження, щоб після вихіда німецьких військ з м. Києва охорону будинку Німецького Посольства на Інститутській вулиці, ч. 32,
приняло б на себе Українське командовання.
Особливої варти не вимагається, буде доволі, коли варта,
охороняюща Український Державний Банк (проти Посольства),
одержить наказ відділяти завжди від 8 годин увечері до 7 годин
ранку постійний патруль, котрий з вулици повинен охоронять
сад і будинок Німецького Посольства (куток Банковой й Інституцької вулиці, ч. 32), а теж і будинок Німецького Консульства
на Банковій вулиці, ч. 32.
11

Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Герндт-Априщенко Е.В.,
1937 р.: Протокол допиту Е. Герндт від 14 липня 1937 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 14.
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Будьте ласкаві не відмовити прислати міні повідомлення по
цьому поводу.
Прохаю приняти запевнення в моєї доскональній повазі. З
великою пошаною, Д-р Мейснер»12.

У відповідь на це звернення 24 січня 1919 р. МЗС УНР було
видано посвідчення (по суті охоронну грамоту) такого змісту:
«Міністерство Закордонних Справ цим свідчить, що пред’явник цього, Пан доктор Мейснер, Німецький Посол на Україні,
находиться під особистою охороною Директорії й не може бути
ні затриманий, ні арештований, також й його майно, річи, помешкання й самокат не можуть бути ні захоплені, ні підлежні
трусу, що підписами і приложенням печатки стверджується»13.

Перед від’їздом з Києва Посольства Німеччини на початку
лютого 1919 р. (2 лютого місто окупували російські більшовицькі війська) деяким співробітникам Консульського відділу
було запропоновано на власний ризик залишитися у Києві до
відновлення дипломатичних відносин з Україною. Усього залишилося шестеро на чолі з секретарем Консульського відділу
Маркманом, якому були залишені гроші. Відділ перебрався до
будинку, яке раніше займало Посольство – по вул. Інститутській, 32 (нині – № 12) – навпроти Державного банку. Крім Маркмана, Е. Герндт-Априщенко, залишився ще Кранц – помічник
секретаря, а також ще дві жінки й чоловік (їхніх прізвищ Ерна
не запам’ятала).
Навесні 1919 р. приміщення Консульства зайняли спартаківці14. Маркман і Кранц потрапили за ґрати. Інші співробітники
зникли у невідомому напрямку. Остаточно втративши роботу,
Ерна Герндт-Априщенко попрямувала додому – на вул. Прозорівську, 64, до чоловіка, й у колишньому приміщенні КонсульЦДАВО України, ф. 3696, оп. 1, спр. 17, арк. 39.
Там само. – Арк. 40.
14
Докладніше див.: Кулініч І.М. Революційна діяльність німецької комуністичної групи «Спартак» на Україні (1918–1919 рр.) / І. М. Кулініч,
М. М. Кошик; АН УРСР. Інститут історії; відп. ред. В. Н. Гулевич. – К.: Видво АН УРСР, 1959. – 136 с.; Kulinytsch I.M. Die deutsche Spartakusgruppe in
der Ukraine 1918–1919. – Berlin: Dietz Verlag, 1961. – 128 s.
12
13
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ства вже не з’являлася. Згодом їй стало відомо, що Маркман утік
з в’язниці й нелегально через Румунію дістався Німеччини. Аналогічно вчинив й Кранц15.
За умов економічних злиднів, що запанували в Україні на
початку 1920-х років через російську більшовицьку окупацію,
існувати родині Априщенків на єдину учительську зарплату
чоловіка було украй важко (попри те, що Олександр Вадимович додатково давав приватні уроки музики). На початку
1923 р. Ерна влаштувалася за своєю старою спеціальністю – друкаркою-стенотипісткою – до Німецького бюро у Києві, яке опікувалося інтересами підданих Німеччини й яке очолював д-р
Пальм (Пауль) Вешке, уповноважений Генерального консульства Німеччини у Харкові, а згодом – Консульства Німеччини у
Києві, яке запрацювало наприкінці 1923 р., перебравши на себе
й функції Німецького бюро. Після смерті чоловіка у січні 1925 р.
вона офіційно відновила своє німецьке громадянство. Взявши
шлюб з громадянином УД, згодом – підданим СССР, Ерна не
приймала совєтського громадянства, рахуючись в адміністративному відділі Київського міськвиконкому підданою Німеччини з посвідкою на проживання на прізвище Герндт. Німецька ж
сторона вважала її особою без підданства. Формальності було
полагоджено листовно через Поліцай-президію у Берліні, до
якої співробітниця Консульства Німеччини у Києві звернулася
з відповідним клопотанням. У середині 1925 р. вона отримала
німецький паспорт на прізвище Априщенко із зазначенням
дівочого прізвища – Герндт16.
Робота її у Консульстві полягала насамперед у стенографуванні й друкуванні різноманітних матеріалів установи. Насамперед йшлося про доповіді консулів з різноманітних економічних, політичних й оборонно-військових питань. Крім того, вона
займалася видачею паспортів підданим Німеччини на право
проживання у СССР, видачею в’їзних віз до Німеччини громаАрхівно-кримінальна справа по обвинуваченню Герндт-Априщенко Е.В.,
1937 р.: Протокол допиту Е. Герндт від 14 липня 1937 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 15.
16
Там само, арк. 17.
15
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дянам СССР, які їхали до цієї держави у наукові відрядження
або на лікування.
Ерні Герндт-Априщенко довелося працювати під керівництвом усіх очільників німецької консульської установи у Києві
1920–1930-х рр.: Вернера Стефані (1923–1928); Рудольфа Зоммера (1928–1933); Андора Генке (24.04.1933–12.11.1935); ГеоргаВільгельма Гросскопфа (07.12.1935–15.05.1938). Розташовувалося Консульство Німеччини у Києві (1936–1938 рр. – Генеральне консульство) по вул. Ворошилова (Великій Підвальній) № 3.
Крім Києва, в УССР міжвоєнної доби функціонували також
німецькі консульства в Одесі та Харкові (останнє до 1936 р. мало
статус Генконсульства).
Іноземні дипломатичні представництва й консульські установи на теренах СССР/УССР, як і годиться у тоталітарній державі, перебували під щільною «опікою» сталінської таємної
поліції. Не становило винятку й Консульство Німеччини у Києві:
увесь його персонал – від керівників до технічних працівників
й допоміжних найманих службовців (підданих СССР) перебував під перманентним (часто ледь прихованим) зовнішнім наглядом київських чекістів/енкаведистів. Не припинялися спроби (часто успішні) впровадити до консульської установи внутрішню агентуру.
Особа Ерни Априщенко-Герндт також перебувала у фокусі
уваги таємної поліції – насамперед через її закоріненість у київське середовище, численні знайомства з місцевими німцями
й ненімцями, насамперед з представниками української й російської інтелігенції. Встановлення нацистської диктатури у
Німеччині на початку 1933 р. спричинило не лише загострення совєтсько-німецьких міждержавних відносин, а й викликало ще більш жорсткі заходи НКВД щодо «висвітлення» діяльності німецьких дипломатів в СССР/УССР, а також ізолювання
(бажано – припинення) їхніх контактів (зокрема, особистих) з
совєтським оточенням (крім суто формально-офіційних)17.
17

Докладніше про особливості функціонування Консульства – Генерального консульства Німеччини у Києві 1930-х рр. див. спогади його очільника 1933–1936 рр. Андора Генке (1895–1984): Hencke A. Erinnerungen
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Будинок колишнього Генконсульства Німеччини у Києві,
вул. Ворошилова № 3, 1944 р.

Ставлення Е. Герндт до совєтської дійсності було виразно
негативним. Так, один із «сексотів» 30 квітня 1934 р. зафіксував її різкий вислів з приводу землетрусу у Японії:
«Краще б СССР провалився, й на його місці що-небудь добре
виникло»18.

У травні 1935 р. Особливий відділ УГБ НКВД УССР і КВО
склав чергові таємні характеристики співробітників консульства Німеччини у Києві. У відповідному документі щодо діловода-друкарки консульства йшлося:
«АПРИЩЕНКО – немка, 1890 г. рождения, уроженка г. Киева, германско-подданная, вдова, со средним образованием. До империалистической войны служила в Германском консульстве в
als deutscher Konsul in Kiew in den Jahren 1933–1936 / Andor Hencke. – München: Ukrainische Freie Universität, 1979. – 72 s.
18
Див.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР.
1917–1941 рр.: джерелознавче дослідження / Сергій Білокінь; І. М. Дзюба, переднє слово. – К.: Укр. пропілеї, 2016. – С. 161.
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Киеве, откуда эвакуировалась в Германию. Находясь в Берлине, служила в Министерстве иностранных дел. В Россию прибыла при оккупации немцами Украины (характерна для гебістів
обмовка – мовляв, прибула до Росії, коли була окупована Україна! – Авт.), так как здесь остался её муж, бывший учитель,
русско-подданный АПРИЩЕНКО»19.

«Располагает обширным кругом знакомых в Киеве, особенно среди местной немецкой колонии.
По ориентировке ИНО и ОО НКВД СССР – АПРИЩЕНКОГЕРНДТ является резидентом германской разведки, приняв
резидентуру от брата, уехавшего в Германию.
АПРИЩЕНКО и её связи нами разрабатываются»21.

Далі, з властивою репресивному відомству «точністю» у
деталях (зрештою, для тих, хто звично фабрикував індивідуальні чи масштабні групові «справи», цей «дріб’язок» не мав
значення), стверджувалося, що 1922 р., після смерті чоловіка,
Ерна Вільгельмівна відновила своє німецьке підданство й стала до праці у Консульстві Німеччини у Києві. Насправді ж консульство почало функціонувати у місті лише восени 1923 р., а
чоловік Е. Герндт-Априщенко Олександр Вадимович Априщенко, учитель фізики й математики однієї з київських шкіл, помер, як вже вище згадувалося, на початку 1925 р.20
У таємній характеристиці містилася інформація про родинне коло Ерни Вільгельмівни: старший брат Еміль «до революції»
(тобто більшовицького путчу у Петрограді) також працював у
Консульстві Німеччини у Києві; молодший брат Леонід Герндт
з 1927 р. був співробітником Генерального консульства Німеччини у Харкові. У тимчасовій (до 1934 р.) столиці УССР мешкала, мовляв, й молодша сестра Ольга Зелінська, 1892 р. н. (за першим чоловіком Барановська [знову ж таки неточність: Ольга
Герндт у першому шлюбі була одружена з Миколою Івановичем Бортновським. – Авт.]). У цьому ж меморандумі наголошувалися дружні взаємини Е. Герндт з секретарем Генерального
консульства Німеччини у Києві Германом Бауном, «любовним
пригодам» якого вона, мовляв, сприяє, надаючи у його розпорядження власну квартиру.
Утім, найбільш непокоїло гебістів широке коло знайомств
цієї корінної киянки – чинник, на їхню думку, сприятливий для
розвідувальної діяльності:

Утім, київські «зв’язки» Е. Герндт-Априщенко не лише «розроблялися», а й брутально відтиналися. Так, 21 квітня 1935 р.
співробітниками Особого відділу УГБ НКВД УССР був взятий під
варту заступник головного бухгалтера автомобільного відділу
«Київоблшляхобуду» Олександр Лаврентійович Чумаков. З
Е. Герндт вони були знайомі ще з 1924 р., а з лютого 1935 р. їх
зблизили романтичні стосунки, які також відстежували «зацікавлені особи» з НКВД. Відтак затриманому інкримінувався
«тісний зв’язок» із співробітницею Німецького консульства у
Києві й «шпигунська робота» на користь Німеччини22.
Колега Е. Герндт, друкарка Консульства Ерна Шмідт, вона
ж агент «Анре», інформувала «кураторів» 4 травня 1935 р.:

19
20

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 25, арк. 69.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Леоніда Обозненка,
1937 р.: Протокол допиту Л. Обозненка від 26 травня 1937 р. // ЦДАГО
України, ф. 263, оп. 1, спр. 55373, арк. 18.

«В Консульстве в последние дни много говорят об арестах
немцев.
БАУН и АПРИЩЕНКО ежедневно справляются друг у друга,
не арестовали ли общих знакомых.
АПРИЩЕНКО рассказывала об аресте ЧУМАКОВА, при чём
заметно волнуется […]. ГЕНКЕ [Генеральний консул Німеччини] отправил в Посольство в Москву доклад о продолжающихся арестах в Киеве. Он сообщает, что в Киеве арестовано до
5000 чел.» (виділення наше. – Авт.).

Зрештою, попри намагання енкаведистів, «шпигунство»
О. Чумакова на користь Німеччини так і не було ними доведено.
Утім, матеріали «слідства» дозволили репресивному апарату
кваліфікувати обвинуваченого «соціально небезпечною особою», яка упродовж кількох років була пов’язана з Консульством Німеччини у Києві в особі його урядовців – секретаря Кон21
22

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 25, арк. 69.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Чумакова Олександра
Лаврентійовича, 1935 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 59192,
арк. 1–2.
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сульства Германа Бауна й Е. Априщенко-Герндт (мовляв, «встановлених агентів германської розвідки»). Отже, Олександр Лаврентійович постійно контактував з «германськими розвідниками», але «шпигунських доручень» не виконував?! Рішенням
Особливої наради при НКВД СССР від 27 липня 1935 р. О. Чумаков був «засуджений» до трьох років ВТТ23. Одна із сексоток на
прізвисько «Сосєдка/Сусідка», що вочевидь відповідало її проживанню поряд з «об’єктом» спостереження, інформувала
«органи» у повідомленні від 9 березня 1937 р. про отримання
Е. Герндт листа від її «колишнього коханця» О. Чумакова з його
карагандинського заслання.
Співробітниця Генерального консульства Німеччини у Києві
Ерна Герндт, за її пізнішими свідченнями, співчутливо сприйняла прихід до влади А. Гітлера, вважаючи, що програма «фюрера» сприятиме відродженню імперської величі її батьківщини:
«Я повинна відверто визнати, що прихід Гітлера до влади й
встановлення фашистського режиму у Німеччині я зустріла дуже
співчутливо, убачаючи у цьому єдиний шлях до відродження
Німеччини. Я до фанатизму була упевнена у Гітлері, вважаючи
його геніальною людиною й рятівником Німецької держави.
Керуючись цими поглядами, 1934 р. я подала заяву щодо прийняття мене у НСДАП, а 1935 р. я отримала членський квиток –
“аусландкарте”».

Утім, її захоплення фюрером дедалі більше слабшало після повернення до Німеччини пізньої осені 1937 р.
До речі, знайома Е. Герндт з 1899 р. – її колишня однокласниця по Катерининській гімназії Марія Калашникова (уроджена
Грабовська) – під час допиту 4 серпня 1937 р. так характеризувала «політичні переконання» співробітниці Генконсульства
Німеччини:
«Сотрудница Германского консульства Эрна Герндт является
фашисткой».

На питання слідчого, як з особою антагоністичних поглядів могли спілкуватися піддані СССР, відповідь була очікуваною:
«Политические убеждения всех лиц, кои бывали у Эрны Герндт, –
советские».
23

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 59192, арк. 63–68, 78.
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На здивування, чому «советски настроенные люди» відвідували «фашистку», відповідь була обеззброюючою: «Указанные
лица бывали у неё как знакомые», а відтак розмови між давніми знайомими точилися переважно довкола приватних тем,
«політики» ж назагал не торкалися.
Особливо великого клопоту німецьким консулам в СССР/
УССР завдавали арешти німецьких громадян, що почастішали
з 1934 р. й сягнули апогею під час Великого Терору. Вони супроводжувалися порушеннями усіх досягнутих раніше домовленостей, зокрема, зобов’язання влади у десятиденний термін
інформувати консульські установи щодо кожного випадку
арешту. Арешти були одним з засобів блокування каналів надходження за кордон негативної інформації щодо внутрішнього становища СССР, що руйнувала б міфи офіційної совєтської
пропаганди. Не випадково НКВД ув’язнював насамперед тих
німецьких громадян, у яких спливав термін дозволу на перебування, а також тих, хто вирішив виїхати й просив про видачу
виїзної візи або ж продовжував посвідку на проживання на короткий термін, виявивши цим небажання перебувати в СССР
тривалий час. До 1937 р. припинилася на вимогу НКВД й практика висилання з країни підозрілих осіб, щодо яких не висувалося серйозних підозр у «шпигунстві» й «диверсіях». Вони натомість усі заарештовувалися24.
В аналогічній ситуації перебувало й Генеральне консульство Німеччини у Києві (1937 р. у Києві функціонували польське,
німецьке, італійське й чехословацьке консульства)25. ГенконБелковец Л.П. Немецкое консульство в Сибири в 1920–30-е годы /
Л. П. Белковец, С. В. Белковец // Немцы России в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности: Материалы международной научной конференции, Москва, 17–20 сентября
1998 г. – М.: Готика, 1999. – С. 313.
25
Протокол допиту колишнього Уповноваженого НКЗС СССР при Уряді УССР
А. М. Петровського щодо його контактів з іноземними консулами у Києві
й «шпигунських зв’язків» з Генеральним консулом II Речі Посполитої
Я. Каршо-Седлевським, 1 вересня 1937 р. // Україна – Польща 1920–
1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України;
24
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сул Георг-Вільгельм Гросскопф, який 13 років очолював німецьке консульство у Новосибірську, 7 грудня 1935 р. рішенням МЗС
Німеччини був призначений консулом у Києві26. Здавши справи у Новосибірську, транзитом через Москву (Посольство
Німеччини) він прибув до нового місця служби у Києві 3 лютого 1936 р. 7 лютого 1936 р. Г.-В. Гросскопф був присутнім на
відкритті III сесії ЦВК УССР разом зі своїм польським колегою
генконсулом Я. Каршо-Седлевським27. 29 лютого він відвідав
святочне прийняття у місцевому Генконсульстві Польщі (товариські контакти польських і німецьких консульських співробітників у Києві були звичною річчю). Правник Олександр Прокопенко, який з санкції влади надавав юрисконсультські послуги польським дипломатам, зафіксував появу на цій вечірці «ноупорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 512.
26
Гросскопф Георг-Вільгельм (Grosskopf W.; 06/18/.11.1884–26.10.1942) –
німецький дипломат, консул I класу (1933), посланник (1941). Уродженец м. Вендена, Ліфляндської губ. Закінчив Вищу політехнічну школу у Ризі (1905–1907). На дипломатичній службі з 13.03.1906 р. 1908–
1909 рр. відбував військову службу; лейтенант резерву. З 1909 р. – секретар Генконсульства Німеччини у Москві, з 1913 р. – перекладач у германському Посольстві у Санкт-Петербурзі. Учасник Першої світової
війни; обер-лейтенант; нагороджений Залізним хрестом I ст. З
12.05.1922 р. – віце-консул Генконсульства Німеччини у Петрограді.
1923–1935 рр. очолював Консульство Німеччини у Новосибірську. Член
НСДАП (1935). З 07.12.1935 р. по 15.05.1938 р. – консул, Генеральний
консул (з 1936 р.) Німеччини у Києві. З 15.08.1938 р. служив у Культурно-політичному відділі МЗС Німеччини, з 17.05.1941 р. – ІХ рефераті
відділу «Д» (Німеччина). Помер у Берліні.
Докладніше про особу Г.-В. Гросскопфа і його консульську службу
у Новосибірську (насамперед) та Києві див.: Белковец Л. История германского консульства в Новосибирске / Лариса Белковец, Сергей Белковец // Сибирские огни (Новосибирск). – 2013. – № 6. – Июнь; № 7. –
Июль; № 8. – Август. [Електронна версія]. – Режим доступу: http:// сибирскиеогни.рф/content/istoriya-germanskogo-konsulstva-v-novosibirske.
Див. також: Белковец Л. От любви до ненависти… Германская дипломатия в России (СССР). 1918–1941 / Л. П. Белковец, С. В. Белковец; [Новосибирский юридический ин-т (филиал) Томского гос. ун-та]. – Новосибирск: Альфа-Порте, 2013. – 424 [1] с.: ил.
27
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6827, арк. 1–2.
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вого німецького консула (високого зросту) й двох секретарів
німецького консульства та їхніх дружин».
24 серпня 1936 р. фюрер і рейхсканцлер Німеччини А. Гітлер підписав призначення Г.-В. Гросскопфа Генеральним консулом у столиці УССР, остаточно формалізувавши вже чинний
статус німецького дипломата28.
А тим часом його попередник на посаді консула Німеччини
у Києві Андор Генке повернувся до Берліна на відповідальну
посаду у МЗС. Попри відсутність у Києві, його прізвище почало
з’являтися у некорисних для німецького дипломата контекстах
у напівофіційному та непублічному дискурсі УССР, засвідчуючи водночас ступінь інфільтрування таємною енкаведистською
агентурою будинку по вул. Ворошилова № 3. Так, на січневому
пленумі ЦК КП(б)У 1936 р. нарком внутрішніх справ республіки В. А. Балицький заявив про наявність у нього «цікавого документа»:
«Я имею ввиду докладную записку бывшего немецкого консула в Киеве Генке, который сейчас в Берлине и, если не ошибаюсь, состоит в качестве заведующего советским отделом
министерства иностранных дел. Этот самый Генке пишет о том,
что влияние поляков на Украине значительно слабее, чем влияние немцев. Он находит, что поляки вели себя в 1920 г. неважно и оставили плохую память о себе. Другое дело, пишет он, –
немцы. О них на Украине лучшего мнения […].
Конечно, это, во-первых, его субъективное мнение; во-вторых, он, консул, хочет показать, что немцы непосредственно в
интервенции не участвовали и вообще всё то, что было ими
сделано на Украине, уже забыто. Дальше Генке пишет, что “мы,
немцы, имеем здесь, на Украине, более крепкую базу, чем имеют поляки”. Конечно, Генке преувеличивает, желая доказать, что
немцами-фашистами и им самим проделана на Украине большая работа. Но всё же такое заявление мы не должны пропустить мимо ушей.
В немецких районах мы работаем всё ещё слабо […]»29.

28
29

Белковец Л.П. Немецкое консульство в Сибири в 1920–30-е годы. – С. 314.
Из выступления наркома внутренних дел УССР В. А. Балицкого на январском пленуме ЦК КП(б)У 1936 г. – о борьбе с немецкими «контрреволюционными организациями» в республике, 30 января 1936 г. // Дело «На-

364

Олександр Рубльов

Ширше до цього викраденого у А. Генке документа В. Балицький звертається у своїй доповідній на ім’я Й. Сталіна щодо
«виявлення» й ліквідації «німецької фашистської організації»
«Національний союз німців на Україні» (кінець квітня 1936 р.):
«В указаниях, полученных Криниченко-Вильбах от германских разведывательных органов, много общего с агентур[но]
изъятым докладом Киевского консула Генке, занимающего в
настоящее время должность зав. советским отделом Министерства иностранных дел Германии. Описывая празднества по поводу пятнадцатилетия освобождения Киева от белополяков,
Генке сообщает:
“Можно прямо сказать, что население относится к полякам
с ненавистью… Я убеждён, что в случае польского похода на
Украину, – если поляки будут идти одни – население будет относиться к ним враждебно […]. Совершенно обратное надо сказать
о воспоминаниях о германской оккупации 1918 г. […] Крестьянство, даже украинское, вспоминает германские войска с
чувством уважения и благодарности. Я убеждён, что в случае,
если бы наша армия вновь оказалась на Украине, в особенности
после решительных побед над Красной армией, дающих уверенность в прочности захвата, то подавляющее большинство
сельского и городского населения встретило бы её как друга, а
не как врага. При совместном вступлении немцев и поляков
потребовалась бы большая разъяснительная работа, чтобы создать к польской армии хотя бы нейтральное отношение” […]»30.

На березень 1938 р. іноземні консульства у Києві залишилися практично без обслуговуючого персоналу – назагал совєтських підданих, більшість яких або була заарештована НКВД,
ционального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и
материалы / Составитель, автор вступительной статьи, примечаний
и комментариев Александр Рублёв; [ОГА СБ Украины; НАН Украины.
Институт истории Украины; Главная редкол. «Реабилитированные историей»; Гёттингенский исследовательский центр (ФРГ)]. – К.: ТОВ
«Вид-во “Кліо”», 2016. – С. 136.
30
Докладная записка наркома внутренних дел УССР В. Балицкого И. Сталину о выявлении и ликвидации «немецкой фашистской организации»
«Национальный союз немцев на Украине», конец апреля 1936 г. // Дело
«Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и
материалы / Составитель А. Рублёв. – К., 2016. – С. 177–178.
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або змушена була залишити службу під тиском того самого
НКВД. Так, у лютому 1938 р. у Києві було заарештовано 10 осіб,
так або інакше пов’язаних з Генеральним консульством Німеччини, що з них п’ятеро обслуговували квартиру консула. Раптово зникли охочі рубати дрова й топити грубки, лагодити
електрику, прибирати й готувати їжу. Виявилось неможливим
найняти автівку або візника, щоб відвести на вокзал речі німецьких підданих, які залишали непривітну «країну Совєтів».
Агенти НКВД (по дві–три особи) чергували безпосередньо у
під’їздах будинків, де мешкали співробітники консульства. У
їхніх квартирах постійно зникала електрика, відключалася вода, виходила з ладу каналізація, перманентно псувалися вхідні
замки, зрізалися електричні дзвінки. Виходити до міста – на
вулицю або до крамниць по необхідні покупки було небезпечним через щільний енкаведистський «супровід» й велику ймовірність наразитися на брутальні вихватки або й арешт31.
Вже від’їждаючи на різдвяні канікули напередодні нового
1937 р. (ця її відпустка тривала з 20 грудня 1936 р. по 2 січня
1937 р.), Е. Герндт була надзвичайно схвильована, побоюючись
за власну долю: до Києва дійшли відомості про початок арештів
німців – підданих СССР та громадян Німеччини, які тривали у
Москві та Московській області з весни 1936 р. У листопаді 1936 р.
31

Белковец Л.П. Немецкое консульство в Сибири в 1920–30-е годы. – С. 318.
Див. також: Рубльов О. Іноземні дипломатичні представництва в
умовах «Великого Терору» в Україні / О. С. Рубльов, Н. С. Рубльова // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії
та інтерпретації: До 75-річчя «Великого Терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. / НАН
України. Інститут історії України; Головна редкол. «Реабілітовані історією»; Національна спілка краєзнавців України; редкол.: В. А. Смолій,
В. М. Литвин (співголови) та ін.; упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.:
Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 393–407; Рубльова Н. Генеральне консульство Другої Речіпосполитої у Києві за доби Великого Терору (1937–1938) / Н. Рубльова, О. Рубльов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; [голова редкол. Іван Патер, упоряд.
Любомир Хахула]. – Львів, 2017. – Вип. 29: Primum agere: Ювілейний
збірник на пошану професора Миколи Литвина. – С. 361–373.
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Й. Сталін санкціонував масові арешти німецьких підданих. Нарком НКВД Ніколай Єжов доповідав генсеку, що у ніч на 5 листопада у Москві й на 9 листопада у Ленінграді арештовані члени
«нелегальної фашистської партії». Усього було заарештовано
83 підданих СССР й 19 – Німеччини. Упродовж листопада 1936 р.
загалом по СССР було ув’язнено 136 осіб, зокрема 21 підданий
Німеччини й четверо інших інопідданих. 25 грудня Н. Єжов та
А. Вишинський направили Й. Сталіну спецповідомлення, у якому доповіли, що «слідство» щодо усіх ув’язнених завершено,
судовий процес підготовлено. Його сценарій передбачав віддати до суду 24 особи, в тому числі 8 підданих Німеччини й одного – Литви. Кремлівському диктатору був поданий й проект
обвинувального висновку. Відкрите судове засідання Військової колегії Верховного суду СССР мало б відбутися 3 січня 1937 р.
у Жовтневому залі Дому Союзів. Утім, процес був спершу відтермінований, а згодом й скасований. Й. Сталін вирішив обмежитися висилкою за кордон підданих Німеччини32.
Побоювання Е. Герндт були небезпідставні ще й тому, що й
енкаведисти УССР не пасли задніх, а навіть у чомусь випереджали московських колег. Ще у жовтні 1935 р. розпочалися арешти у сфабрикованій «справі» так званого «Національного союзу
німців на Україні» («НСНУ») – його «одеської філії», а згодом й
«керівної групи». Серед затриманих переважала номенклатура німецьких національних районів УССР33. Закрите засідання
у «справі» «керівного центру» «НСНУ» відбулося у Києві 13–21
січня 1937 р.34
Хаустов В. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. / Владимир Хаустов, Леннарт Самуэльсон. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009. –
С. 45–46.
33
Докладніше див.: Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–
1937 гг.: Документы и материалы / Составитель, автор вступительной
статьи, примечаний и комментариев А. Рублёв. – К., 2016. – 608 с.: іл.
34
Див.: Протокол закрытого судебного заседания Военного трибунала
Киевского военного округа по делу «руководящего центра» «Национального союза немцев на Украине», 13–21 января 1937 г. // Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы. – С. 333–425.
32
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Серйозним поштовхом до розширення масштабів репресій
став директивний лист ГУГБ НКВД СССР «О террористической,
диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза
ССР» (14 лютого 1937 р.)35. У березні 1937 р. був виданий наказ
НКВД СССР, що вимагав здійснити персональний облік усіх іноземців, які були прийняті у підданство СССР з 1 січня 1936 р.
Паралельно розпочалося складання списків осіб, що їх «органи» розглядали як потенційних агентів німецької розвідки. Безперечно, така активність органів держбезпеки була санкціонована вищою владою. Й. Сталін безпосередньо брав участь у
підготовці статті у «Правдє» від 4 травня 1937 р., що закликала
викривати агентів іноземних розвідок36. Ця публікація (велетенський матеріал – три «підвали» у номері) стала «важливим
елементом підготовки Великого Терору» й безпосередньо стосувалася близького майбутнього німців в СССР37.
Розгортання арештів у родинному колі Е. Герндт

Юрисконсульт Генерального консульства Німеччини у Києві, майже легальний сексот ГПУ–НКВД УССР Леонід Сорандо
(клички – «ЗЕТ», «Кієвлянін» /«Киянин»/) (співробітники конДив.: Охотин Н. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. /
Н. Охотин, А. Рогинский // Наказанный народ: Репрессии против российских немцев: По материалам конференции «Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской национальной политики», проведённой Немецким культурным центром им. Гёте в Москве совместно с Обществом «Мемориал» 18–20 ноября 1998 г. –
М., 1999. – С. 40; Ватлин А. «Ну и нечисть»: Немецкая операция НКВД в
Москве и Московской области 1936–1941 гг. / А. Ю. Ватлин. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 160–161.
36
Див.: Уранов С. О некоторых коварных приёмах вербовочной работы
иностранных разведок / С. Уранов [С. П. Урицький – начальник Розвідуправління РСЧА] // Правда. – 1937. – 4 мая.
37
Хлевнюк О. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры /
О. В. Хлевнюк. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. – С. 295;
Ватлин А. «Ну и нечисть»: Немецкая операция НКВД в Москве и Московской области 1936–1941 гг. – С. 162.
35
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сульства, принаймні його керівники, знали про цю додаткову
«функцію» свого довголітнього правника) на початку 1937 р.
написав чергову характеристику консульського персоналу,
який він «висвітлював». Щодо Е. Герндт він стверджував:
«ГЕРНДТ (АПРИЩЕНКО). В прежние годы (т. е. до 1932–
1933 гг.) поддерживала знакомства с большим количеством
совграждан. Говорили, что была (после смерти её мужа) фактической женой какого-то художника […]. [Р.] ЗОММЕР (консул
Німеччини у Києві 1929–1933 рр. – Авт.) подозревал ГЕРНДТ в
связях с ГПУ и, во всяком случае, в излишней болтливости, хотя
первое и несерьёзно. Известные намёки в этом направлении
делал иногда и [Г.] БАУН.
Считается, наравне с [Э.] ШМИДТ, канцелярской, технической сотрудницей, которую [А.] ГЕНКЕ не приглашал даже на
те приёмы, куда приглашал меня.
[А.] ГЕНКЕ, несмотря на элемент недоверия, диктовал
ГЕРНДТ некоторые из документов, считавшихся секретными [...].
Помимо своих прямых обязанностей, ГЕРНДТ служит постоянным источником информации, главным образом слухов, сплетен
и т. д. Кроме того, в ней ценится хорошее знание отдельных германских граждан, поскольку она работает в консульстве дольше
всех (это знание теперь отчасти потеряло своё значение вследствие отъезда наиболее интересных германских граждан) […]»38.

3 березня 1937 р. у містечку Калинівка Вінницької обл. були
заарештовані домогосподарка Ольга Вільгельмівна Зелінська,
1892 р. н., молодша сестра Ерни Герндт, та її чоловік Казимир
Маркелович Зелінський, 1886 р. н., працівник одного з бурякорадгоспів; того ж дня за ґратами опинилася табельниця станції
Жмеринка-Товарна Юлія Йосипівна Добрянська, 1892 р. н. 5
березня 1937 р. у тій самій «справі» було затримано й молодшого брата чоловіка Ольги Зелінської – Ромуальда Маркеловича
Зелінського, 1890 р. н., агронома цукрового заводу Ново-Празького району Дніпропетровської обл.
Усі вищеназвані особи обвинувачувалися у «проведенні
шпигунської діяльності на користь фашистської Німеччини».
Ольга Зелінська спершу не визнавала себе винною. Але згодом,
після «переконливих аргументів» «слідства», зізналася у «шпи38

ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 429, т. 25, арк. 97–98.
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гунських зв’язках» з сестрою – співробітницею Генконсульства
Німеччини у Києві Е. Герндт, якій вона, мовляв, постачала «розвідувальні відомості» (очевидно, про бурякорадгоспи Вінничини). Утім, невдовзі Ольга Вільгельмівна відкинула ці неправдиві свідчення, наголосивши, що дала їх «під примусом слідчого Бутенка». Її чоловік, після перших фальшивих показів, також
заперечив власні свідчення щодо збирання його дружиною
«шпигунських відомостей» й передавання їх Ерні Герндт. Його
молодший брат, а також Ю. Добрянська взагалі відмовилися
визнавати себе винними у будь-чому.
Відтак «Калинівська справа» почала «розвалюватися» на
очах. Військовий прокурор 17-го стрілецького корпусу 30 липня
1937 р. повернув «справу» на дослідування до Вінницького обласного НКВД. Однак його вказівка була проігнорована, й 10
серпня 1937 р. Трійка УНКВД Вінницької області винесла позасудове рішення щодо страти усіх чотирьох39.
12 червня 1937 р. у Києві енкаведистами був затриманий пенсіонер органів НКВД Микола Іванович Бортновський (1874 р. н.),
якому інкримінувалася участь у «контрреволюційній фашистській шпигунській організації». Колишній технічний співробітник дорожньо-транспортного відділу (ДТО) ОГПУ Південно-Західної залізниці спершу відкидав висунуті проти нього
обвинувачення, але 4 липня 1937 р. силувано «визнав», що з
1906 р. був «агентом німецької розвідки», завербованим секретарем Німецького консульства у Києві Вільгельмом Герндтом. Останньому Микола Бортновський, мовляв, постачав
таємні відомості щодо Київської губернії й інформацію військового характеру. Після від’їзду першого «куратора» він відновив
зв’язок 1918 р. з його донькою – Ерною Герндт, якій передавав
секретні матеріали штабу КВО й ДТО ОГПУ. За ці відомості стенотипістка Німецького консульства у Києві віддячувала М. Бортновському грошима й подарунками для його доньки.
39

На підставі матеріалів додаткової перевірки визначенням Військового
трибуналу Прикарпатського військового округу від 19 травня 1960 р.
ухвала Трійки УНКВД по Вінницькій обл. від 10 серпня 1937 р. щодо
Ольги, Казимира й Ромуальда Зелінських, а також Ю. Добрянської була
скасована й «справу» припинено за відсутністю складу злочину.
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Конспірологічна версія НКВД спростовувалася реаліями життя: М. Бортновський з 1902 р. знімав кімнату у будинку Герндтів, де, цілком зрозуміло, спілкувався з господарем – В. Герндтом. З його дочкою – Ольгою (у другому шлюбі Зелінською),
молодшою сестрою Ерни Гернд – квартирант одружився 1912 р.
(подружжя розлучилося 1927 р.). Донька М. Бортновського Лариса, яку співробітниця Генконсульства Німеччини обдаровувала закордонними речами, була племінницею Ерни Герндт40.
Отже, йшлося про суто родинні контакти певного кола осіб, що
їм «слідчі» з НКВД надали шпигунського забарвлення.
До речі, у березні 1937 р., отримавши невиразні відомості
про «хворобу» Ольги Зелінської від її хатньої робітниці, М. Бортновський з донькою Ларисою вирушив до колишньої дружини у Калинівку, де вони дізналися про арешт її та її чоловіка
обласним НКВД, а звідти попрямували до Вінниці. З обласного
центру Лариса телеграфувала тітці: «Мама небезпечно хвора».
Тоді Е. Герндт переказала племінниці 200 руб. на термінові
витрати. Микола Бортновський, у свою чергу, зміг продати частину речей колишньої дружини, а отримані кошти (900 руб.)
поклав на ощадну книжку дочки.
40

М. Бортновський так і не визнав себе приналежним до «контрреволюційної фашистської шпигунської організації», що її, мовляв, очолювала Е. Герндт.
8 вересня 1937 р. «справа» М. Бортновського розглядалася Військовим трибуналом військ прикордонної й внутрішньої охорони УССР. Під
час засідання в’язень заявив: «Визнаю себе винним лише у тому, що
мав зв’язок з сестрою дружини й отримував речі для доньки. Більше ні
у чому винуватим себе не визнаю […]. Ерні Герндт я відомостей шпигунського характеру не давав й не був з нею зв’язаний по розвідувальній діяльності. До 1926 р. я з нею зустрічався, але жодних матеріалів не давав […]. З батьком моєї колишньої дружини я також [шпигунського] зв’язку не мав й не давав йому секретних відомостей […].
Під час попереднього слідства я відкидав зв’язок з Ерною Герндт, але
мене довели до такого стану, що я підписав протоколи допитів про зв’язок з нею […]» (виділення наше. – Авт.)
За позасудовим рішенням наркома внутрішніх справ та Прокурора СССР М. Бортновський був страчений.
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2 липня 1937 р. начальник 3-го («контррозвідувального»)
відділу УГБ НКВД УССР майор ГБ Мойсей Чердак 41 скріпив
підписом «цілком таємну» «Довідку на співробітницю Німецького консульства Герндт-Априщенко». У ній, зокрема, стверджувалося, що, «за даними агентури», Ерна Герндт керує, мовляв, «шпигунською мережею» у Києві та Київській області:
«В числе её разведывательных связей были выявлены: врач
медицинского цеха завода “Арсенал” КАЛАШНИКОВ, художник
ОБОЗНЕНКО и др.
23 мая с. г. КАЛАШНИКОВ был арестован и на допросах показал о своей принадлежности к немецкой фашистско-разведывательной диверсионной организации в Киеве, руководимой
ГЕРНДТ Эрной […]. Показаниями КАЛАШНИКОВА и дополнительно арестованных по делу ОБОЗНЕНКО, ОЛЬШИНСКОГО и
СТРЕЛЬЦОВА установлено, что Германское консульство в Киеве
создало через ГЕРНДТ Эрну широко разветвлённую фашистскую
разведывательную диверсионную организацию в Киеве.
Деятельность этой организации непосредственно руководилась и направлялась ГЕРНДТ Эрной, которая, наряду с получением шпионских материалов от участников организации,
ставила перед ними задачи – проведение диверсионных актов
на военный период по бактериологической диверсии […]»42 .

Згідно зі «свідченнями» вищезгаданого Калашникова, він
особисто у різний час передав Е. Герндт шпигунські матеріали
щодо продукції, яку випускали військові цехи київського «Арсеналу», а також низку відомостей щодо Червоної армії. У свою
чергу, Калашников, мовляв, отримав від співробітниці Генерального консульства Німеччини такі настанови щодо проведення диверсійної роботи під час війни: 1) отруювати водопостачання й харчові продукти військової частини, до якої він
Чердак Мойсей Григорович (28.01.1900–1978) – уродженець Одеси; у ЧК
з 1921 р., майор ГБ (1935). 19.05.1937–20.07.1937 – нач. 3 відділу (КРВ)
УГБ НКВД УССР. З 31.08.1937 – нач. ДТВ ГУГБ НКВД СССР Залізниці
ім. Кагановича, Свердловськ. З 14.02.1938 служив у ГУЛАГу. 19.10.1938
звільнений з НКВД. 1957 р. – нач. планового відділу «Головекскаватор»
Міністерства будівельного та дорожнього машинобудування СССР,
Москва. Старший лейтенант запасу.
42
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 215–216.
41
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буде приділений лікарем, інфекційними бактеріями тифу, холери та інших збудників хвороб; 2) здійснювати неправильне
лікування червоноармійців задля гальмування їхнього одужання. Аналогічні завдання від Ерни Вільгельмівни отримав нібито й лікар Пилип Ольшинський43.
Завершувалася довідка Мойсея Чердака цілком сподіваним
резюме:
«По данным агентуры, Германское консульство весьма
встревожено произведёнными арестами участников организации44.
ГЕРНДТ, боясь своего ареста, намерена под предлогом
отпуска выехать в Германию.
По занимаемой должности ГЕРНДТ не принадлежит к официальному консульскому составу.
Материалы на ГЕРНДТ Эрну направлены в 3-й отдел ГУГБ
НКВД СССР с ходатайством об её аресте»45.
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ної й внутрішньої охорони (УПВО) й начальнику оперативного
відділу УПВО полковнику П. В. Семенову46:
«Сегодня в 11-40 выехала в Шепетовку для выезда в Германию германско-подданная ГЕРНДТ Эрна Вильгельмовна,
имеющая служебную выездную визу, выданную УполнНКИД в
г. Киеве 9.7.37 г.
По оперативным соображениям, необходимо задержать выезд ГЕРНДТ за границу на одни сутки.
Прошу дать срочное распоряжение Начальнику КПП ст. Шепетовка под благовидным предлогом задержать выезд ГЕРНДТ
на одни сутки. Если ГЕРНДТ захочет возвратиться в г. Киев, препятствовать ей в этом не следует»47.

Наступного дня – 11 липня – Мойсей Григорович підписав
меморандум на Ерну Герндт такого змісту:
«ГЕРНДТ Эрна Вильгельмовна, 1890 г. р., германско подданная, работает машинисткой германского генерального консульства в Киеве.
Показаниями арестованных по делу вскрытой и ликвидированной в г. Киеве фашистской и диверсионно-разведывательной организации КАЛАШНИКОВА, СТРЕЛЬЦОВА, ОБОЗНЕНКО,
ОЛЬШИНСКОГО и др. установлено, что руководителем этой к-р
организации является ГЕРНДТ Эрна Вильгельмовна.
По заданию ГЕРНДТ участники фашистской диверсионноразведывательной организации проводили широкую разведывательную работу по линии Красной армии.
По заданию ГЕРНДТ участники контрреволюционной организации подготавливали проведение в военный период бактериологической диверсии.
ГЕРНДТ подлежит аресту»48.

Приблизно у цей час Генеральне консульство Німеччини у
Києві, зрозумівши неминучість арешту своєї співробітниці, ухвалило запізніле рішення про її негайний виїзд до Німеччини –
«у відпустку». Натомість республіканське квазідипломатичне
відомство, вже «зорієнтоване» таємною поліцією, усіляко зволікало з оформленням виїзної візи: то «захворював» чиновник,
який мав підписати документи, то бракувало печатки, то не
зовсім відповідним було звернення Генконсульства Німеччини… Нарешті візу було отримано й, здавалося, «шпигунка» зможе евакуюватися.
10 липня 1937 р. М. Чердак адресував термінове повідомлення заступнику начальника Управління військ прикордонГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 216.
Той самий сексот «Кієвлянін» (віддаємо перевагу «рідній мові» репресивного відомства, а відтак й автентичності кличок) повідомляв 19
серпня 1937 р.: «Настрій у консульстві усе більш і більш напружений.
Занепокоєння спричиняють не стільки арешти самі по собі, скільки
їхній систематичний характер, що змушує побоюватися їхнього продовження й будувати здогадки, “що ж трапиться завтра” […]». Вочевидь «інформатор» передавав й власний душевний стан.
45
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 216–217.
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Уродженець Єкатеринбурзької губернії (Росія) Пйотр Васільєвіч
Семйонов (25.01.1898 – після 07.09.1937) служив у ЧК з 1918 р. Заарештований 9 серпня 1937 р. Засуджений до вищої міри покарання 7 вересня 1937 р. Розстріляний (див.: Золотарьов В. Всеволод Балицький:
особа, час, оточення / В. А. Золотарьов, Ю. І. Шаповал. – К.: Стилос,
2002. – С. 429).
47
ГДА СБ України, ф. 413, спр. 429, т. 23, арк. 218.
48
Там само, арк. 219.
46
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11 липня 1937 р. – «сєкрєтноє снятіє» Е. Герндт

Діставшись потягом прикордонної Шепетівки, Е. Герндт
таки була змушена повернутися до Києва, поінформувавши про
це Генконсульство Німеччини: прикордонники за «орієнтуванням» НКВД виявили чергові недоладності у візі, блокувавши їй
перетин кордону. 11 липня 1937 р. перед прибуттям потяга на
київський вокзал вона була таємно заарештована у вагоні й
допроваджена до в’язниці. Не зміг цьому перешкодити й заступник Генконсула Німеччини (на час відпустки Г.-В. Гросскопфа) Вальтер Ґагемайєр, який спеціально прибув зустріти «невиїзну» колегу.
12 липня 1937 р., наступного дня після викрадення/затримання Е. Герндт, В. Ґагемайєр від імені Генерального консульства Німеччини у Києві листовно («Терміново!» «Дуже важливо!») звернувся до заступника Уповноваженого УпНКЗС СССР
при Уряді УССР Володимира Неверовича, повідомляючи йому
про затримання співробітниці німецького Генконсульства у
потязі Шепетівка–Київ (потяг № 34 Шепетівка–Баку). При цьому консульський секретар у розлогому одинадцятисторінковому листі реконструйовував деталі спецоперації республіканської таємної поліції, до якої було вплутано й Управління
УпНКЗС СССР в УССР.
Схема цієї брудної оборудки, за словами В. Ґагемайєра, виглядала так: 7 липня 1937 р. Генконсульство звернулося щодо
надання Е. Герндт виїзної візи. Того ж дня Управління УпНКЗС
СССР в особі секретаря Фельдстон інформувало Генконсульство, що видача візи відтерміновується через хворобу якогось
співробітника/співробітниці УпНКЗС. 7–8 липня Генконсульство неодноразово нагадувало чиновникам квазідипломатичного Управління про потребу пришвидшення оформлення візи.
Під час «діалогу» з’ясувалося, що «хворів» технічний співробітник, підпису якого на візі взагалі не потребувалося. 9 липня та
сама Фельдстон інформувала В. Ґагемайєра, що питання з візою
все ще вирішується. Одначе через півгодини повідомила, що
питання вже вирішено. Того ж дня відбулася особиста зустріч
заступника Генконсула Німеччини з заступником Уповноваженого НКЗС СССР в УССР В. Неверовичем, під час якої німецький
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дипломат отримав закордонний паспорт Е. Герндт з потрібною
візою. У відповідь на заяву співрозмовника щодо незбагненності причин затримки візи В. Неверович запевнив, що справа винятково у «хворобі» технічного працівника. Інших причин, мовляв, не було. І почув у відповідь репліку В. Ґагемайєра, що «версія про хворобу співробітника – казка для маленьких дітей».
10 липня Е. Герндт попрямувала потягом до Шепетівки,
звідки увечері того ж дня телеграфувала до Генконсульства,
що прикордонники оголосили візу оформленою неналежним
чином й блокували їй перетин кордону. Відтак В. Ґагемайєр
негайно зв’язався з В. Неверовичем, вимагаючи владнати непорозуміння, й отримав запевнення, що буде вжито необхідних
термінових заходів, але лише … наступного дня. О 10-й ранку
11 липня заступник Генконсула зателефонував до Управління
УпНКЗС. Співрозмовницею знову виявилася Фельдстон, яка з
доручення В. Неверовича повідомила, що у візі нібито справді
була «технічна помилка», яка вже усунута, тому Е. Герндт, мовляв, може вже наступним потягом виїхати за кордон. Німецький дипломат зателефонував у Шепетівку й повідомив колезі
цю радісну новину. Але почув у відповідь, що прикордонникам
невідомо про полагодження «непорозуміння». У розмові також
з’ясувалося, що Е. Герндт не бачила жодного «технічного недоліку» у виданій їй візі. Зрештою, не розгледів цього й В. Ґагемайєр, коли отримував паспорт з візою при особистій зустрічі
з В. Неверовичем.
Виконувач обов’язків Генконсула Німеччини порадив колезі
у разі непоступливості прикордонників повертатися того ж дня
до Києва. У свою чергу, В. Ґагемайєр укотре телефонував до
Управління УпНКЗС. Фельдстон інформувала співрозмовника,
що В. Неверович відсутній, але через годину – другу питання
нарешті буде остаточно полагоджене. Тим часом Е. Герндт телеграфувала до Генерального консульства, що повертається до
Києва, оскільки інцидент так і не вичерпаний, а «Шепетівська
влада не отримала жодних вказівок з Києва». Невдовзі вже з
Управління УпНКЗС повідомили Генконсульство, що справа
громадянки Герндт «остаточно в порядку» й вона може перетнути кордон. Дізнавшись, у свою чергу, що «порядку» у цій
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справі таки забракло, функціонери Управління висловили роблене здивування, мовляв, усі ж перешкоди вже усунуто.
У цьому ж листі В. Ґагемайєр був змушений констатувати,

«Коли я перебував перед зачиненими дверима 3-го купе, то
у відповідь на моє запитання, чи не перебуває там громадянка
Герндт, я почув її власний, добре мені знайомий голос: “Herr
Hagemeier, Herr Hagemeier! Man hält mich hier fest!” (“Пане Ґагемейєр, пане Ґагемейєр! Мене тут тримають й не випускають!”).
Моя спроба відчинити двері у купе зазнала невдачі, оскільки
двері виявилися зачиненими на замок або ж їх притримував
хтось зсередини. Я голосно постукав у двері, заявивши (й повторив декілька разів), що я є постійним заступником Німецького Генерального Консула й вимагаю відчинити двері до помешкання, де утримують німецьку громадянку, співробітницю
Німецького Генерального Консульства»50 .

«що неодноразові офіційні повідомлення Управління НКЗС Генеральному Консульству про стан питання з візою Герндт, зокрема щодо того, що ускладнення з візою полагоджені й що вона
може їхати наступним потягом за кордон – виявилися невідповідними дійсності»49.

Далі у листі В. Ґагемайєра від 12 липня 1937 р. змальована
карколомна картина «шпигунської історії» зустрічі на київському вокзалі 11 липня о 20-35 потяга з Шепетівки, що у ньому
перебувала вже затримана Е. Герндт, яка була (оперативно-чекістським сленгом) «сєкрєтно снята». У цій шпигунській історії
було задіяно щонайменше кільканадцять співробітників таємної поліції, а також вокзальне відділення НКВД.
Отже, прибувши консульським авто до вокзалу, В. Ґагемайєр
випадково дізнався від пасажирів, що Е. Герндт перебувала у
вагоні № 3. На вході до нього дипломата зупинив співробітник
НКВД в уніформі, якийсь Іванов, що відмовив у доступі усередину, оскільки, мовляв, відсутній провідник. Після заяви В. Ґагемайєра, що він – заступник Німецького Генерального консула,
а нині виконує його обов’язки, він потрапив до вагону. При первісному огляді співробітниці консульства не було виявлено.
Характерно, що декілька осіб у вагоні наполегливо намагалися
переконати дипломата, що Е. Герндт вже залишила потяг. Так
само йому пропонувалося взяти із собою чемодани, які стояли
у проході й нібито належали Е. Герндт. Одначе багаж останньої
загалом був відомий В. Ґагемайєру, тому від цих пропозицій він
відмовився, вирішивши вийти на привокзальний майдан, де
очікувало на нього консульське авто. Ерни і там не було.
Повернувшись до третього вагону, В. Ґагемайєр «відновив
контакт» з енкаведистом Івановим, який знову категорично
заперечував присутність Е. Герндт у своїх «володіннях». Дипломату нічого не залишалося, як вдруге зайти до вагону й кликати колегу перед дверима кожного зачиненого купе. Прийом
виявився вдалим, й бранку було виявлено:
49

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 223–228.
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У цей час до зачинених дверей купе підбіг невідомий добродій у цивільному, який й за наявної очевидної ситуації намагався переконати В. Ґагемайєра, що купе належить йому й у ньому
«нікого немає». Цивільний загородив двері купе й «виявив виразне прагнення» змусити дипломата залишити вагон. Останній зрозумів, що цивільний виконує доручення «відповідних
совєтських органів» й хоче дати пояснення поза вагоном й очима сторонньої публіки. Проте й на пероні енкаведисти (Іванов
і цивільний) наполягали, що Сонце обертається довкола Землі.
Переконавшись у марності своїх вимог звільнити Е. Герндт,
дипломат попрямував до приміщення вокзального НКВД, де
виклав власне бачення ситуації. Одначе й залізничні енкаведисти під усілякими приводами ухилилися від виконання вимог В. Ґагемайєра й навіть відмовилися виходити на перон й
підійти до вагона з бранкою. Відтак дипломат повернувся до
вагона й навіть отримав дозвіл енкаведиста Іванова увійти усередину. Одначе цьому перешкодив провідник, який повідомив,
що потяг відходить.
Того ж вечора виконувач обов’язків Генконсула Німеччини
зателефонував до Управління НКЗС СССР в УССР. Одначе як
Уповноважений НКЗС Адольф Маркович Петровський, так і
його заступник Володимир Неверович перебували на дачі до
понеділка 13 липня й зв’язатися з ними до того часу було, мовляв, «неможливо».
50

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 229–230.
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Про інцидент В. Ґагемайєр негайно поінформував Посольство Німеччини у Москві, яке уповноважило його особисто
відвідати обласне Управління НКВД. Ці відвідини відбулися 12
липня 1937 р. Черговому по Управлінню НКВД сержанту ГБ
Л. І. Городинському були поставлені запитання, чи справді затримана громадянка Німеччини Е. Герндт, якщо так – чи на законних підставах і яких саме; де вона зараз утримується. Черговий енкаведист покликався на вихідний день, повідомивши,
що відповідь можлива лише у понеділок 13 липня й, вірогідно,
через Управління НКЗС51. Після того, як німецькі консульські
працівники (В. Ґагемайєра супроводжував співробітник канцелярії консульства Вернер Мергнер) залишили Управління
НКВД, черговий негайно повідомив заступника начальника
облуправління капітана ГБ Лева Йосифовича Рейхмана (1901–
26.01.1940) про цей візит й отримав вказівку у разі повторної
появи представників Генконсульства Німеччини заявити про
51

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 232–233.
Відповідальний черговий по облуправлінню НКВД того ж дня склав
рапорт, адресований начальнику УНКВД по Київській області старшому
майору ГБ М. Д. Шарову (Шаверу): «Доношу, что во время моего дежурства по Управлению НКВД в 12 час. 25 мин. 12-го июля с. г. в Управление
НКВД явились представители германского консульства в г. Киеве: Секретарь генерального консульства – ГАГЕМАЙЕР, предъявивший дипломатическое удостоверение НКИД СССР за № 0687, и сотрудник консульства – МЕРГНЕР Вернер, предъявивший консульское удостоверение за
подписью секретаря консульства ГАГЕМАЙЕРА […] На мой вопрос, что
им нужно, ГАГЕМАЙЕР заявил, вчера в 20 час. 30 мин., будучи на вокзале, он видел, что в Киев доставили стенотипистку и машинистку
германского генерального консульства ГЕРНДТ Эрну, германскую
гражданку, которая была арестована в поезде № 34 Баку–Шепетовка.
На вокзале он пытался к ней подойти, но его не допустили.
На моё заявление, что по этому поводу ему надлежит обратиться в
Наркоминдел, ГАГЕМАЙЕР заявил, что в НКИД он был вчера вечером и
сегодня утром, но там никого не застал из сотрудников […]. Я заявил
ГАГЕМАЙЕРУ, что сегодня – выходной день, что начальника Управления НКВД нет, где он сейчас находится, мне не известно. В случае, если
мне удастся начальника Управления найти, я его поставлю в известность об их приходе. При этом я снова предложил им обратиться в
НКИД, который уполномочен вести переговоры с иностранными дипломатическими представителями […]».
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відсутність повноважень на перемовини з ними й укотре порадити апелювати до апарату Уповноваженого НКЗС СССР в УССР.
О 13-45 відповідальному черговому зателефонував вже особисто начальник облуправління М. Д. Шаров (Шавер), який підтвердив вказівку свого заступника52.
Розмірковуючи над подіями 7–11 липня 1937 р., пов’язаними з затримкою візи, згодом її видачею й спробою виїзду за
кордон Е. Герндт, В. Ґагемайєр пояснював у колі своїх колег, що
НКВД використало апарат УпНКЗС СССР «утемну» для підготовки спецоперації. Водночас, як він вважав, «сєкрєтноє снятіє»
(чекістський жаргон) фактично зазнало фіаско. Оперативники
вочевидь не розраховували, що їхня жертва, яку вони збиралися арештувати у Шепетівці, зателефонує до Генконсульства й
негайно повернеться до Києва. Їм довелося раптово змінювати
план дій. Додатковим сюрпризом для НКВД стала присутність
на київському вокзалі виконувача обов’язків Генконсула і його
енергійні дії.
Лише другого дня після арешту співробітниці Генерального
консульства Німеччини у Києві Москва дала «добро» на її затримання, яке вже відбулося напередодні. 12 липня 1937 р. з
Москви на ім’я наркома внутрішніх справ УССР І. Леплевського
надійшов таємний меморандум:
«Арест ГРЕНДТ (характерна описка. – Авт.) санкционируем, согласовано [с] ПОТЕМКИНЫМ53, ВЫШИНСКИМ».
52
53

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 234–235.
Потьомкін Владімір Пєтровіч (07/19/.10.1874–23.02.1946) – на той час
(квітень 1937 р. – 1940 р.) – перший заступник наркома іноземних
справ СССР. Народився у м. Твєрі у єврейській лікарській родині. З
1890-х рр. брав участь у російському ліворадикальному русі, заарештовувався. Закінчив історико-філологічний факультет Московського
університету (1898), після чого був залишений на два роки при кафедрі
всесвітньої історії для отримання професорського звання; спеціалізувався з гебраїстики. З 1919 р. – член РКП(б). У травні–вересні 1919 р. –
начальник політвідділу Західного й Південного фронтів червоних під
керівництвом Й. Сталіна (відтоді й до кінця життя – член «команди»
Й. Сталіна, виконавець його брудних доручень). Зокрема, за вказівкою
Й. Сталіна, з повноваженнями виїзної сесії Революційного трибуналу
фронту, неодноразово відвідував «слабєйшіє райони фронта для вод-

380

Олександр Рубльов

Меморандум підписав комісар державної безпеки 3-го рангу
Алєксандр Матвєєвіч Мінаєв-Цикановський (справжнє ім’я та
прізвище цього уродженця Одеси – Шая Мошкович Цикановський; 02.1888–25.02.1939), який з 11 липня 1937 р. виконував
обов’язки начальника 3-го відділу ГУГБ НКВД СССР (8 липня
застрелився його попередник – начальник 3-го відділу ГУГБ
комісар держбезпеки 3-го рангу В. М. Курський).
13 липня В. Ґагемайєр листовно звернувся до керівництва
УНКВД по Київській області:
«Срочное! Весьма важное! В Областное управление НКВД в
Киеве.
Ссылаясь на личные переговоры нижеподписавшегося,
заместителя Германского Генерального Консула в Киеве, с ответственным дежурным Вашего Управления, гражданином
Городинским, имеющие место вчера утром, имею честь передать при сём копию письма, переданного мною сегодня
заместителю Уполномоченного НКИД, господину Неверовичу,
по поводу незаконного задержания сотрудницы Генерального
Консульства, гражданки Эрны ГЕРНДТ.
Я позволяю себе повторить свою вчерашнюю просьбу –
немедленно удовлетворить мои требования и принять все меры
ворєнія порядка в частях і укрєплєнія тила, одноврєменно командуя
особим отрядом». 1920 р. відзначений орденом Красного Знамєні «за
умєлоє руководство боєвимі опєраціями прі освобождєніі Кієва». З
1922 р. – функціонер НКЗС СССР. 17 вересня 1939 р. намагався вручити
польському послу В. Гжибовському ноту з обґрунтуванням вторгнення Червоної армії на польську територію. 1944 р. входив до совєтської
комісії щодо вивчення (фальшування) матеріалів Катинського розстрілу польських офіцерів. З 1940 р. – нарком освіти РСФСР, одночасно з
1943 р. – президент АПН РСФСР.
У сучасній російській агіографії його життєпис ретельно «зачищений». В. Потьомкін[-Твєрской] зазвичай характеризується як видатний
«педагог, воєначальнік, дипломат, государствєнний деятєль» (див.,
напр.: Горячев В. Потёмкин Владимир Петрович (7/19.10.1874–
23.02.1946) – русский педагог, военачальник, дипломат, государственный деятель // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hrono.ru/
biograf/bio_p/potemkin_vp.php). Утім, «воєначальствованіє» В. Потьомкіна, як наведено вище, обмежувалося винятково керівництвом бандитськими зграями чекістів.
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к тому, чтобы гражданка Герндт была безотлагательно освобождена»54.

Того ж дня начальник УНКВД по Київській області М. Д. Шаров підписав супровідний лист на ім’я наркома внутрішніх
справ УССР І. Леплевського:
«При этом направляю на Ваше распоряжение письмо, поступившее в Управление НКВД по Киевской области из германского консульства в г. Киеве, об аресте машинистки
германского консульства ГЕРНДТ, а также рапорт дежурного по
Облуправлению НКВД [...] о посещении представителями
германского консульства Управления НКВД по Киевской области
12-го июля с. г.»55.

Наскільки дозволяють матеріали архівно-слідчої справи
Е. Герндт 1937 р., можна стверджувати, що перший протокол
її допиту датований 14 липня 1937 р. Він починався звичним
питанням:
«Слідству відомо, що Ви провадили в СССР розвідувальну
роботу, а також організовували фашистські групи.
Чи визнаєте Ви себе винною у скоєнні цих дій й чи бажаєте
давати слідству покази по суті обвинувачення, яке Вам пред’явлено?».

Відповідь була очевидною:
«Винною себе у висунутих мені обвинуваченнях я не визнаю. Давати слідству покази по суті висунутих проти мене обвинувачень бажаю»56.

Утім, вже 17 липня 1937 р. Е. Герндт «погодилася» давати
«слідству» «правдиві свідчення»:
«Я не намагаюсь ввести слідство в оману, а хочу зараз давати
слідству лише правдиві свідчення, оскільки я глибоко розкаююся у злочинах, скоєних мною проти совєтської влади. Будучи
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 222.
Там само, арк. 221.
На документі поміта олівцем: «Справка. По этому вопросу представители консульства явились и в комендатуру НКВД УССР. Наркому
известно».
56
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Герндт-Априщенко Е.В.,
1937 р.: Протокол допиту Е. Герндт від 14 липня 1937 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 9.
54
55
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членом німецької фашистської партії (NSDAP), я організувала у
м. Києві фашистську групу. Група ця складалася з громадян СССР,
які співчували німецькому фашизму, поділяли його ідеї, були
налаштовані украй антисовєтськи. Цією групою я керувала й
провадила серед її учасників систематичну фашистську пропаганду, використовуючи з цією метою фашистську літературу, яку
я отримувала, слухання фашистських радіопередач й антисовєтську агітацію, що її я проводила особисто серед членів групи»57.

Успіхи «слідства» були закріплені у заяві Е. Герндт на ім’я
очільника НКВД УССР від 19 липня 1937 р.:
«11-го июля с. г. я была арестована органами НКВД и мне на
допросах было предъявлено обвинение в том, что я проводила
разведывательную и фашистскую работу против СССР. На первых допросах я отрицала свою вину, потому что, прослужив 27
лет на германской государственной службе, в Германском консульстве в Киеве и в Министерстве Иностранных Дел, а также
являясь по убеждениям фашисткой и членом национал-социалистической партии Германии, не считала возможным дать
органам НКВД откровенные показания о моей преступной работе против СССР.
В моём решении дать органам НКВД откровенные показания о проведённой мною фашистской разведывательной деятельности большую роль играет моё внутреннее убеждение, что
проводимая германскими дипломатическими учреждениями
разведывательная и фашистская работа приносит в конечном
итоге большой вред немцам, как германским подданным, так
и гражданам СССР, живущим в Советском Союзе […]. Исходя из
этого моего убеждения, я хочу дать откровенные показания не
только о той организационной фашистско-разведывательной
деятельности, которую проводила я лично, но и о всей известной мне фашистской разведывательной работе, проводившейся
другими сотрудниками германских консульств и их агентами,
чтобы в дальнейшем навсегда покончить с этой деятельностью […]»58.

Методи допиту в’язнів й отримання потрібних «свідчень»
не відрізнялися особливою оригінальністю – позбавлення сну,
Там само: Протокол допиту Е. Герндт від 17 липня 1937 р. // ЦДАГО
України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 20 зв. – 21.
58
Там само, арк. 25– 26.
57
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їжі, багатоденні виснажливі допити – так званий «конвеєр»,
погрози «слідчих», а також (чи насамперед) фізичні тортури.
Чи не єдина «учасниця фашистської шпигунської організації
Е. Герндт», якій пощастило уникнути розстрілу й дожити-таки
до реабілітації, Галина Татарова у своїй скарзі на ім’я Л. Берії,
написаній 5 квітня 1938 р. у Сиблагу НКВД СССР, згадувала
перебіг «слідства». Її допитував помічник начальника 8-го
відділення 3-го відділу УГБ НКВД УССР старший лейтенант ГБ
Волосов:
«Теперь о методах допроса: на следствии я была в течение
трёх суток без сна и пищи, затем день перерыва и опять двое с
половиной суток с наскоками на меня с целью подвергнуть меня
избиению, ругая меня площадной бранью, причём из соседней комнаты, где он [Волосов] одновременно допрашивал когото из мужчин, неслись жуткие душераздирающие крики. Всё
это приводило меня в состояние панического ужаса. Находясь
в таком психическом состоянии, после жесточайшего истерического припадка, подавленная нравственно и физически, я под
их диктовку написала требуемое от меня заявление Наркому
УССР: после чего они меня отпустили»59.

Бракує даних стверджувати категорично застосування до
Ерни Герндт «методів фізичного впливу». На підставі листів й
заяв з таборів можна дійти висновку, що до початку масових
операцій НКВД СССР «методи фізичного впливу» стосовно
німців (насамперед громадян Німеччини) не застосовувалися,
оскільки їх вважали іноземцями, що спричиняло іншу («делікатнішу») поведінку «слідчих». Особливе ставлення до них зберегалося й у другій половині 1937 р. – німецьких громадян примушували до визнання переважно методами психологічного
впливу. Ганс Герварт, особистий референт німецького посла в
СССР Вернера фон дер Шуленбурга, писав у своїх мемуарах:
59

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 47124, арк. 143 зв. – 144.
В одній з пізніших своїх численних заяв (від 23 лютого 1956 р. на
ім’я Головного військового прокурора КВО) Г. Татарова згадувала:
«Били кругом и почти всех [под]следственных, так как, как в стенах
НКВД УССР, так и в тюрьме стоял крик, брань следователей, которые
зачастую были в нетрезвом виде […]» (Там само, арк. 246 зв.).
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«Нам невідомо, щоби стосовно німецьких громадян застосовувалося насилля»60.

Цілком вірогідно, що й для Ерни Герндт виявилося цілком достатньо тих «переконливих аргументів», про які згадувала у
своїх заявах Г. Татарова.
Безпрецедентне викрадення Е. Герндт спричинило дотермінове (раніше на 10 днів) відкликання з відпустки Генконсула Г.-В. Гросскопфа. Він повернувся до Києва 16 липня 1937 р.
й одразу ж поринув у клопоти, пов’язані із з’ясуванням «злочинів», які НКВД УССР інкримінував відповідальній працівниці
німецької дипломатичної установи, й настійливими спробами
домогтися її негайного звільнення. За його розпорядженням,
консульська установа щотижнево переказувала заарештованій
по 50 руб. з належної їй заробітної плати на адресу Комендатури НКВД УССР – Київ, вул. Інститутська, 5. Консул стримано
оцінив дії свого заступника у ситуації з арештом Е. Герндт, вважаючи, що В. Ґагемайєр не зберіг потрібної витримки, а у своїй
ноті до В. Неверовича від 12 липня не покликався на «привілеї
Е. Герндт як співробітниці консульства» (відповідно до ст. ст. 6
та 11 Консульської угоди 1925 р.). Попри те, що ці «привілеї» –
хисткий аргумент, але ним, на переконання Г.-В. Гросскопфа,
слід було б скористатися.
25–26 липня київський генконсул перебував у службовому
відрядженні у Москві – Посольстві Німеччини, де, зокрема, доповів про ситуацію з затриманою співробітницею й низкою
арештів німецьких громадян. 1 серпня 1937 р. відбулася розмова Г.-В. Гросскопфа з «місцеблюстителем» посади Уповноваженого НКЗС СССР в УССР В. Неверовичем, якому німецький
представник заявив, що затримання Е. Герндт синхронізувалося у часі з певним покращенням германо-совєтських відносин.
Відтак, він робив висновок, що це результат дій якихось прихованих зловорожих сил, зацікавлених у псуванні цих відносин.
Співбесідник відповів, що арешт відбувся лише після ретельної перевірки «справи» Е. Герндт «найбільш відповідальними
60

Цит. за: Ватлин А. «Ну и нечисть»: Немецкая операция НКВД в Москве и
Московской области 1936–1941. – С. 135.
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товаришами». Консул парирував, маючи на увазі тогочасні
арешти компартійної номенклатури, що й «найвідповідальніші
працівники» останнім часом виявляються «шкідниками».
Генеральний консул II Речіпосполитої у Києві Ян КаршоСедлевський у рапорті до Варшави від 5 серпня 1937 р. принагідно характеризував атмосферу, яка панувала у Генеральному консульстві Німеччини у Києві після арешту Ерни Герндт.
За словами польського дипломата, численні інтервенції Генерального консульства Німеччини у Києві, московського Посольства Німеччини перед апаратом Уповноваженого НКЗС СССР
при квазіуряді УССР та всевладним НКВД УССР не принесли
позитивних наслідків. Німецьким дипломатам було відмовлено у передачі бранці харчів, білизни й грошей (попри їх регулярне перерахування). На запитання Генерального консула
Німеччини у Києві Г.-В. Гросскопфа, у чому полягає провина
ув’язненої, надійшла відповідь УпНКЗС, що, мовляв, «слідство»
протриває ще два місяці й до його завершення обвинувачення
не будуть оприлюднюватися, тобто наголос робився на «таєм-

Учасниця «антисовєтської фашистської організації Е. Герндт» –
Галина Татарова – під час другого ув’язнення, м. Мінськ, 1950 р.
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Заява Е. Герндт на ім’я очільника НКВД УССР з «визнанням» створення нею у
м. Києві «фашистської організації», що провадила «розвідувальну й диверсійну
роботу на користь Німеччини», 4 серпня 1937 р.
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ниці слідства». На вимогу Генконсула зустрітися з очільником
республіканського НКВД Ізраїлем Леплевським знову була отримана «етикетальна» відмова – мовляв, керівний енкаведист
так переобтяжений обов’язками, що не зможе найближчим часом приділити увагу дипломатові61.
Відтак, за словами Яна Каршо-Седлевського:
«Сам консул Ґросскопф перебуває у стані цілковитої душевної депресії й взагалі не виходить, ані не виїздить з дому. Викликаний дружиною, яка перебувала у Берліні, аби виїхав по неї
до Варшави, боїться виїхати за кордон СССР, тому що твердить,
що, попри отримання зворотної совєтської візи, місцева влада
може його не впустити назад до Києва. Особисто не виключаю
можливості, що факт арешту п. Герндт, яка нераз друкувала на
машинці рапорти консула й провадила архів, пов’язаний з прагненням більшовиків безпосередньо вплутати консула Ґросскопфа у шпигунську аферу й змусити його, як найкращого німецького знавця совєтського терену, до залишення території СССР»62.

Зрештою, побоювання німецького дипломата були небезпідставні, оскільки, наприклад, більшість «справ» щодо учасників
«шпигунсько-диверсійної діяльності» у районах Сибіру, сфабрикованих відповідними управліннями НКВД СССР, обов’язково пов’язувалися з прізвищем колишнього німецького консула у Новосибірську Г.-В. Гросскопфа63.
Створена київськими енкаведистами хистка конструкція
«фашистської шпигунської організації», очолюваної Е. Герндт,
перманентно прагнула самозруйнуватися. Так, 29 вересня
1937 р. начальник дорожньо-транспортного відділу (ДТВ) ГУГБ
НКВД Південно-Західної залізниці капітан ГБ Заславський звернувся до виконувача обов’язків начальника 3-го відділу УГБ
НКВД УССР капітана ГБ С. І. Самойлова-Бесидського, підлеглі
Kuśnierz R. Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w
warunkach Wielkiego Terroru (1937–1938) / Robert Kuśnierz // Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku: Praca zbiorowa pod
red. H. Strońskiego i G. Seroczyńskiego. – Olsztyn – Charków, 2010. – S. 381.
62
Kuśnierz R. Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych... – S. 381.
63
Хаустов В. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. / В. Хаустов, Л. Самуэльсон. – С. 44.
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якого надіслали до ДТВ витяг з протоколу допиту обвинуваченого М. Бортновського від 13 липня, де йшлося про вербування залізничника Кузьменка «агентом німецької розвідки
ГЕРНДТ Ерною».
На тій підставі «завербований Кузьменко» потрапив за ґрати, але категорично відкидав знайомство з Е. Герндт. Натомість
визнав знайомство з М. Бортновським з 1929 р. Але М. Бортновський свідчив про знайомство з Кузьменком з 1925 р. Очільник ДТВ намагався з’ясувати у колеги,

Ерна ГЕРНДТ

Оперативный удар нанесён по агентуре противника в
промышленных областях и по массовой базе германских разведывательных органов – в немецких национальных районах:
в Одесской области арестовано – 1352 чел., Днепропетровской
области – 1030, Донбассе – 708, Киевской области – 430 и
Харьковской области – 235 чел.»66.

У справі розгортання «шпигунської мережі» III Рейху особливе місце Ізраїль Мойсейович відводив німецьким консульствам в УССР:
«В деле создания массовых кадров диверсантов, шпионов
и фашистских организаторов главное место занимают германские консульства. Существующие на Украине 3 германских
консульства (в Киеве, Харькове и Одессе) расставили широкую
сеть диверсионной агентуры в промышленности и охватили
фашистским влиянием бoльшую часть населения немецких
национальных районов. Данными следствия выявлено 128
консульских резидентов и крупных агентов, проводивших, в
свою очередь, большую вербовочную работу»67.

«в какой степени можно полагаться на показания БОРТНОВСКОГО
о КУЗЬМЕНКО, так как последний упорно отрицает свою причастность к шпионской деятельности, мы же никакими другими
материалами в отношении КУЗЬМЕНКО не располагаем»64
(виділення наше. – Авт.).

Відповідь керівникові ДТВ від 14 жовтня 1937 р. за підписами
помічника начальника 3-го відділу УГБ НКВД УССР капітана ГБ
Абрама Володимировича Сапіра й заступника начальника 1-го
відділення 3-го відділу УГБ старшого лейтенанта ГБ Л. Готовцева була украй лаконічною:
«Сообщаем, что арестованная германско-подданная – сотрудница германского генерального консульства в Киеве ГЕРНДТ
Эрна Вильгельмовна свою связь и знакомство с арестованным
Вами КУЗЬМЕНКО отрицает»65.

Конкретизуючи здобутки його відомства з паралізування
«підривної діяльності» Генконсульства Німеччини у Києві, керівник НКВД УССР повідомляв:
«В Киеве ликвидирована диверсионно-разведывательная
организация, созданная германским генеральным консульством. Работу организации непосредственно направляли секретарь германского Консульства в Киеве БАУН и сотрудница
Консульства ГЕРНДТ Эрна.
Организация проводила широкую разведывательную
работу по Красной армии, промышленности и железнодорожному транспорту.
По заданию бывшего генерального консула в Киеве ГЕНКЕ,
ГЕРНДТ Эрна (арестована) поручила завербованным ею военному врачу Киевского военного госпиталя и школы связи
ОЛЬШИНСКОМУ и врачу-терапевту Центральной поликлиники
КАЛАШНИКОВУ вести подготовку к проведению бактериологической диверсии во время войны»68.

8 жовтня 1937 р. очільник НКВД УССР комісар ГБ 2-го рангу І. Леплевський надіслав керівництву НКВД СССР (наркому
М. Єжову, заст. наркома М. Фриновському, нач. 5-го відділу ГУГБ
М. Ніколаєву-Журіду, тво нач. 3-го відділу ГУГБ НКВД СССР
А. Мінаєву-Цикановському) доповідну «О результатах операции
по агентуре немецкой разведки». У меморандумі московське
керівництво НКВД СССР інформувалося щодо попередніх результатів проведення «німецької операції» у республіці:
«Операцией по разгрому фашистской диверсионно-шпионской агентуры немецкой разведки на Украине арестовано – 3940
человек. В этом числе германско-подданных – 183.

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 142, арк. 124.
Там само, арк. 126–127.
68
Там само, арк. 142.
66

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 264.
65
Там само, арк. 263.
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Насамкінець І. Леплевський запевняв своє московське начальство:
«Продолжая операцию по немцам, мы, в первую очередь,
направляем удар на решительную очистку всей промышленности от многочисленных шпионско-диверс
ионных кадров и от проникшего на заводы и предприятия
немецкого кулачества и прочих фашистских элементов».

Одночасно він пропонував істотно скоротити німецьку консульську мережу в УССР з огляду на її «підривну діяльність»:
«Существующие на Украине три германские консульства –
являются основными организаторами диверсии, шпионажа и
повстанчества.
Считал бы целесообразным закрыть два консульства – в
Одессе и Харькове, оставив на Украине одно германское консульство – в Киеве»69.

Німецьке підданство й належність до штату Генерального
консульства Німеччини у Києві (навіть до його неофіційного
консульського складу), а також жорстка позиція німецьких дипломатів у її «справі» таки врятували Е. Гернд-Априщенко життя
й уможливили виїзд до Берліна.
За постановою Особливої наради при НКВД СССР від 10 жовтня 1937 р. Е. Герндт за «шпигунську діяльність» була вислана
за межі СССР. 21 жовтня 1937 р. через той самий негостинний
Шепетівський КПП вона перетнула кордон70. Це був політичний
обмін – колишню співробітницю Генконсульства Німеччини у
Києві обміняли на реального совєтського шпигуна – розвідупрівця Попова, який працював під прикриттям у Посольстві СССР
у Берліні й був арештований німецькою поліцією.
16 жовтня 1937 р. німецькому Генеральному консулу у Києві
зателефонували з Посольства у Москві й повідомили про швидке звільнення й наступний обмін Е. Герндт. Для зустрічі зі своєю
співробітницею Г.-В. Гросскопф з дружиною спеціально виїздив
до Шепетівки. «Гуманні» енкаведисти не дозволяли генконсулу побачитися із звільненою жінкою, доки вона не сіла у вагон.
Відтак розмова між ними протривала лише 9 хвилин – до відГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 142, арк. 143–144.
70
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Герндт-Априщенко Е.В.,
1937 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 95.
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правлення потяга. Схвильована жінка не очікувала такої зустрічі й ледь спромоглася опанувати себе. Очевидно, це завадило
її докладнішій розповіді про обставини власного арешту й утримання під вартою.
Консул обурювався, що Е. Герндт у Києві не був придбаний
квиток до Берліна, попри те, що він особисто передав Уповноваженому НКЗС СССР 200 руб. на це. Тому існувала загроза, що
Е. Герндт могла залишитися у Здолбуново без квитка й грошей, оскільки усі її гроші відібрали на контрольно-пропускному пункті.
23 жовтня у Генконсульстві Німеччини у Києві була отримана телеграма від Е. Герндт, що вона благополучно дісталася Берліна.
Того ж дня, також у Києві, заступник начальника 1-го відділення 3-го відділу УГБ НКВД УССР Л. Готовцев й помічник
оперуповноваженого того ж відділення Рабчевський розглянули матеріали, вилучені під час трусу на квартирі арештованої
Е. Герндт. Йшлося про газети: «Рейніш Вестфаліше Цайтунг»
(3 прим.), «Фелькіше Беобахтер» (12 прим.), «Берлінер Беобахтер» (16 прим.); журнали: «Ді Вохе» (2 прим.), «Дойтше Іллюстрірте» (5 прим.) та «Іллюстріре Беобахтер» (5 прим.). Видання
були визнані антисовєтськими й знищені через спалення71.
30 жовтня 1937 р. співробітник київського Генконсульства
Польщі Станіслав Навроцький інформував II відділ польського
Генштабу щодо ситуації довкола Генерального консульства
Німеччини. Від німецьких колег він, зокрема, дізнався, що звільнена Е. Герндт 20 жовтня (насправді 21 жовтня) 1937 р. залишила через Шепетівку негостинну «країну Совєтів». Під час
утримання під вартою її шантажували тим, що німецьке Генконсульство у Києві, мовляв, вже ліквідовано, а відтак її долею
нікому опікуватися, тому єдиний для неї вихід – прийняти совєтське підданство72.
71
72

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 270.
Kuśnierz R. Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w
warunkach Wielkiego Terroru (1937–1938) // Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI w. – S. 382.
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Спроби делегітимізувати німецьке громадянство Е. Герндт
виразно простежуються у службовому листуванні енкаведистського апарату у її «справі».
Так, у телеграмі з Москви за підписом вищезгаданого комісара держбезпеки 3-го рангу А. М. Мінаєва-Цикановського до
І. Леплевського від 25 вересня 1937 р. йшлося:
«По имеющимся сведениям, арестованная Вами ГерндтАприщенко германский паспорт получила незаконно, из русского подданства и советского гражданства формально не
выходила. Немцы опасаются, что это станет нам известно. Проверьте агентурным, следственным путём. Результаты сообщите. Минаев»73.
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очень сожалею, что не могу помочь Вам в выяснении интересующего Вас вопроса»75.

Вже після видворення Ерни Вільгельмівни з СССР, у листопаді 1937 р., тобто «заднім числом», було складено обвинувальний висновок у її «справі», автором якого виступив заступник
начальника 1-го («німецького») відділення 3-го відділу УГБ
НКВД УССР старший лейтенант ГБ Леонід Готовцев76. У цьому
специфічному документі йшлося:
«3-м отделом УГБ НКВД УССР на основании поступивших
материалов о контрреволюционной и шпионской деятельности
германской гражданки ГЕРНДТ Эрны Вильгельмовны, последняя
была арестована 11 июля 1937 г. […] Произведенным следствием установлено: […] Работая в германском консульстве в Киеве,
ГЕРНДТ Эрна проводила широкую разведывательную и фашистскую работу […], создала в Киеве фашистско-шпионскую организацию, деятельностью которой руководила до дня своего
ареста […]. В состав созданной ею к-р организации ГЕРНДТ разновременно вовлекла 16 человек из числа своих связей в г. Киеве. В частности, ею были привлечены для шпионской и фашистской деятельности: врач центральной поликлиники и завода
“Арсенал” КАЛАШНИКОВ Михаил, художник ОБОЗНЕНКО Леонид, служащий Цекомбанка в Киеве СТРЕЛЬЦОВ Лев, врач Киевского военно-клинического госпиталя и училища связи ОЛЬШИНСКИЙ Филипп и др. […] Среди завербованных лиц ГЕРНДТ
Эрна систематически проводила фашистскую пропаганду, использовывая для этого полученную ею в консульстве фашистскую литературу и слушание по радио фашистских радиопередач из Германии […]»77.

Відтак 2 жовтня термінове доручення отримав начальник
2-го відділу УГБ НКВД УССР старший лейтенант ГБ Давід Ізраїльович Джирін. Він мав перевірити по архівах й підготувати
офіційну довідку адресного бюро по м. Києву, у якому громадянстві/підданстві перебувала упродовж 1919–1929 рр. заарештована співробітниця Генконсульства Німеччини у Києві.
Того ж дня помічник начальника 3-го відділу УГБ НКВД УССР
капітан ГБ А. В. Сапір звернувся до виконувача обов’язків Уповноваженого НКЗС СССР В. Неверовича:
«Ввиду оперативной надобности прошу выдать для ознакомления имеющееся у Вас дело на германскую гражданку –
б[ывшую] сотрудницу германского генерального консульства в
Киеве ГЕРНДТ Эрну Вильгельмовну.
По миновании надобности – дело будет Вам возвращено»74.

Одначе В. Неверович не зміг допомогти репресивному відомству. Його відповідь від того ж 2 жовтня була невтішною:
«Уважаемый тов. Сапир! У нас, к сожалению, документов,
относящихся к биографии Герндт, нет ни в действующей, ни в
архивной переписке. Управление от консульств получает ежемесячно лишь список персонала таковых с указанием фамилии,
должности, гражданства и места жительства. И это всё. Так что
73
74

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 265.
Там само, арк. 266–267.
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Крім шпигунської діяльності й створення відповідної агентурної мережі, Е. Герндт також інкримінувалася підготовка
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 268 зв.
Докладніше про нього див., напр.: Протокол допроса бывшего сотрудника Особого отдела НКВД УССР Л. Готовцева в Военной прокуратуре
КВО о его причастности к расследованию дела «НСНУ», 3 декабря 1955 г.
// Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы. – С. 496–508.
77
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Герндт-Априщенко Е.В.,
1937 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 91–92.
75
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диверсій, у тому числі бактеріологічних, у тилу СССР на випадок
війни з Німеччиною:
«Наряду с шпионажем, ГЕРНДТ ставила задачей перед участниками созданной ею фашистско-шпионской организации –
всемерное оказание помощи фашистской Германии в период
войны против СССР путём проведения диверсий в тылу Советского Союза.
Одной из практических задач по диверсии ГЕРНДТ поставила перед завербованными ею врачами КАЛАШНИКОВЫМ и
ОЛЬШИНСКИМ – проведение массовых отравлений и бактериологической диверсии в тылу Красной Армии путём распространения эпидемических болезней и отравлений источников воды,
продуктов питания с целью дезорганизации тыла Красной Армии в период войны […]»78.

У кінцевому підсумку «резиденту німецької розвідки у Києві» інкримінувалося таке:
«1) Являясь сотрудницей иностранного консульства в Киеве, проводила фашистскую и шпионскую работу, выполняя
функции резидента иностранной разведки на территории СССР;
2) создала в Киеве контрреволюционную фашистско-шпионскую организацию, деятельностью которой руководила до
дня своего ареста;
3) через завербованных ею участников к-р организации
вела подготовительную работу по организации бактериологической диверсии в тылу Красной Армии на случай войны»79.

Варто зауважити, що усі обставини «слідства» у «справі»
Е. Герндт 1937 р. навіть у їхній фальсифікованій версії нині надзвичайно важко реконструювати у більш-менш повному обсязі.
Річ у тім, що її архівно-слідча справа, що зберігалася в архіві колишнього КГБ УССР, нараховувала на 13 листопада 1954 р. (за
штемпелем, що зберігся) 151 аркуш. Після розсекречення й передачі її 1993 р. до ЦДАГО України у ній міститься лише 95 арк.,
тобто вилучено понад третину «автентичної» справи.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Герндт-Априщенко Е.В.,
1937 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60515, арк. 92–93.
79
Там само, арк. 93–94.
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Ельза Лутц-Гарш – друкарка Німецького консульства в Одесі:
аналогічна посада – трагічніша доля

Якщо Ерну Герндт, попри тримісячне утримання у в’язниці
НКВД й жорстокі випробування з цим пов’язані, все ж таки врятувало німецьке громадянство, то її колега з консульської установи Німеччини в Одесі такої «охоронної грамоти» не мала,
що фатальним чином вплинуло на її долю.
21 серпня 1937 р. в Одесі працівники обласного управління
НКВД взяли під варту Ельзу Готлібівну Лутц-Гарш, 1893 р. н.,
німкеню, піддану СССР, на той час вже колишню працівницю
одеського Консульства Німеччини. Місцеві енкаведисти інкримінували їй причетність до «розвідувальної й фашистської
діяльності» цієї консульської установи, сприяння «злочинній
антисовєтській діяльності» її працівників шляхом подання «в
антисовєтському дусі» відомостей щодо політичної й економічної ситуації у цьому приморському місті.
Ельза Лутц замешкала в Одесі 1922 р., а вже наступного року,
за рекомендацією далекої своєї родички, яка працювала друкаркою у Норвезькій місії Ф. Нансена, влаштувалася до місії на
аналогічну посаду, де пропрацювала 3–4 місяці. Відтоді перейшла працювати друкаркою до американського товариства допомоги «АРА», де пропрацювала 4–5 місяців й знову повернулася
до Норвезької місії.
Влітку 1923 р. місія Ф. Нансена була ліквідована. Натомість
у тому ж приміщенні розташувалося Консульство Німеччини,
до якого на ту ж посаду друкарки була запрошена Ельза Лутц.
Невдовзі вона опанувала стенографію й перекваліфікувалася
на друкарку-стенографістку.
Місцеві енкаведисти постійно прагнули збільшити коло
внутрішньої агентури у цій консульській установі, тому не полишали Е. Лутц своєю нав’язливою увагою, неодноразово пропонуючи їй стати таємним інформатором. Після категоричних
відмов вони змінили тактику: 1934 р. був заарештований чоловік друкарки – Християн Готлібович Гарш, якого за вигадану
«контрреволюційну діяльність» вислали на Північ на три роки
(м. Котлас; у серпні 1936 р. Ельза відвідала його на засланні).
Відбувши покарання 1937 р., Х. Гарш влаштувався на працю у
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м. Томську, куди покликав і дружину. Вона звільнилася у Консульстві Німеччини 31 липня й мала намір виїхати до Томська.
На перешкоді став арешт80.
Спротив ув’язненої енкаведисти змогли подолати лише у
другій половині вересня. 18 вересня Ельза Лутц-Гарш написала слідчому НКВД типовий лист-каяття з визнанням власної
попередньої «негідної» поведінки й обіцянкою надалі давати
лише «правдиві свідчення»:
«Арестована я была 21 августа с. г., свои показания я стала
давать лишь в середине сентября. Ввиду столь долгого срока
моего молчания, которого я сама не в состоянии себе объяснить, я прошу у Вас искреннего прощения за моё столь непонятное, даже мне самой, поведение. Аресту я подвергалась в
первый раз и давать правдивые показания я в первое время
боялась, боялась большого наказания. Но потом, убедившись,
что советский закон за искренние и правдивые показания на
следствии облегчит только моё обвинение и смягчит мне меру
наказания, только поэтому я стала на путь правдивых и искренних показаний»81.

У наступних «правдивих й щирих» свідченнях Е. Лутц-Гарш
місця для висвітлення «фашистської й шпигунської діяльності» Е. Герндт таки не знайшлося. Ув’язнена лише пригадала
короткотермінові візити до Одеси 1935–1936 рр. співробітників Генконсульства Німеччини у Києві – секретаря Г. Бауна та
друкарок Е. Шмідт та Е. Герндт (останніх – з кур’єрськими дорученнями)82.
Розлогий зведений протокол допиту «агента германської
розвідки» Е. Лутц-Гарш від 23 вересня 1937 р. очільник НКВД
УССР І. Леплевський 11 жовтня 1937 р. спрямував московському керівництву НКВД СССР83.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Лутц-Гарш Ельзи Готлібівни за ст. 54-1, п. «а» КК УССР, мешканки м. Одеса, 1937 р. // Державний архів Одеської обл., ф. Р-8065, оп. 2, спр. 13178, арк. 9–9 зв. (далі –
ДАОО).
81
Там само, арк. 24.
82
Там само, арк. 65.
83
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 142, арк. 258, 262–289.
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У цьому специфічному документі ув’язнена, з’ясовуючи коло
власних посадових обов’язків у консульській установі, перерахувала їх, вочевидь, близько до реального стану речей:
«Я перепечатывала все документы, доклады и сообщения,
исходившие из консульства в адрес Германского Министерства
Иностранных Дел, германское посольство в Москве, других
дипломатических учреждений Германии в СССР и за границей
и частных лиц.
Выполняла отдельные поручения консульства по переводам с русского языка на немецкий и наоборот.
Ведала картотекой, заведённой на лиц, о которых или с
которыми консульство вело переписку по различным вопросам,
связанным с оформлением подданства, наследства, прочих их
юридических прав, розыск родственников и т. д.
Ведала технической работой по делопроизводству консульства.
По роду этих моих служебных обязанностей я имела доступ
к документам, делам и служебной переписке консульства»84.

А далі, на запитання щодо своєї обізнаності з діяльністю
Німецького консульства в Одесі, спрямованої «проти інтересів
СССР», Ельза Готлібівна щиросердно заявила:
«Нет, мне неизвестна такого рода деятельность консульства,
которая могла бы рассматриваться как деятельность враждебная по отношению к Советскому Союзу».

На коригуюче запитання «слідчого», мовляв, це – неправда:
«Нам хорошо известно, что германское консульство в Одессе
организовывало шпионскую и антисоветскую фашистскую работу на советской территории. Как долголетняя сотрудница консульства Вы этого не могли не знать»,

удруге пролунало категоричне заперечення:

«Мне ничего не известно о шпионской, антисоветской фашистской деятельности германского консульства»85.

80

Утім, надалі у протоколі допиту було зафіксоване цілеспрямоване обговорення змісту інформаційних доповідей Консульства, які друкувала Ельза Лутц-Гарш й які, на думку «слідства»,
84
85

ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 142, арк. 264–265.
Там само, арк. 265.
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якнайкраще характеризували вищезгадану «антисовєтску фашистську діяльність» консульської установи. Зрештою, ув’язнена змушена була визнати це, а також власну участь/співучасть у «контрреволюційній роботі». На запитання щодо
інформаційних доповідей Консульства бранка відповідала у бажаному для енкаведистів ключі:
«Германское консульство в Одессе, получая материалы от
своей агентуры, реализовывало их в своих информационных
докладах, которые посылались в Министерство Иностранных
Дел в Германию и в германское Посольство в Москве. Все эти
доклады я печатала на машинке».

Й далі робився наголос, що доповіді містили не лише дійсні
факти, а й
«антисовєтське наклепницьке висвітлення цих фактів й усієї совєтської дійсності»86.

Далі у тексті протоколу допиту докладно характеризувалися розділи інформаційних доповідей Консульства й специфіка,
мовляв, «наклепницького висвітлення» стану справ у різних
галузях народного господарства УССР/Одеського регіону. Щодо
промисловості: невиконання виробничих планів; забагато бракованої продукції; низька якість виробів; брак сировини, незабезпечення підприємств паливом; невідповідна техніка безпеки й як наслідок – перманентні людські жертви; невідповідна
ринковим цінам заробітна платня та систематичні її затримки;
тощо. По сільському господарству: насильницьке насадження
колгоспів, яке супроводжується спротивом селян й людськими
жертвами; надмірні податки на селян-одноосібників; нерентабельність колгоспів, масова загибель худоби у них й поганий
обробіток землі; переважну частину врожаю відбирає держава;
та ін. Щодо декретованої «свободи совісті»: церкви зачиняються; масові арешти священнослужителів, зокрема євангелістської церкви; храми, що залишилися чинними, переповнені; несприйняття віруючими «церковної політики» держави87.
86
87

Там само, арк. 284.
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 142, арк. 285–287.

Ерна ГЕРНДТ

403

Окреме місце у консульській аналітиці відводилося, зрозуміло, Голодомору 1932–1933 рр. й меншому за масштабами, але
таки перманентному голодуванню населення республіки й специфічному становищу у цьому контексті німецької людності:
країна охоплена суцільним голодом; німці-колоністи, які отримують допомогу з Німеччини (акція «Brüder in Not» – «Брати у
потребі»), піддаються арештам й засланню; трупи померлих від
голоду на міських вулицях й у селі; брак або відсутність продуктів харчування; зарплата не відповідає цінам на ринку; карткова система; страшенні черги; та ін.88
Насамкінець протокол допиту Е. Лутц-Гарш від 23 вересня
1937 р. містив найдорожчу для «чекістського серця» складову –
каяття у «смертному гріхові»: дворазовій відмові від співробітництва з російською комуністичною таємною поліцією:
«Мои преступления перед Советской властью усугубляются
ещё тем, что я не только покрывала известную мне враждебную деятельность германского консульства в Одессе, но и
стала на путь законченного предательства. Это выражалось в
следующем:
Ещё в 1923 г., во время моей службы в Норвежской миссии НАНСЕНА, возглавлявшейся ГАНОМ, а впоследствии в
1927 г., уже работая в консульстве, мне дважды органами б[ывшего] ОГПУ делалось предложение секретно сотрудничать с
органами ГПУ по выявлению враждебной Советскому государству деятельности.
Я не только отклонила эти предложения, но об этих попытках ГПУ привлечь меня к сотрудничеству немедленно поставила
в известность ГАНА.
Во всём этом мною руководили антисоветские, националистические убеждения, резко враждебное отношение к Совет-

88

Фрагментарне уявлення про інформаційні доповіді консульських представництв Німеччини в УССР 1932–1936 рр. можна скласти за виданням: Голодомор в Україні 1932–1933 рр. за документами Політичного
архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Національний інститут стратегічних досліджень; [упорядкування, вступна стаття, переклад з нім. А. І. Кудряченка; передмова
Ю. Г. Рубана]. – К.: НІСД, 2008. – 336 с.
Утім, археографічна презентація цього збірника перебуває поза
межами будь-якої критики.
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ской власти, обострившееся особенно после ареста моего
мужа»89.

невдачі й злидні, навпаки, посідають чільне місце»91 (виділення наше. – Авт.).

Одеські чекісти не надто дбайливо «шліфували» протокол
допиту своєї жертви від 23 вересня 1937 р. Принаймні його останній фразі вочевидь бракує логічної довершеності: відмовлялася стати сексотом ГПУ Ельза Лутц 1923 й 1927 рр., заміж
вийшла 1932 р., чоловіка заслали 1934 р. – отже, вороже ставлення до совєтського режиму у неї виразно викристалізувалося
задовго до заміжжя.
У світлі сучасних реальних знань про ситуацію у суспільнополітичному й економічному житті «незалежної республіки» –
УССР, та й у цілому по так званому СССР, можна стверджувати,
що інформаційні доповіді німецьких консульств у республіці
1920–1930-х рр., як також аналогічні матеріали їхніх польських,
італійських, «чехословацьких» колег, в основному об’єктивно
висвітлювали стан справ90. Так, у річному звіті від 4 грудня
1934 р. одеський консул Німеччини Пауль Рот реалістично підсумовував стан справ на теренах власної компетенції:

Якби такі інформації готувалися не лише на украй обмеженій
«базі даних», а іноземні дипломати мали можливість ширшого
ознайомлення з ситуацією, стан справ виглядав би, на нашу
думку, ще набагато гіршим.
29 жовтня 1937 р. співробітниками УГБ Управління НКВД
УССР по Одеській обл., попри звичний брак речових доказів,
було підготовлено обвинувальний висновок у «справі» Ельзи
Лутц-Гарш, якій інкримінувалися важкі «злочини»:
«1. На протяжении четырнадцатилетней работы в Германском консульстве в Одессе была осведомлена о контрреволюционной, шпионской и диверсионной деятельности
консульства.
2. Лично способствовала преступной, антисоветской деятельности сотрудников консульства.
3. Лично информировала германского разведчика ГАНА и
других сотрудников консульства в антисоветском духе о политическом и экономическом положении населения г. Одессы.
4. Знала о лицах, привлечённых консульством к разведывательной, диверсионной и фашистской деятельности,
т. е. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 54-1,
п. “а” УК УССР»92.

«Вищенаведений опис становища в службовому окрузі та
його розвитку істотно відрізняється від тієї картини, яку змальовує совєтська пропаганда, “Інтурист”, торгсінівські й гастрономічні крамниці. Совєтські здобутки мізерні, а відсталість,
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 142, арк. 288–289.
90
Див. докладніше, напр.: Graziosi A. «Lettres de Kharkov»: La famine en
Ukraine et dans le Caucase du Nord a travers les rapports des diplomates italiens.
1932–1934 // Cahiers du monde russe et soviétique / École des hautes études en sciences sociales. – Paris, 1989. – Janvier – juin. – Vol. XXX (1–2). –
P. 5–16; «Lettres de Kharkov»: Documents // Ibid. – P. 17–106; «Lettere da
Kharkov»: La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei diplomatici italiani, 1932–33 / A cura di Andrea Graziosi. – Torino: Einaudi,
1991. – 241 p.; Листи з Харкова: Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів / Упорядкування і вступна стаття Андреа Ґраціозі; [Італійський інститут культури в Україні;
пер. з італ. Мар’яни Прокопович]. – Харків: Фоліо, 2007. – 255 с.; Hołodomor 1932–1933: Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i
wywiadu / Wybór i opracowanie Jan Jacek Bruski. – Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. – 778 ss.: il.
89

Але по суті це була помста одеських чекістів-енкаведистів
мужній жінці за дворазову відмову таємно співробітничати з
їхнім ганебним відомством:
«В 1923 г., во время её службы в Норвежской миссии НАНСЕНА, а впоследствии в 1927 г., уже во время работы в [Немецком] консульстве, ей дважды органами б[ывшего] ГПУ делалось
предложение секретно сотрудничать с органами ГПУ по выявлению враждебной Советскому государству деятельности. Она
не только отклонила эти предложения, но об этих попытках ГПУ
Голодомор в Україні 1932–1933 рр. за документами Політичного архіву
Міністерства закордонних справ ФРГ. – С. 324 (упорядник стверджує,
що підпис під консульським звітом нерозбірливий).
92
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Лутц-Гарш Ельзи Готлібівни, 1937 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 13178, арк. 130.
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привлечь её к сотрудничеству немедленно поставила в известность сотрудников консульства»93.

Позасудовим рішенням наркома внутрішніх справ та Прокурора СССР від 18 жовтня 1937 р. Е. Лутц-Гарш була приречена на смерть у порядку виконання «німецького наказу» НКВД
№ 00439 від 25 липня 1937 р. Убили її 28 жовтня того ж року94.
Реабілітована Ельза Готлібівна посмертно на підставі ст. 1 Указу Президії Верховного Совєта СССР від 16 січня 1989 р. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в
отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х
и начала 50-х годов».
Ліквідація німецьких консульств в УССР

Навесні 1937 р. Й. Сталін ініціював кампанію з ліквідації іноземних консульств на підвладній йому території. Безпосереднім
приводом слугувало досягнення паритету, тобто приведення
до однакової кількості наявних за кордоном совєтських консульських установ й іноземних консульств в СССР. Первісно
вимоги щодо закриття консульських представництв були висунуті чотирьом державам: Італії, Німеччині, Польщі та Японії:
вони мали закрити 14 своїх консульств у Совєтському Союзі (по
п’ять – італійських та німецьких, два японських й два польських). Наступного 1938 р. ліквідаційна акція поширилася на установи усіх без винятку іноземних держав, включно з «дружніми»
СССР – Англією, Афганістаном, Іраном, Норвегією, Туреччиною,
Чехословаччиною та Швецією.
Відповідна пропозиція германському послу Фрідріху Вернеру фон дер Шуленбургу95 була зроблена 27 травня 1937 р., під
час його візиту до вищезгаданого заступника наркома закордонних справ В. П. Потьомкіна. Оскільки Кремль не прагнув
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Лутц-Гарш Ельзи Готлібівни, 1937 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 13178, арк. 131.
94
Там само, арк. 132.
95
Докладніше про нього див., напр.: Ватлин А.Ю. Граф Фридрих Вернер
фон дер Шуленбург и эпоха массовых репрессий в СССР / А. Ю. Ватлин //
Вопросы истории. – 2012. – № 2. – С. 32–54.
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збільшувати кількість власних консульств у Німеччині (їх було
три), а, навпаки, збирався ліквідувати консульство у Штеттіні,
посольству пропонувалося розпочати скорочення мережі германських консульств з ліквідації перших двох – в Одесі й Владивостоці. Совєтське керівництво вважало, що функціонування
останніх в СССР втратило сенс, оскільки в їхніх службових округах майже не залишилося німецьких громадян.
«Паритетну пропозицію» Кремля німецька сторона розглядала лише як привід, вважаючи справжньою причиною усе
виразніше прагнення керівництва СССР до ізоляції від зовнішнього світу, «закордону», будь-яких зовнішніх впливів. Ця тенденція була безпосереднім наслідком внутрішньої політики,
беззастережної перемоги диктатури Й. Сталіна й формування
ним надцентралізованого тоталітарного режиму. Однією з причин ліквідації іноземних консульств був також намір «кремлівського горця» украй обмежити кількість совєтських підданих,
які виїздили за кордон, й ліквідувати взагалі як такий інститут
іноземних громадян в СССР. З ліквідацією консульств оформлення закордонних віз концентрувалося винятково в іноземних посольствах у Москві, консульські функції яких стрімко
зменшувалися, оскільки їм дозволялося візувати винятково
паспорти совєтських дипломатів й членів офіційних закордонних представництв СССР. Решта підданих «батьківщини трудящих» практично позбавлялася права на виїзд.
За словами Е. Лутц-Гарш, уперше інформація про майбутню ліквідацію німецького консульства в Одесі стала відома його
працівникам у червні 1937 р. – зі службового листування з кореспондентами у Німеччини й майже синхронно – з повідомлення у «Berliner Tageblatt» щодо ініціативи Кремля про закриття
трьох германських консульств в СССР, в тому числі одеського96.
Радикальну переміну курсу совєтського керівництва щодо
іноземних громадян на власній території констатував й Генконсул Німеччини у Києві упродовж літа – початку осені 1937 р.
на прикладі германських підданих. Керівника консульської ус96

Заява ув’язненої Лутц-Гарш Ельзи Готлібівни слідчому НКВД, 19 вересня 1937 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 13178, арк. 33–34.
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танови надзвичайно стурбували факти масової відмови місцевих органів влади від продовження німецьким громадянам
посвідок на проживання з наступною «пропозицією» залишити межі СССР (спершу продовження такої посвідки обмежили
одним місяцем). Непокоїв його й надзвичайно стислий термін,
що відпускався особам, яких видворяли, для ліквідації власних
справ, й наявність серед них глибоких стариків. Г.-В. Гросскопф
вважав це свідомо обраним курсом совєтського режиму на
ліквідацію німецьких консульств в УССР через виселення усіх
німецьких громадян. Ще одним аргументом на користь такої
версії слугували й фрагментарні повідомлення у пресі про ліквідацію японських консульств в Одесі й Новосибірську, а також
про закриття деяких польських консульств в СССР.
Додаткову мотивацію у справу ліквідації німецьких та й
інших іноземних консульських представництв вносили повідомлення НКВД СССР/УССР (на кшталт вищезгаданого меморандуму І. Леплевського від 8 жовтня 1937 р.), в яких усі вони
без винятку презентувалися як осередки «шпигунської антисовєтської діяльності», а їхні відвідувачі – як «шпигунська інформаційна мережа», яку украй необхідно терміново знешкодити.
Німецький МЗС (Аусамт) намагався відстояти свої консульства в Одесі та Владивостоці. Його заперечення були сформульовані у пам’ятній записці за підписом статс-секретаря Ернста фон Вайцзеккера, відправленій до Посольства у Москві 28
липня 1937 р. з вказівкою вручити документ керівництву СССР.
Він став відомим як меморандум від 2 серпня 1937 р. Німецька
сторона кваліфікувала «паритетний принцип», запропонований Москвою, як абсурдний. Покликання на «суверенне право»
кожного уряду допускати чи не допускати на своїй території
функціонування іноземних консульств було визнано безпідставним, оскільки це право свого часу у відносинах Німеччини
й СССР обумовлювалося у Рапалльському (1922) й консульському (1925) договорах. Відповідно до цього були засновані й
«спірні консульства», що їх не можна було ліквідувати в односторонньому порядку.
Пропонувалося також взяти до уваги розміри держав: наявність семи германських консульств на три совєтських було
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цілком нормальним співвідношенням, тим більше, що й кількість німецьких громадян в СССР (5 980 осіб наприкінці 1935 р.)
набагато перевищувала чисельність підданих «батьківщини
трудящих» у Німеччині (951 особа на листопад 1936 р.). У меморандумі наголошувалося, що Совєтський Союз, крім консульств, має у Німеччині торговельне представництво у Берліні
з філіями у Гамбурзі й Ляйпцизі, чого немає Німеччина у СССР.
Як наслідок – чисельність совєтських службовців у Німеччині
(посольстві, торговельному представництві та його філіях, генеральних консульствах) більше ніж удвічі перевищує кількість
співробітників німецьких представництв в СССР: у Посольстві
й консульствах Німеччини в СССР нараховувалося 80 співробітників, в тому числі 69 німецьких громадян; у Німеччині ж у
совєтському Посольстві, двох консульствах, що залишилися
(Кенігсберг та Гамбург), торговельному представництві та його
філіях працювало 185 осіб, з них 135 совєтських підданих97.
Перемовини щодо долі консульств тривали усю осінь, одначе Кремль відкинув аргументи Аусамта на користь збереження
німецьких консульств в СССР. 3 листопада 1937 р. заступник
наркома закордонних справ СССР Б. С. Стомоняков довів до відома Ф.-В. фон дер Шуленбурга, що рішення совєтського уряду
щодо досягнення паритету остаточне, а тому п’ять німецьких
консульств мають бути ліквідованими. На це відводився двомісячний термін, рахуючи з 15 листопада. Послу пропонувалося
інформувати НКЗС СССР, які два німецьких консульства він має
намір зберегти. Шуленбург назвав генеральні консульства у
Києві й Ленінграді. Одначе зберегти ленінградське консульство
німецькій стороні не вдалося.
На початок 1938 р. Німеччина в СССР була представлена лише двома консульствами: Генеральним консульством у Києві
й консульством у Новосибірську (на два совєтських – у Гамбурзі
й Кенігсберзі)98.
Белковец Л. История германского консульства в Новосибирске / Лариса Белковец, Сергей Белковец // Сибирские огни (Новосибирск). –
2013. – № 8. – Август. [Електронна версія]. – Режим доступу: http://
magazines.russ.ru/sib/2013/8/9bb.html
98
Там само.
97
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20 листопада 1937 р. виконувач обов’язків Уповноваженого НКЗС СССР при «уряді» УССР Павєл Бровцінов, відповідно з
вказівками наркома закордонних справ СССР М. М. Літвінова,
довів до відома секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора, заступника
Голови СНК УССР М. М. Марчака (фактичного керівника «уряду» УССР за арештом у Москві його голови М. І. Бондаренка)99
й заступника наркома внутрішніх справ УССР М. А. Степанова,
що, згідно з домовленістю з германським урядом, з семи німецьких консульств в СССР зачиняються п’ять (Владивосток, Ленінград, Одеса, Харків, Тбілісі) й залишаються лише два – у Києві й
Новосибірську. На ліквідацію консульств відводився двомісячний термін – до 15 січня 1938 р. До того часу вони продовжували
функціонувати.
Консульствам дозволялося спродувати належне їм майно
місцевим комісійним крамницям або ж вивозити його за кордон
(за винятком антикварних речей, вивезення яких обмежувалося митним законодавством СССР).
Крім того, П. Бровцінов інформував вищезгаданих керівників, що й Генеральне консульство Італії у Києві мало бути
зачинено не пізніше 20 січня 1938 р.100
У 20-х числах листопада Г.-В. Гросскопф отримав листа з
Берліна від Е. Герндт, яка повідомляла, що серед надісланих
Генконсульством її особистих речей бракує багатьох предметів зимового одягу. Оскільки ці речі були на квартирі Е. Герндт
(вул. Толстого, 11, кв. 31а), а перед її видворенням отримані за
описом від УпНКЗС, то у консульстві припустили, що під час
опечатування помешкання частину з них привласнили співробітники НКВД. З того ж листа також з’ясувалося, що за час
перебування під вартою вона отримала від комендатури НКВД
Про них докладніше див.: Рубльов О.С. Бондаренко Михайло Ілліч //
Уряди України у ХХ ст.: Науково-документальне видання / Кабінет
Міністрів України; НАН України; редрада: А. К. Кінах (голова), В. А. Смолій (заст. голови) та ін.; колектив авторів: Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, С. В. Кульчицький (керівник авт. колективу) та
ін. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 362–364; Його ж. Марчак Микола Макарович // Там само. – С. 365–367.
100
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 7085, арк. 1.
99

Ерна ГЕРНДТ

411

350 руб. й 200 руб. у день видворення з грошей, переданих через
УпНКЗС. Між тим, Генконсульство, як вже зазначалося, щотижня переказувало поштою Е. Герндт по 50 руб. – загалом 600 руб.
Таким чином, 250 руб. належних їй грошей десь «випарувалися». Крім того, у в’язниці бранка могла витратити лише незначну суму, а решту, що залишилася на руках – близько 450 руб., у
неї також відібрали на митниці у Шепетівці.
У зв’язку з цим Генеральне консульство Німеччини у Києві
змушене було укотре вже потурбувати апарат неповноцінного
дипломатичного відомства УССР щодо долі особистих речей й
грошей, належних німецькій громадянці Е. Герндт.
У зв’язку з інформацією, отриманою від італійського колеги,
про закриття Генконсульства Італії у Києві, на початку грудня
1937 р. В. Гросскопф адресував до Посольства у Москві мотивовану доповідну, у якій порушував питання щодо обміну будинку консульства по вул. Ворошилова № 3, на будинок, який
займає італійське консульство (вул. Жертв Революції № 13). Він
наголошував на перевагах цього будинку, оскільки у ньому
зможуть розташуватися й мешкати усі співробітники консульства, тому буде можливим звільнити квартири В. Ґагемайєра
та Г. Штреккера у Пасажу та відмовитися від квартири, де жила
Е. Герндт (вул. Толстого, 11, кв. 31а). У записці зауважувалося,
що на цей будинок претендують також поляки (Генконсульство Польщі), але Г.-В. Гросскопф, мовляв, вже попередньо домовився з П. Бровціновим, і той обіцяв посприяти у вирішенні
цього питання. Одначе план цей так і не був реалізований, оскільки німецьке Генконсульство у Києві «пережило» своїх італійських колег лише на три місяці.
Аби змусити німецький уряд до закриття двох останніх своїх
консульств в СССР, НКВД вдався до беспрецедентного натиску
на їхніх співробітників. Була влаштована ледь не стовідсоткова ізоляція з метою відгородити їх від зовнішнього світу й унеможливити їхнє подальше існування. Гебістський тиск часами
перетворювався на справжній терор.
8 грудня 1937 р. В. Гросскопф особисто відвіз до московського Посольства Німеччини пошту Генконсульства. Серед поштових відправлень, адресованих на ім’я МЗС у Берліні, були й
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особисті речі Е. Герндт, а також пакет з фотографіями й документами, вилученими під час обшуку у її помешканні. Тоді ж
дипломат доставив й архівні матеріали германського Генерального консульства в Одесі 1918 р. – записи промов й офіційних
виступів колишнього Генерального консула у цьому приморському місті Вільгельма Онессейта. Матеріали мали бути переслані його удові, яка мешкала у Берліні, на пам’ять про покійного чоловіка.
Тривали арешти совєтських підданих, так чи інакше пов’язаних з функціонуванням Генконсульства Німеччини у Києві
й, зокрема, особою Е. Герндт.
20 лютого 1938 р. у столиці УССР була заарештована Михайлина Володимирівна Гурська, 1888 р. н., етнічна полька й ревна
католичка, багаторічна (1928–1937) хатня робітниця Е. Герндт.
Зрозуміло, що їй інкримінувався
«зв’язок зі співробітницею германського консульства – агентом
розвідки ГЕРНД Ерною»

й висувалася підозра у шпигунстві.
У єдиному (!) протоколі допиту від 1 квітня 1938 р. Михайлина Володимирівна «визнала» себе винною у тому, що
«була притягнута ОПРИЩЕНКО до контрреволюційної шпигунської роботи й брала у ній активну участь».

Ця участь, мовляв, полягала у збиранні відомостей щодо
настроїв населення м. Києва, зокрема, реакції киян на ціни на
базарах й різні події у житті країни101.
В обвинувальному висновку по її «справі», складеному 3-м
відділом УГБ УНКВД УССР по Київській області у вересні 1938 р.,
стверджувалося (звично – без жодних речових доказів):
«ГУРСКАЯ по заданиям резидента германского консульства
ОПРИЩЕНКО Эрны (выдворена в Германию), у которой она была
домработницей, выполняла роль связной между ОПРИЩЕНКО
и лицами, выполняющими шпионские задания, вызывая этих
лиц на квартиру ОПРИЩЕНКО.
101

Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Гурської Михайлини
Володимирівни, 1938 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 64799,
арк. 18.
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Способствовала сохранению конспирации во время посещения этими лицами квартиры ОПРИЩЕНКО.
ГУРСКАЯ также собирала сведения о настроении населения
г. Киева и колхозников и передавала эти сведения ОПРИЩЕНКО.
За оказываемые услуги ГУРСКАЯ получала от ОПРИЩЕНКО
вознаграждение в виде подарков, привезённых из Германии.
Также получила от ОПРИЩЕНКО путёвку на курорт»102.

Ухвалою Трійки при Київському обласному управлінні НКВД
УССР від 25 вересня 1938 р. М. Гурська у позасудовому порядку
була «засуджена» до ВМП. 27 вересня 1938 р. її убили. Реабілітована вона посмертно 1989 р.103
28 лютого 1938 р. германський уряд ухвалив рішення про
закриття своїх двох останніх консульств в СССР. 2 березня повірений у справах, радник Посольства Німеччини у Москві Вернер
фон Типпельскірх довів це рішення до відома НКЗС СССР. У диплогермі фон Ріббентропа йшлося про те, що німецький уряд,
унаслідок перманентного цькування германських консульств
у Києві й Новосибірську, яке Берлін розцінює як свідоме перешкоджання консульській діяльності, ухвалив закрити їх у термін
до 15 травня 1938 р. Усі консульські справи на території СССР
передавалися консульському відділу Посольства. З тією ж нотою
Кремль отримав пропозицію в аналогічний термін ліквідувати свої консульські представництва у Кенігсберзі й Гамбурзі104.
На початку 1938 р. Генконсульство Німеччини у Києві опинилося у надзвичайно жорсткій ізоляції під перманентним нав’язливим наглядом НКВД, який ставав усе безпардоннішим.
Особливо напруженим виявився березень місяць, коли консул
побоювався прямого нападу на будинок, який ніхто не охороняв. Терористичні дії НКВД у цей час були перенесені до квартир співробітників установи, розташованих по Хрещатику № 25
(Пасаж). 1 березня 1938 р. тут раптово зіпсувалися електричні
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Гурської Михайлини Володимирівни, 1938 р. // ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 64799, арк. 20.
103
Там само, арк. 21–22, 40–40 зв.
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Белковец Л.П. Немецкое консульство в Сибири в 1920–30-е годы /
Л. П. Белковец, С. В. Белковец // Немцы России в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. – С. 319.
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дзвінки у кількох квартирах, вийшли з ладу дверні замки, був
відключений телефон. Під тиском НКВД «застрайкували» хатні
робітниці. У ніч з 3 на 4 березня дві квартири (обер-інспектора
Генриха Вільке й практиканта Ганса Крегера) були затоплені
стічними водами, а у ніч на 8 березня аналогічна пригода трапилася й у квартирі секретаря консульства Германа Штреккера.
Туалети довелося зачинити для використання. 7 березня у помешканнях була відключена електрика, а з 9 березня – водогін.
У доповіді Г.-В. Гросскопфа від 11 березня 1938 р. до Посольства у Москві яскраво змальована тогочасна ситуація перманентної енкаведистської облоги:
«З 27 лютого на усіх сходових майданчиках перед квартирами [співробітників консульства] чергують по два–три агенти, а
також біля під’їзду й заднього ґанку. Кожного службовця й працівника Генерального консульства постійно супроводжують при
виході один–два агенти, прямо під лікоть, іноді переслідують
на автомобілі. Шпиги сідають з ними разом у таксі… Германських громадян після відвідин консульства у супроводі міліції або
НКВД уводять, допитують, перевіряють документи, обшукують
багаж. Усі повідомлення місцевій владі про те, що відбувається, залишаються без відповіді»105.

У відповідь на дії НКВД проти германських консульств Аусамт розпорядився 9 лютого 1938 р. запровадити нагляд за совєтськими консульствами у Гамбурзі й Кенігсберзі. Відповідний припис Гестапо передбачав встановлення перед входом до
консульських установ, нібито для їхньої охорони, поліцейських
постів з функцією догляду відвідувачів, фіксацією номерів машин та іншого, пов’язаного з постійним спостереженням за
співробітниками, службовцями й відвідувачами консульств.
Щоправда, при цьому суворо заборонялося супроводжувати чи
зупиняти будь-кого біля консульського будинку. Зупиняти
відвідувачів й з’ясовувати їхню особу доручалося найкваліфікованішим агентам у цивільному на деякій віддалі від консульств.
Після з’ясування особи підданих СССР слід було відпускати,
інших іноземців реєструвати, у німецьких громадян з’ясовувати
мету відвідин консульства, політичну позицію й професійну
105
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приналежність. «Неблагонадійні особи» під час повторного відвідування могли заарештовуватися106.
Цей план МЗС Німеччини щодо симетричних дій у відповідь
на терор НКВД щодо її консульських представництв – так звана
реторсія – не набув масштабної реалізації з огляду на ліквідацію
невдовзі германських консульств в СССР. Натомість аналогічну
реторсійну акцію на захист власних представництв доволі успішно здійснило МЗС II Речіпосполитої у порозумінні з польськими спецслужбами. Польська реторсія тривала упродовж 18
липня – 21 серпня 1938 р. й була припинена після досягнення
тимчасового порозуміння з НКЗС СССР107.
Серед офіційних листів Генерального консульства Німеччини у Києві останніх тижнів функціонування представництва
наявне й звернення до Управління Уповноваженого НКЗС СССР
в УССР від 12 травня 1938 р. з приводу зниклого й все ще неповерненого майна Е. Герндт:
«Покликаючись на відношення Управління Уповноваженого
НКЗС від 5-го цього травня за № 531, при якому Управління […]
супроводило Генеральному Консульству копії акта й опису майна, що його було прийнято у квартирі кол[ишньої] співробітниці
Генерального Консульства пані Ерни ГЕРНДТ, Генеральне Консульство має честь повідомити, що, згідно зі зробленою пані
Герндт заявою, у її квартирі під час її арешту перебували ще
наступні предмети, що не увійшли до акта та опису майна, прийнятого Генеральним Консульством, а саме […]».

Далі з німецькою скрупульозністю слідував двосторінковий
перелік верхнього одягу й білизни, взуття, ковдр, простирадл
тощо. Згадувалися у переліку й дві українські вишиті скатерки,
Белковец Л.П. Немецкое консульство в Сибири в 1920–30-е годы. –
С. 318–319.
107
Kuśnierz R. Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w
warunkach Wielkiego Terroru (1937–1938) // Polska dyplomacja na
Wschodzie w XX – początkach XXI w. – S. 399–400; Рубльова Н. Генеральне консульство Другої Речіпосполитої у Києві за доби Великого Терору
(1937–1938) / Н. Рубльова, О. Рубльов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2017. – Вип. 29:
Primum agere: Ювілейний збірник на пошану професора Миколи Литвина. – С. 368–369.
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маленький гобелен, пара черевиків з ковзанами (Ерна Вільгельмівна була любителькою цієї розваги), дюжина срібних чайних
ложечок, електричний апарат для висушування волосся, бурштинове намисто, два золотих медальйони (один з діамантами), два персидських килими, самописна ручка «Пелікан» з золотим пером, бінокль108.
Генеральне консульство «уклінно просило» апарат УпНКЗС
«не відмовити у наведенні довідок, де саме перебуває вищезазначене майно, й передати таке Германському Посольству у
Москві»109.

17 травня 1938 р., вже після ліквідації Генконсульства, черговий «місцеблюститель» посади очільника ефемерного республіканського дипломатичного відомства К. Видякін звернувся з листом за приналежністю – до начальника 3-го відділу УГБ
НКВД УССР Марка Борисовича Спектора:
«Препровождаю Вам копию письма Германского консульства по делу вещей германской гражданки ГЕРНДТ Эрны, в настоящее время высланной в Германию.
Прошу сообщить по существу запроса Германского консульства»110.

На жаль, нами не виявлено подальшого листування двох відомств з приводу «загубленого майна» німецької громадянки
Е. Герндт…
В енкаведистських повідомленнях про стеження за Генеральним консульством Німеччини у Києві лаконічно зафіксовані події довкола німецького представництва упродовж останніх двох діб його існування – 14 та 15 травня 1938 р.
Згідно із ними, 14 травня консульство відвідало 20 осіб. Серед них Теодор Іванович Кеннер, 1917 р. народження (філери
з 2-го відділу УГБ НКВД УССР дали йому прізвисько «Рудий»),
селянин з Дніпропетровщини, підданий Німеччини; Елла Іванівна Кучеренко (прізвисько «Провідник»), 1893 р. народження,
німкеня совєтського підданства, мешканка Харкова, яка при-
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везла двох племінників для відправлення до Німеччини; залишила дітей у консульстві й на вулиці була затримана НКВД. Того
ж дня Генконсульство Німеччини відвідали четверо представників Генерального консульства II Речіпосполитої у Києві –
віце-консул Адам Кох, двоє водіїв і кур’єр. Очевидно, нанесли
прощавальний візит ввічливості й, вірогідно, користуючись
від’їздом німецьких колег за кордон, до Німеччини, передавали ними деякі важливі документи для вручення у Варшаві111.
Рештою відвідувачів німецького представництва того дня
були представники скупної крамниці (оцінювач Козоровицький у супроводі бригади з чотирьох робітників) – Генконсульство спродувало неліквідні речі (насамперед меблі), й пакувальної артілі (її очільник Рапопорт й восьмеро його підлеглих), які
запаковували майно представництва, яке підлягало вивезенню з Києва.
О 21-й годині 14 травня Генконсул Німеччини Г.-В. Гросскопф і секретар Краузе автівкою польського консульства
(обидва власних консульських авто вже були продані) поїхали
до Пасажу, де відвідали помешкання віце-консула Г. Вільке,
звідти невдовзі попрямували до Генконсульства Польщі, до
приміщення якого увійшов лише Краузе, а німецький генконсул тим часом поїхав до будинку Уповноваженого Наркомату
закордонних справ СССР при Уряді УССР. Звідти, після полагодження деяких формальностей, вийшов через 15 хвилин і також
пішов до Польського генконсульства, яке Гросскопф залишив
за десять хвилин на першу ночі112.
15 травня Г.-В. Гросскопф надіслав з Києва до МЗС у Берліні
свою останню телеграму:
«Генеральне консульство закрите. Виїжджаю сьогодні увечері»113.

О 22-45 15 травня 1938 р. на київському залізничному вокзалі зібралися Генеральний консул Німеччини у Києві Г.-В. ГросГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 7, арк. 208–209.
Там само, арк. 209.
113
Белковец Л. История германского консульства в Новосибирске / Л. Белковец, С. Белковец // Сибирские огни. – 2013. – № 8. – Август. [Елект111

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 23, арк. 214–214 зв.
109
Там само, арк. 214 зв.
110
Там само, арк. 213.
108
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скопф з дружиною, віце-консул Г. Вільке з дружиною, секретар
консульства Краузе з дружиною, секретар Г. Штреккер (його
дружина, піддана СССР, утримувалася у в’язниці). Вони з дипломатичним багажем розташувалися у двох вагонах потяга № 61,
який мав прямувати до Шепетівки, а далі за кордон. Німецьких
колег проводжали Генеральний консул Польщі Є. Матусинський, віце-консул А. Кох з дружиною й завідувач канцелярії
Польського генконсульства Людомир Червінський. О 23-й год.
15 хв. 15 травня 1938 р. потяг вирушив на Шепетівку114.
Вищезгаданий Ганс Генрих Герварт фон Біттенфельд, особистий референт німецького посла в СССР Вернера фон дер
Шуленбурга, на підставі розмов з консулами, які виїздили на
батьківщину, дійшов висновку:
«Ми не надто багато втратили від закриття консульств. Ціна
інформації, яку вони збирали, не йшла у жодне порівняння з
нестерпними умовами їхнього існування»115.

Трагічно склалася доля керівника Генерального консульства II Речіпосполитої у Києві, який 15 травня 1938 р. проводжав на київському вокзалі свого німецького колегу.
17 вересня 1939 р. органи НКВД УССР заблокували працівників Генконсульства II Речіпосполитої у приміщенні установи. Трохи згодом блокаду було пом’якшено – вихід у місто був
дозволений для закупівлі продуктів харчування. Серед мешканців садиби на вул. К. Лібкнехта, 1, запанував неспокій, викликаний переживаннями за долю Батьківщини й очікуванням
ймовірного зовнішнього вторгнення й арештів персоналу установи. Заступник наркома внутрішніх справ УССР М. Горлинський повідомляв очільнику НКВД СССР Л. Берії 19 вересня
1939 р.:
ронна версія]. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/sib/2013/8/
9bb.html
114
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 429, т. 7, арк. 213–214.
115
Белковец Л. История германского консульства в Новосибирске / Л. Белковец, С. Белковец // Сибирские огни. – 2013. – № 8. – Август. [Електронна версія]. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/sib/2013/8/
9bb.html
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«Польський консул у м. Києві Матусинський останніми днями вкрай розстроєний, проявляє побоювання бути заарештованим і зі сльозами на очах ділиться про останні події в
Польщі»116.

Уночі 1 жовтня 1939 р. Є. Матусинський за вказівкою з Москви був викрадений НКВД УССР й вивезений на Луб’янку, де,
ймовірно, й загинув (помер, був убитий восени 1941 р. під час
втечі урядових установ й перед ймовірною загрозою здобуття
вермахтом столиці СССР)117.
Андор Генке – речник «німецько-совєтської дружби»

Колишній консул Німеччини у Києві Андор Генке, гаданий
керівник «шпигунсько-диверсійної фашистської мережі» в
УССР, розвідувальні доручення якого, мовляв, виконувала
Е. Герндт, за цілком «мирних» обставин у серпні–вересні 1939 р.
зустрічався з заступником наркома закордонних справ СССР
В. Потьомкіним[-Твєрським], який за пару років до того санкціонував арешт громадянки Німеччини Е. Герндт. Йшлося про
змову двох тоталітарних диктаторів – А. Гітлера й Й. Сталіна –
та їхні домовленості щодо геополітичного поділу сфер впливу
й насамперед території Польщі.
Фахівець з російських (включно з українськими) питань германського МЗС, А. Генке був членом германо-совєтської комісії
щодо розмежування території окупованої Польщі. Після поразРадянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 рр.: Документи
ГДА СБ України / Упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2009. – С. 1013.
117
Докладніше про цей останній період функціонування дипломатичних
установ II Речіпосполитої в СССР/УССР див., напр.: Nowinowski S.
Zakończenie działalności ambasady i konsulatów RP w Związku Sowieckim
jesienią 1939 r. // Zeszyty historyczne. – 2008. – Z. 164. – S. 3–60; Skóra W.
Porwanie kierownika polskiej placó wki konsularnej w Kijowie Jerzego
Matusińskiego przez władze radzieckie w 1939 r. // Polska dyplomacja na
Wschodzie w XX – początkach XXI w. – S. 414–437; Окіпнюк В. Генеральне
консульство II Речіпосполитої в Києві: трагічний епілог восени 1939 р.
/ Вікторія Окіпнюк // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2014. – № 1–
2 (40–41). – С. 193–215.
116
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ки III Рейху він завбачливо опинився у зоні західних союзників.
5 квітня 1946 р. в американській зоні окупації Німеччини його
допитали співробітники військової розвідки США щодо дипломатичних аспектів «російсько-германських відносин» 1939–
1940 рр.
Колишній німецький консул у Києві, зокрема, охоче відтворював американським офіцерам розвідки подробиці й атмосферу таємних перемовин у Москві, урочистий банкет на честь
Й. Ріббентропа, влаштований від імені В. Молотова увечері 28
вересня 1939 р., під час якого
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державного апарату) постійно працювала у Міністерстві закордонних справ III Рейху – обліковцем консульських зборів фінан-

«дуже швидко запанувала чарівно гостинна й сердечна атмосфера – це була одна з найбільш пам’ятних подій за усі 23 роки
моєї дипломатичної служби».

Зрозуміло, виголошувалися тости за перемоги німецької зброї.
Під час одного з них кремлівський диктатор підійшов до німецького військового аташе у Москві генерал-лейтенанта ЕрнстаАвгуста Кестринга й потиснув йому руку зі словами:
«Генерал, ми часто завдавали Вам неприємностей у минулому.
Будь ласка, забудьте про це!»

Й. Сталін мав на увазі чекістські інсинуації щодо гаданої ролі
Е. Кестринга у підготовці повалення комуністичного режиму й
відповідне згадування його прізвища під час публічних московських процесів К. Радека та ін.118
«На Бєрлін – за нємкамі!»:
другий арешт Е. Герндт-Кірстейн 7 січня 1946 р.

Після повернення до Німеччини (й обов’язкової перевірки її
гестапо щодо ймовірної агентурної роботи на Кремль) Е. Герндт
з осені 1937 р. й по 30 березня 1945 р. (часу фактичного розпаду
118

Андор Генке: Немецкий дипломат о советско-германских отношениях,
Пакте [Молотова – Риббентропа] и т. д. // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://warhistory.livejournal.com/2246296.html
4 травня 1945 р. генерал Е. Кестринг був взятий у полон американськими військами, 1947 р. – звільнений. США пропонували заслухати його свідчення під час Нюрнберзького процесу, СССР категорично виступив проти.

Посвідчення особи Е. Кірстейн-Герндт, вересень 1945 р.

сового відділу. У квітні 1941 р. вона удруге вийшла заміж й набула чоловікове прізвище – Кірстейн. Подружжя мешкало у
власному будинку у передмісті Берліна – Мірсдорфі. Крім Залізного хреста 1918 р., Ерна Вільгельмівна була також відзначена
Срібним хрестом за чвертьстолітню службу у МЗС (1939) й медаллю Хреста військових заслуг для цивільних осіб (1943)119.
19 листопада 1945 р. Совєтською Військовою Адміністрацією у Німеччині (СВАН) був заарештований чоловік Е. Кірстейн –
Райнгольд Кірстейн, колишній кур’єр Міністерства закордонних справ Німеччини. Невдовзі прийшла черга його дружини.
7 січня 1946 р. співробітник берлінської оперативної групи
№ 11 гвардії капітан Я. Ніссенбаум на підставі матеріалів, «які
надійшли» (щодо праці Е. Герндт-Кірстейн у Консульстві Німеччини у Києві, а також її співробітництва у МЗС Німеччини), ухвалив затримати її й обшукати. Того ж дня затримана опинилася у в’язниці опергрупи № 11 у Берліні. Перебіг «слідства»
1946 р. мало чим відрізнявся своєю технологією від аналогічного процесу майже десятирічної давнини.
119

Йдеться про найнижчий ступінь цієї відзнаки – масову медаль, на лицьовому боці якої був зображений Хрест військових заслуг без мечів,
а на звороті – напис «Für Kriegsverdienst 1939».
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13 вересня 1946 р. у Потсдамській в’язниці Ерна Кірстейн
була ознайомлена з матеріалами «слідчої справи» щодо неї,
заявивши, що не має чим доповнити «слідство».
30 вересня 1946 р. заступник міністра державної безпеки
СССР генерал-лейтенант М. К. Ковальчук (згодом – очільник
МГБ УССР /1949–1952/) затвердив обвинувальний висновок у
слідчій справі № 1217 по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни у злочинах, передбачених ст. ст. 58-6 ч. I та 58-10 ч. I
КК РСФСР. У документі, зокрема, стверджувалося:
«В январе 1946 г. за проведение вражеской работы против
СССР была задержана, а затем арестована бывшая служащая
Министерства иностранных дел Германии – КИРСТЕЙН Эрна
Вильгельмовна.
Произведённым по делу следствием установлено, что КИРСТЕЙН в период с 1923 по 1937 г. работала в качестве машинистки в немецком консульстве сначала в Харькове (Е. Герндт ніколи
не працювала у Генеральному консульстві Німеччини у Харкові. – Авт.), затем в Киеве, где проводила активную шпионскую
работу против СССР, за что в 1937 г. была выдворена за пределы Советского Союза.
Для разведывательной работы КИРСТЕЙН была привлечена в 1933 г. консулом немецкого представительства в Киеве –
ГЕНКЕ – и по его заданию проводила шпионскую подрывную
работу против Советского государства […]. В 1933 г. обвиняемая
КИРСТЕЙН создала в г. Киеве, по указанию ГЕНКЕ, профашистскую группу из числа антисоветски настроенных лиц […]»120.

В’язничне фото Е. Кірстейн-Герндт під час другого арешту, січень 1946 р.

На обґрунтування цих обвинувачень вибірково цитувалися «покази» заарештованих 1937–1938 рр. учасників цієї «профашистської групи» київських лікарів Михайла Калашнікова й
Пилипа Ольшинського, а також художника Леоніда Обозненка, страчених ще десять років тому – під час Великого Терору.
Отже, перепровірити їхні «свідчення» повоєнне «слідство» не
мало жодної можливості, та, зрештою, й бажання. Таким же
хистким аргументом було й визнання своєї провини самою
Е. Кірстейн. Звичним для сталінської юриспруденції був і брак
речових доказів у справі.
120

Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 97–98.

Колишній секретар Генерального консульства Німеччини у Києві Вальтер
Ґагемайєр у Київській в’язниці, 1946 р.
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Тим не менше, обвинувальний висновок інкримінував Ерні
Вільгельмівні таке:
«В 1933–1937 гг., работая служащей германского консульства в Киеве, проводила активную шпионскую работу против
СССР.
Кроме того, среди своих знакомых из числа граждан СССР
занималась антисоветской агитацией и распространением
фашистской литературы […]»121.

11 липня 1946 р. таємна поліція СВАН затримала особу, яка
зустрічала Ерну Герндт 11 липня 1937 р. на київському вокзалі –
Вальтера Ґагемайєра, колишнього консульського секретаря
«Русского реферату» Політичного відділу МЗС Німеччини (січень 1938 р. – грудень 1941 р.). Совєтські «компетентні органи»
вважали його «официальным работником германских разведывательных органов». Умовний «шпигун» був допроваджений
до Києва, де МГБ УССР вимагало від нього «правдивих свідчень»
щодо «контрреволюційної» й «розвідницької діяльності» під
час його служби у Генеральному консульстві Німеччини у Києві.
Бранець це вперто заперечував, стверджуючи, що займався
винятково офіційною протокольно-технічною роботою. Зрештою, чимало його колег – німецьких дипломатів, які працювали у Москві упродовж 1930-х рр., наголошували, що провадити
агентурну розвідку у Москві було неможливо через «щільну
опіку» НКВД122 (київська атмосфера була на порядок гіршою у
цьому відношенні). Непоступливість в’язня й «наполегливість»
слідчих, а, можливо, невідповідний раціон харчування у Лук’янівській тюрмі спричинили різке погіршення стану його здоров’я вже у серпні (через місяць після захоплення). В’язнична
лікарка кваліфікувала це спершу як «дистрофію другого ступеАрхівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 99–100.
122
Тайны дипломатии Третьего рейха: Германские дипломаты, руководители зарубежных военных миссий, военные и полицейские атташе в
советском плену: Документы из следственных дел. 1944–1955 / Отв.
ред. В. С. Христофоров; вступительная статья, составление В. Г. Макарова, В. С. Христофорова; коммент. В. Г. Макарова. – М.: МФД, 2011. –
С. 93, 517; Ватлин А. «Ну и нечисть»: Немецкая операция НКВД в Москве и Московской области 1936–1941. – С. 89.
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ня», а невдовзі – як «загострення хвороби нирок». Таке несподіване «загострення» закінчилося смертю ув’язненого у тюремному ізоляторі о 15-00 14 грудня 1946 р.
25 січня 1947 р. Військовий трибунал СВА провінції Бранденбург у закритому судовому засіданні розглянув справу
№ 6/127 по обвинуваченню підданої Німеччини Ерни Вільгельмівни Кірстейн у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 58-6
ч. I та 58-10 ч. I КК РСФСР. Вироком стала вища міра покарання – розстріл з конфіскацією усього майна123.
Днем винесення вироку датоване й прохання Е. Кірстейн
про помилування, адресоване Президії Верховного Совєта СССР.
У клопотанні, написаному звичайним олівцем, згадуючи власний арешт 1937 р. й актуалізовані нині тогочасні обвинувачення проти неї, колишня стенотипістка Генконсульства Німеччини у Києві писала:
«Все мои знакомые в 1937 г. были также арестованы. Из
прочитанных мне теперь протоколов показаний этих врачей я
узнала, что они якобы давали мне разного рода сведения военного характера, о чём мне совершенно не известно ничего.
Никаких сведений я от них не получала и потому считаю это
явной клеветой. Выполнила лишь один раз приказание консула Генке о передаче им вышеуказанного предложения [бути
німецькими агентами й, мовляв, отруювати колодязі у випадку
війни! – Авт.]124 . – Что касается фашистской пропаганды, то
признаюсь чистосердечно, что не преследовала никакой особенной цели, а лишь просто при встрече со своими знакомыми
разговаривали на политические темы, и я по их просьбе рассказывала им о жизни в Германии […]»125.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП,
арк. 110 зв. – 111.
124
Вочевидь фантастичне повідомлення з категорії самообмовлень, що
не було підкріплено іншими показами й речовими доказами, насамперед, свідченнями осіб, яким нібито пропонувалася така агентурна
співпраця й гіпотетичне «отруєння колодязів» – Михайла Калашнікова й Пилипа Ольшинського.
125
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 116 зв.
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«Я лично против СССР не преследовала никакой цели и относилась всегда лояльно, – наголошувала заявниця, включивши
цей вимушений, але обов’язковий у її ситуації, пасаж до звернення. – Показания моих знакомых носят клеветнический характер и очень преувеличены, как, например, о распространении
фашистской литературы и т. д. Иногда лишь [я] рассказывала
новости из газет или сообщения по радио в кругу своих знакомых. В военных делах я вообще ничего не понимаю, а потому и
не могла интересоваться и собирать такие сведения. За всю свою
деятельность в Консульстве я и не писала ни одного военного
доклада, а лишь только под диктовку консула доклады политически-хозяйственного характера. Я была лишь техническим
работником и выполняла лишь приказания начальства, не проявляя никакой собственной инициативы»126.
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женої до страти (вона, до речі, як стверджувало подання, одночасно «работала в немецких консульствах на территории СССР
в городах Харькове и Киеве») (виділення наше. – Авт.) презентувалася так:
«В 1933 г. по заданию консула Генке она создала в Киеве
профашистскую группу из антисоветски настроенных лиц, которых знакомила с фашистской литературой, радиопередачами и т. д. и от которых получала различного рода сведения о
вооружённых силах СССР, по экономическим и политическим
вопросам.
В 1937 г. ряд членов этой контрреволюционной группы был
арестован органами НКВД, а затем была арестована и сама
Кирстейн. Показаниями её соучастников она была полностью
изобличена и признала свою вину. Органами НКВД она была
выслана за пределы Советского Союза и, возвратившись в Германию, работала в Министерстве иностранных дел.
За свою шпионскую деятельность Кирстейн была награждена фашистским правительством двумя медалями, железным
крестом “За преданную службу” и серебряным крестом “За верную службу”.
Будучи арестована органами МВД в январе 1946 г., Кирстейн в ряде допросов откровенно рассказывала о своей шпионской деятельности только периода 1933–1937 гг. и из числа
завербованных ею называла фамилии лишь тех лиц, которые
были в тот период арестованы и осуждены в СССР. Таким образом, показания Кирстейн являются неоткровенными. О своей
последующей шпионской деятельности и связях она вообще
ничего не рассказывает, хотя за свою деятельность она получала награды в 1939 и 1943 гг.»128.

Завершувалося прохання Е. Кірстейн щодо пом’якшення
вироку звичною у таких випадках риторикою:
«Сознавая теперь свою ошибку в том, что я как служащая
Консульства не имела права поддерживать дальше знакомство
со своими старыми друзьями и знакомыми и глубоко раскаиваясь во всех своих преступлениях, сердечно прошу Президиум Верховного Совета СССР смягчить моё наказание и дать мне
возможность полезным трудом и работой изгладить свою вину
перед великим Советским Союзом, который в героической
борьбе вынес полную победу над фашистской Германией на
лучшую жизнь и благо всех народов.
Прошу Президиум Верховного Совета СССР благосклонно
рассмотреть мою просьбу, пощадить и помиловать меня – старуху – и дать мне возможность умереть своей смертью. Эрна
Кирстейн»127.

7–8 лютого 1947 р. виконувачем обов’язки голови Військового трибуналу СВАН підполковником юстиції С. Д. Климовичем та Військовим прокурором СВАН полковником юстиції
М. М. Котляром було складено подання Головнокомандувачу
Групи совєтських окупаційних військ у Німеччині маршалу
В. Д. Соколовському у справі Е. Кірстейн. Злочинність дій засудАрхівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 117.
127
Там само, арк. 117–117 зв.
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Завершувалося подання у суворій відповідності до норм
«соціалістичної законності»:
«КИРСТЕЙН является активной, убеждённой фашисткой, старой и опытной шпионкой, но в просьбе о помиловании она
расценивает свою многолетнюю шпионскую деятельность против Советского государства как “ошибку” и просит дать ей возможность умереть своей смертью.

126

128

Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 118.
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Учитывая, что приговор вынесен в соответствии с материалами дела, считаем необходимым утвердить его и привести в
исполнение немедленно»129.

8 лютого 1947 р. на другій сторінці цього подання Головнокомандувач Групи совєтських окупаційних військ у Німеччині
маршал В. Д. Соколовський підмахнув стандартну резолюцію на
друкарській машинці:
«Приговор Военного Трибунала СВА провинции Бранденбург
от 25 января 1947 г. в отношении КИРСТЕЙН Эрны, осуждённой
по ст. ст. 58-6 и 58-10 ч. 1 УК РСФСР к расстрелу, УТВЕРЖДАЮ.
Привести его в исполнение НЕМЕДЛЕННО»130.

За останніми оцінками Військової прокуратури РФ, совєтським трибуналом у совєтській окупаційній зоні (СОЗ) Німеччини (з 1949 р. – Німецькій Демократичній Республіці /НДР/)
було засуджено близько 40 тис. німців, з яких 20–25 тис. були
депортовані для відбування покарання у виправні табори на
території СССР. З окремо задокументованих у цей період понад
25 тис. вироків совєтських військових трибуналів стосовно цивільних осіб у СОЗ/НДР 1945–1955 рр. у 3140 випадках (12,4 %)
йшлося про військові злочини; 18 176 випадках (71,9 %) – про
так звану контрреволюційну діяльність (ст. 58 КК РСФСР), у
решті випадків (за винятком 5 %, коли підстави вироку нез’ясовані, й бл. 1 % – нелегальне володіння зброєю) – про інші політичні злочини на підставі того ж КК РСФСР. Майже третина
вироків передбачала до 25, мінімум 10 років позбавлення волі;
3,3 % – довічне ув’язнення; 7,8 % – смертний вирок. Упродовж
1945–1955 рр. смертні вироки були оголошені 2943 особам й
щодо 2223 (75,5 %) – виконані. Більшість смертних вироків була
винесена за так звану контрреволюційну діяльність, відповідно до ст. 58 КК РСФСР, й шпигунство131.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 119.
130
Там само.
131
Фойтцик Я. Военная прокуратура и Военный трибунал СВАГ: [Приложение 2] // Советская военная администрация в Германии, 1945–
1949: Справочник / Отв. ред.: Я. Фойтцик, А. В. Доронин, Т. В. Царев129

Ерна ГЕРНДТ

429

Сучасна російська історіографія визнає, що совєтські військові трибунали на території совєтської окупаційної зони й згодом НДР (аж по 1955 р. включно) функціонували переважно як
органи політичної, «класової юстиції». Відповідно, вони входили у конфлікт не лише з міжнародним й німецьким правом, а й
навіть із совєтським, так що цими питаннями 1950–1952 рр.
змушено було займатися Політбюро ЦК ВКП(б), до якого апелювали «компетентні совєтські наглядові інстанції» й яке намагалося розмежувати повноваження совєтської й німецької
юрисдикції у НДР132.
12 лютого 1947 р. тво голови ВТ СВАН підполковник юстиції
С. Д. Климович звернувся до голови ВТ СВА провінції Бранденбург майора юстиції Солодкіна:
«Направляется уголовное дело на осуждённую Вашим ВТ к
ВМН – расстрелу – КИРСТЕЙН Эрну.
8 февраля 1947 г. Главнокомандующим Группой Советских
Оккупационных войск в Германии Маршалом Советского Союза тов. Соколовским приговор в отношении её утверждён и
подлежит немедленному приведению в исполнение, о чём Вам
надлежит дать распоряжение соответствующим органам.
О приведении приговора в исполнение сообщите нам.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело на 120 листах»133.

Але вже наступного дня тому ж адресату з ВТ СВАН надійшла
інша вказівка:
«Исполнение приговора в отношении осуждённой КИРСТЕЙН Эрны задержите до особого указания»134.

26 лютого 1947 р. вказівка щодо відтермінування виконання
вироку була дана й начальнику в’язниці Потсдамського округу
капітану Груздєву135. 17 березня 1947 р. Військовий трибунал
ская-Дякина; при участии: Х. Кюнцель, Д. Н. Нохотович. – М.: РОССПЭН,
2009. – С. 758–759.
132
Там само. – С. 759–760.
133
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 120.
134
Там само, арк. 121.
135
Там само, арк. 123.
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СВАН у складі підполковника юстиції С. Д. Климовича, майора
юстиції Пашкевича й капітана юстиції Лижіна розглянув протест Військового прокурора СВАН на вирок від 25 січня 1947 р.
щодо Е. Герндт, встановивши, що
«совершённые Кирстейн преступления против Советского государства вполне доказаны, и высшая мера наказания определена в полном соответствии с тяжестью преступлений».

Разом з тим, враховуючи клопотання МГБ СССР й згоду на заміну вищої міри покарання маршала В. Соколовського, ВТ СВАН
вирішив пом’якшити покарання засудженій Е. Кірстейн, замінивши страту позбавленням волі терміном на 25 років, залишивши чинною конфіскацію майна136.
27 березня 1947 р. засуджену Е. Герндт з Берліна допровадили до внутрішньої в’язниці МГБ СССР у Москві. Звідти її
відправили до Києва – МГБ УССР, де відбулися ще два допити –
20 серпня 1947 р. й 9 жовтня 1947 р. В обох випадках допитував заступник начальника I відділення Слідчої частини республіканського МГБ капітан Погрібний. Питання були звичними –
щодо роботи Е. Герндт-Кірстейн у Консульстві Німеччини у
Києві й відомих їй «агентів» німецької розвідки. Засуджена вже
нічого нового до своїх попередніх свідчень додати не могла,
ствердивши категорично, що після 1937 р. «взагалі ніякої розвідроботи проти СССР не провадила» (як, зрештою, й до 1937 р.).
28 січня 1948 р. Е. Кірстейн опинилася у тюрмі № 27 УМВД
Київської обл., а вже звідти була етапована до табору у Красноярському краї.
Ерна Кірстейн була дотерміново звільнена з місць позбавлення волі у Красноярському краї на підставі Указу Президії
Верховного Совєту СССР від 28 вересня 1955 р. «О досрочном
освобождении германских граждан, осуждённых судебными
органами СССР за совершённые ими преступления против народов Советского Союза в период войны»137. Відтак «військоАрхівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП, арк. 124–124 зв.
137
У мотивуючій частині документа, мовляв, бралися до уваги відповідні
клопотання Президента й Уряду НДР від 27 липня 1955 р. та клопо136
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вий злочинець» Е. Априщенко-Герндт-Кірстейн, яка практично вже відбула десятирічний термін покарання (формально він
спливав 7 січня 1956 р.) за злочини у період совєтсько-німецької війни, злочини, яких вона не здійснювала, була «дотерміново звільнена» 5 жовтня й 19 жовтня 1955 р. репатрійована
до м. Франкфурт-на-Одері (територія так званої НДР) з подальшим трансфером до ФРН.
Реабілітаційний процес у «справах» Ерни Вільгельмівни
Герндт-Априщенко-Кірстейн протривав майже 40 років. Відбувався він окремими фрагментами – залежно від перебігу реабілітації окремих осіб, зарахованих свого часу енкаведистами до
її «шпигунської мережі», тобто звичайних київських знайомих,
які мали нещастя контактувати колись з співробітницею Генерального консульства Німеччини у Києві, а також частини
родинного кола Е. Герндт, яка потрапила під репресивний удар.
Так, наприклад, під час реабілітації одного з колишніх енкаведистів, нібито «завербованих» до «шпигунської фашистської
організації» М. Бортновським, на запит до Центрального державного особого архіву МВД СССР від 8 січня 1957 р. щодо приналежності до «німецьких розвідувальних органів» Олександра Володимировича Априщенка, Вільгельма Герндт та Ерни
Вільгельмівни Герндт була отримана цілком сподівана відтання Уряду ФРН, а також обставина, що з часу завершення війни минуло понад десятиріччя й «военные преступники, осуждённые за свои
преступления, уже отбыли значительную часть срока наказания».
У резолютивній частині Указу йшлося: «1. Освободить досрочно
от отбывания наказания 8877 германских граждан и репатриировать
их в зависимости от местожительства в Германскую Демократическую
Республику и Германскую Федеральную Республику. 2. Передать
749 германских граждан как военных преступников соответственно в распоряжение Правительства Германской Демократической
Республики и Правительства Германской Федеральной Республики,
в зависимости от местожительства этих граждан, поскольку Президиум Верховного Совета СССР не счёл возможным досрочно освободить указанных лиц от дальнейшего отбывания наказания ввиду
особой тяжести совершённых ими преступлений против советского
народа» (див.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1955. – № 17. –
Ст. 351).
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повідь від 28 січня того ж року, що «в архіві відомостей на них
не виявлено»138.
10 березня 1958 р. Військовий трибунал Московського
військового округу розглянув протест у порядку нагляду Головного військового прокурора на рішення Комісії НКВД й
Прокурора СССР від 18 жовтня 1937 р., згідно з яким 23 жовтня
того ж року були убиті брати Олександр і Сергій Грабовські, а
також їхня сестра Марія Михайлівна Калашнікова (уроджена
Грабовська), однокласниця Е. Герндт, та постанову Особливої
наради НКВД СССР від 21 жовтня 1937 р., що прирекла до десяти
років таборів Галину Татарову. Усім їм свого часу інкримінувалася участь у
«контрреволюційній фашистській організації, створеній у м. Києві
резидентом німецької розвідки Герндт Ерною».

У визначенні Військового трибуналу МВО зауважувалася «неконкретність» показів щодо цих осіб Е. Герндт, Л. Обозненка та
ін., внаслідок чого ці свідчення не могли слугувати незаперечним доказом у справі. Черговий раз наголошувалося, що
«данных о принадлежности ГЕРНДТ к иностранной разведке в
процессе дополнительной проверки не добыто».

Відповідні позасудові рішення були скасовані, а групову «справу» щодо усіх чотирьох припинено
«за недоведеністю пред’явленого обвинувачення»139.
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лежав Л. Обозненко до «агентури іноземних розвідорганів», а
також, зокрема:
«Проверить, не был ли связан арест ОБОЗНЕНКО с его работой в качестве секретного сотрудника УГБ НКВД УССР (его
показания, в частности, были использованы для ареста ТАТАРОВОЙ Г.Е., ГРАБОВСКИХ и КАЛАШНИКОВОЙ М.М.)»140.

Визначенням Військового трибуналу КВО від 27 квітня 1962 р.
постанова НКВД СССР та Прокурора СССР від 14 жовтня 1937 р.
була скасована за недоведеністю обвинувачення, а страчений
Л. Обозненко реабілітований посмертно.
11 травня 1989 р. відповідно до ст. 1 Указу Президії ВС СССР
від 16 січня 1989 р. «Про додаткові заходи щодо відновлення
справедливості стосовно жертв репресій, які мали місце у період 30–40-х й початку 50-х років» Е. Герндт-Априщенко у
«справі» 1937 р. була реабілітована Військовим прокурором
КВО, а рішення Особливої наради при НКВД СССР від 10 жовтня 1937 р. щодо неї скасоване.
Значно складнішою виявилася реабілітація у «справі» 1946–
1947 рр. з практично ідентичним 1937 р. обвинуваченням.
25 грудня 1989 р. Головний військовий прокурор СССР генерал-лейтенант юстиції О. П. Катусєв адресував Військовій
колегії Верховного Суду СССР протест (у порядку нагляду) у
справі Е. В. Кірстейн. У документі, зокрема, зазначалося:
«27 марта 1989 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета ССР от 16 января 1989 г. реабилитирован Калашников М.А., обвинявшийся в совместной с Кирстейн шпионской
деятельности […]. По сообщению Главных архивных управлений
при Совете Министров СССР и ГУПВИ МВД СССР, сведений о
принадлежности Кирстейн (Априщенко-Герндт) Эрны Вильгельмовны к разведорганам фашистской Германии нет […]. Поскольку Кирстейн не совершала никаких действий, связанных со
шпионажем против СССР, и в деле нет данных, содержащих
призывы к свержению, подрыву или ослаблению Советской
власти или к совершению отдельных контрреволюционных

Як вже згадувалося вище, 19 травня 1960 р. Військовий трибунал ПрикВО скасував ухвалу Трійки УНКВД по Вінницькій
області від 10 серпня 1937 р. щодо сестри Ерни Герндт – Ольги
Зелінської.
30 грудня 1961 р. у зв’язку з переглядом справи на Л. Обозненка, репресованого за «приналежність до німецької фашистсько-розвідувальної організації» Е. Герндт, заступник військового прокурора КВО адресував доручення начальнику слідчого
відділу КГБ при СМ УССР полковнику П. М. Пивоварцю. У дорученні пропонувалося з’ясувати у «відповідних архівах», чи на140

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 47124, арк. 236.
139
Там само, арк. 257–258 зв.
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преступлений, а также нет данных о распространении, изготовлении или хранении литературы того же содержания, осуждение её по ст. ст. 58-6 ч. I и 58-10 ч. I УК РСФСР является необоснованным»141.

Відтак Головний військовий прокурор просив Військову
колегію вирок військового трибуналу СВА провінції Бранденбург від 25 січня 1947 р. й визначення військового трибуналу
СВАН від 17 березня 1947 р. стосовно Кірстейн Ерни Вільгельмівни скасувати й справу припинити «за отсутствием в её действиях состава преступления»142. Утім, такої ухвали не відбулося,
оскільки 29 березня 1990 р. Головною військовою прокуратурою (тим самим генерал-лейтенантом юстиції О. П. Катусєвим)
було переглянуто власне рішення від 25 грудня 1989 р. й ухвалено відмовитися від внесення протесту у справі Е. В. Кірстейн
(Герндт-Априщенко). У відповідному висновку, складеному
старшим військовим прокурором 3 відділу Управління ГВП по
реабілітації полковником юстиції Т. А. Зубачовим, наголос робився на «злочинах», інкримінованих Е. Герндт ще 1937 р.: створенні «шпигунської мережі» з її київських знайомих, серед яких
вона, мовляв, систематично проводила «антисоветскую агитацию и пропаганду, восхваляла теорию фашизма и снабжала их
фашистской литературой». Як аргумент також наводилися
«свідчення» щодо «шпигунських відомостей», які постачали
Е. Герндт київські лікарі М. Калашніков й П. Ольшанський. Утім,
такі «зізнання» були отримані з брутальним порушенням засад
«соціалістичної законності». Передопитати ж цих свідків вже
не було можливості, оскільки вони були убиті НКВД ще 1937 р.
Тим не менше, наприкінці висновку полковник юстиції Трохим Зубачов стверджував:
«На основании изложенного и руководствуясь ст. 376, ч. II
УПК РСФСР, – ПОЛАГАЛ БЫ:
1. Оснований для принесения протеста на судебное решение в отношении Кирстейн Эрны Вильгельмовны нет.
Архівно-кримінальна справа по обвинуваченню Кірстейн Ерни Вільгельмівни, 1946–1947 рр. // ГДА СБ України, ф. 6, спр. 73181-ФП,
арк. 166–167.
142
Там само, арк. 167.
141
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2. Дело, пересмотренное в соответствии с указанием
№ 42с/13/40с от 30.07.1988 г., возвратить в КГБ при СМ
УССР»143.

Крапку у реабілітаційній одіссеї Е. Герндт-Априщенко-Кірстейн було поставлено лише після відновлення державної незалежності України. 19 вересня 1996 р. Прокуратура м. Києва
затвердила відповідний висновок по її архівній кримінальній
справі 1946–1947 рр. У документі, зокрема, зауважувалося, що
1946 р. Е. Кірстейн була «без всяких підстав» заарештована «за
дії, які їй були інкриміновані у 1937 р.» Наголошувалося, що у
«матеріалах справи немає ніяких доказів про те, що Кірстейн
вербувала агентів для фашистської розвідки і з її участю були
завербовані лікар військового заводу “Арсенал” Калашніков,
лікар Київського військового шпиталю Ольшанський, художник
Обозненко».

Крім того, усі «завербовані» станом на 1989 р. вже були (переважно посмертно) реабілітовані. Відтак робився закономірний
висновок:
«На Кірстейн (Герндт) Ерну Вільгельмівну розповсюджується
дія ст. 1 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні” від 17 квітня 1991 р. за відсутністю сукупності доказів, підтверджуючих обґрунтованість притягнення її
до відповідальності»144.
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Rublov O. «Herr Hagemeier, Herr Hagemeier! Man hält mich
hier fest!»: the arrest of Erna Gerndt – an employee
of the German Consulate General in Kyiv on July 11, 1937
This biographical essay reconstructs the life story of Erna Gerndt – a Kyivborn ethnic German, who for almost 20 years (1910–1914, 1923–1937)
worked as a member of support staff at the German Consulate in Kyiv.
The article pays special attention to the working environment at the German
Consulate in Kyiv (later – the Consulate General) during Stalin’s Terror in
the 1930s. It thoroughly depicts the circumstances of Erna Gerndt’s arrest
by NKVD on July 11, 1937. It also throws light upon the reasons of her
release and subsequent deportation from the USSR, work for the German
foreign ministry during WWII, as well as her reattachment in 1946–1947,
«early parole» in 1955 and the long ordeal of rehabilitation as a wrongfully
convicted person.
Key words: Erna Gerndt, German Consulate (General) in Kyiv, the Great Terror
1937–1938, repressions, Soviet Military Administration (SMAD) in Germany.
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