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Біляшівський Б. (м. Київ) 

 

ПАМ'ЯТЬ ЗАРАДИ ПРИЙДЕШНІХ ПОКОЛІНЬ 

 

Биківнянські поховання жертв сталінських репресій відлунюють 

у серцях українців непроминущим болем за невинно убієнними та 

пекучим гнівом до злочинів комуністичної тоталітарної системи. 

Упродовж 1937 – 1941 рр. у тихий ліс на північно-східній околиці Києва 

вантажівки щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях 

НКВС (Народного комісаріату внутрішніх справ) для таємного 

поховання. Десятки тисяч мирних мешканців УРСР – різних за 

походженням, соціальним статусом, віком, професійним спрямуванням, 

а також громадяни іноземних держав знайшли тут свій останній 

спочинок. Нині ми знаємо імена далеко не всіх людей, похованих у 

Биківнянському лісі, оскільки частина архівно-кримінальних справ і 

процесуальних документів була вивезена до Москви або знищена, 

інша – довгий час ретельно приховувалась за грифом «Секретно». 

Незважаючи на масштаби трагедії та кількість розстріляних, правду про 

поховання у Биківні українське суспільство довідалось фактично у 1989 

р., оскільки радянський режим докладав максимальних зусиль, аби 

приховати свої злочини від сучасників і нащадків. 

Перший офіційний висновок на противагу опублікованим у 1941 

р. у газетах «Berliner Bȍrsen Zeitung» («Берлінська біржова газета»), 

«Українське слово», «Львівські вісті», «Štajerski gospodar» матеріалам 

про звірства НКВС у Києві належить «Надзвичайній державній комісії 

по встановленню фактів злочинств німецько-фашистських 

загарбників….». Хоча у своєму повідомленні від 1944 р. Комісія 

фактично не згадала про масові поховання на території Биківнянського 

лісу, але поклала відповідальність за усі вбивства місцевих мешканців і 

військовополонених на «німецький уряд та верховне 

головнокомандування». 

На початку 1960-х рр. про Биківню заговорили члени Київського 

клубу творчої молоді: Лесь Танюк, Алла Горська та Василь Симоненко 

звернулись із відповідним листом до партійних органів, проте офіційної 

відповіді вони не отримали. Незабаром Василя Симоненка кілька разів 

по-звірячому побили міліціонери у відділку, після чого він помер, 

згодом Аллу Горську було вбито за нез’ясованих обставин. 
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Діяльність урядових комісій 1944, 1971, 1987 рр. знаходилась під 

пильною увагою і керівництвом партійних органів УРСР. Більш того, 

партійними органами давалась пряма вказівка КДБ УРСР стосовно 

здійснення заходів із виявлення можливих інспіраторів та «покладання 

краю провокаційним домислам, направленим на те, щоб пов´язувати 

події часів фашистської окупації з так зв. «жертвами сталінського 

терору». 

Лише у 1988 р. Прокуратура УРСР відкрила кримінальну справу 

№ 50-0092 за фактом масового поховання людей у Биківнянському лісі, 

крапка в якій була поставлена аж у 2001 році. На підставі отриманих під 

час слідства матеріалів, проведених судово-медичних та інших 

експертиз, допитів численних свідків, з´ясувалось, що у Биківняському 

лісі упродовж 1937-1941 рр. здійснювались поховання у загальних 

могилах тисяч жертв масових політичних репресій, розстріляних 

органами НКВС у Києві, засуджених до розстрілу московською 

двійкою, трійкою управління НКВС по Київській області, рішеннями 

виїзної сесії Військової колегії Верховного суду СРСР, судами інших 

інстанцій, різноманітних трибуналів. 

У 2012 р. у присутності Президентів Польщі та України 

урочисто відкрито Міжнародний меморіал жертв тоталітаризму 1937-

1941 рр.  

Нині є вкрай важливим максимально повне встановлення імен, 

прізвищ та біографій жертв сталінських репресій 1937-1941 рр. у Києві, 

похованих на території Биківнянського лісу, детальне з’ясування 

технологій Великого терору, оприлюднення імен безпосередніх 

виконавців розстрілів, бо лише увага до індивідуальних історій та 

обєктивна інформація про той складний час дозволять уникнути 

повторення подібних жахіть у майбутньому.  
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І. ДОБА ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ, 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗЛОЧИНІВ, ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ 

 

 

Шаповал Ю. (м. Київ) 

 

ВЕЛИКИЙ ТЕРОР 1937-1938 РОКІВ В УКРАЇНІ: ЩО ВІДОМО І 

ЩО НЕ ВІДОМО ПРО НЬОГО СЬОГОДНІ 

 
У статті розкриваються маловідомі сторінки масових політичних репресій 1937-

1938 рр. Зокрема, досліджується технологія Великого терору -  від розпоряджень, 

ініціойованих у Москві, до заходів на місцевому рівні. Окрему увагу приділено діяльності 

безпосередніх виконавців сталінських вказівок. 

Ключові слова: Великий терор, НКВС, Сталін, Єжов, «ліміти». 

 

The article reveals little-known pages of mass political repressions of 1937-

1938. In particular, the technology of the Great Terror is explored - from orders 

initiated in Moscow to events at the local level. Special attention is paid to direct 

performers of the Stalin's instructions. 

Key words: Great Terror, NKVD, Stalin, Yezhov, "quotas". 

 

У 1937-1938 рр. Радянський Союз відчув на собі нову потужну 

хвилю терору, хоча не було ні війни, ні колективізації, ні якогось 

очевидного й результативного спротиву режиму. Безпрецедентна 

плановість і масовість «спецоперацій», невідомі історії масштаби 

фальсифікації обвинувачень, офіційно санкціоноване застосування 

тортур, надзвичайний і закритий характер судочинства – все 

поєднувалось із нестримною пропаґандисткою кампанією. 

Одне слово, жодних екзистенційних для сталінського режиму 

пертурбацій не було, а терор був. Чому? Відповідь на це запитання 

намагалися знайти сучасники трагічних подій і дослідники упродовж 

вже не одного десятиліття. Не дивно, що історіографія проблеми 

Великого терору в цілому є достатньо розлогою. Насамперед це праці 

узагальнюючого характеру, в яких власне було окреслено проблему. У 

зв’язку з цим доцільно нагадати, що ще у 1930-тих рр. західний світ по 

суті докладно нічого не знав про масштаби «чисток» в СРСР, ҐУЛАҐ 

тощо. Одначе вже тоді почали з’являтись перші публікації, що містили 

правду про особистісні риси Сталіна, характер сталінського режиму і 
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його роль у каральній політиці. Наприклад, це робив політичний 

конкурент Сталіна, а з кінця 1920-х років вигнанець з СРСР Лев 

Троцький. Крім інших, він готував фундаментальну публікацію під 

назвою «Сталін», але був вбитий аґентом НКВС у серпні 1940 р., а тому 

рукопис книжки залишився незавершеним (в Радянському Союзі він був 

надрукований у 1990 році)1. 

Ще у 1920-1930-тих рр. на Заході з’явилися особи, які були 

безпосередніми свідками того, як працювала каральна система в СРСР. 

Наприклад, колишній секретар Сталіна Борис Бажанов2. Або розвідник 

Григорій Агабеков, який пояснював свою втечу незгодою з методами 

роботи радянських спецслужб і політикою Кремля. У 1930 р. він видав 

книжку «Записки чекіста», а у 1931 р. – книгу під назвою «ЧК за 

роботою» (ці спогади були перевидані у Москві в 1996 році)3. У 1938 р. 

не повернувся до Радянського Союзу ще один чекіст – Олександр Орлов 

(Лев Фельдбін). Лише після смерті Сталіна він наважився видати свої 

записки під назвою «Таємна історія сталінських злочинів»4. 

Після Другої світової війни на Заході почали з’являтися свідчення 

колишніх в’язнів і збільшилась кількість втікачів з СРСР. Вони 

розповідали про репресії, хоча докладно обговорювати ці проблеми 

також не випадало, оскільки це наштовхувало б на проведення 

паралелей між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною.  

У самому СРСР, як відомо, перші кроки, що не змінювали 

природи радянської каральної системи, але покликані були зводити до 

мінімуму свавілля сталінської доби, було зроблено негайно після смерті 

Сталіна. Проте після «закритої доповіді» Микити Хрущова на ХХ з’їзді 

КПРС у 1956 р., яка, зокрема, містила натяк на наявність «чисток», 

засвідчувала наявність табірної системи та ін., почалася активна 

дискусія про спрямованість і масштаби беззаконь у сталінські часи. 

Проте переламним моментом вважається вихід у 1968 р. книги 

Роберта Конквеста «Великий терор. Сталінські чистки тридцятих 

                                           
1Див.: Троцкий Л. Сталин. Под редакцией Ю.Фильштинского. – Москва, «Терра-Terra», 1990. – Т. 1 

– 323 с.; Т. 2. – 303 с.  
2 Див.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – Москва, СП «СОФИНТА», 1990. – 

319 с. 
3Див.: Агабеков Г.С. Секретный террор. Записки разведчика. – Москва, Современник, 1996. – 447 с.  
4Див.: Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. – Нью-Йорк-Иерусалим-Париж, 

издательство «Время и мы», 1983. – 350 с.  
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років»5. Ця праця витримала кілька видань, а у 2009 р. у повному обсязі 

була перекладена і видана в Україні6. Р. Конквест відзначав три 

особливості масових чисток, влаштованих Сталіним. По-перше, це 

небачений розмах, коли гинули мільйони, і кожного члена суспільства 

тримали в постійному страху. По-друге, методи, якими ці чистки 

проводили, зокрема, тут виділяються публичні судилища, на яких 

жертви змушені були каятися. По-третє, це завіса таємниці навколо: «За 

винятком відкритих процесів і повідомлень про деякі інші страти, на 

офіційному рівні про ці події, – а вони відбувалися з величезним 

розмахом, – не говорилося нічого. Головне про сталінські репресії 

замовчувалось або перекручувалося роками, і це стало основним 

джерелом сумнівів і брехні, яка десятиліттями в’їдалася у свідомість і 

сумління Заходу»7.  

Р. Конквест у своєму дослідженні розкриває широкий спектр 

питань, особливу увагу концентруючи на періоді «єжовщини», тобто 

перебування при владі, на чолі НКВС СРСР Миколи Єжова. Окремо 

Конквест пише про Україну, називаючи один із розділів своєї книжки 

«Українська глава».  

Саме праця професора Р. Конквеста, а також видана на Заході 

упродовж 1973-1975 рр. книжка російського літератора і дисидента 

Олександра Солженіцина «Архіпелаґ ҐУЛАҐ. 1918-1956. Досвід 

художнього дослідження»8 довели, що терор і відповідне його 

спрямування й забезпечення – явища не випадкові у сталінському СРСР. 

Цей постулат обґрунтовувався і у виданих на Заході дослідженнях, 

присвячених особі Сталіна і сталінізму, зокрема, у працях Адама 

Улама9, Роберта Такера10, Ісаака Дойчера11 та інших авторів. Ще в часи 

                                           
5Див.: Conquest R. The Great Terror. New York, Macmillan, 1968; Конквест Р. Большой террор. – Рига, 

Ракстниекс, 1991; Conquest R. The Great Terror: A Reassessment. New York, Oxford Press, 1990. 
6Див.: Конквест Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років. – Луцьк, Волинська мистецька 

аґенція «Терен», 2009. – 880 с.  
7Конквест Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років. – Луцьк, Волинська мистецька 

аґенція «Терен», 2009. – С. 17.  
8Див.: Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования // 

Солженицын А.И. Малое собрание сочинений. Т. 5. – Москва, ИНКОМ НВ, 1991. 
9 Ulam A. Stalin: The Man and His Era. New York, Viking Press, 1973. 
10Tucker R.C. Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928-1941. – New York-London, Norton, 1990; 

Такер Р. Сталин у власти. 1928-1941. История и личность. – Москва, Весь мир, 1997. 
11Див.: Deutscher I. Stalin: A Political Biography. – New York, Oxford University Press, 1949; 2nd ed.: 1966. 
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Радянського Союзу фактично першим із дослідників, які мешкали в 

СРСР, цю тему заепив московський історик Рой Медведєв12. 

Разом з тим ще до 1980-х рр. дехто із західних дослідників вважав, 

що проблема «великого терору» занадто перебільшена. Вчені, яких 

зараховували до «ревізіоністської» течії (зокрема, Арч Ґетті, Ґабор 

Ріттеншпорн, Роберт Турстон) намагалися обґрунтувати «стихійність» 

терору, тобто заперечували загальноприйняту тезу про інспірованість 

репресій. Терор ці дослідники інтерпретували, як тотальну війну всіх 

проти всіх, що розпочалася на низовому рівні, потім породила 

турбулентний потік, який охопив згодом і центральні органи влади. 

«Ревізіоністи» заперечували наявність у Сталіна будь-якого плану 

репресивної політики. Тому на певному етапі Сталін сам виявився 

заручником терора, що вийшов з-під контроля центральної влади13. 

З початком ініційованої Михайлом Горбачовим «перебудови» у 

СРСР дедалі більше почала виявлятись неправомірність наведених 

вище тверджень. Після 1987 р. значно збільшився потік літератури, 

присвяченої Сталіну, сталінізму, розкриттю мотивації та наслідків 

«великого терору». Ця тема порушувалась у низці збірників, що містили 

матеріали дискусій суспільствознавців14.  

У 1989 р. почав виходити журнал «Известия ЦК КПСС» (випуск 

тривав до 1991 р.), в якому почали друкуватись недоступні раніше 

документальні матеріали. Вони засвідчували: Сталін особисто і найвище 

партійно-державне керівництво Радянського Союзу спрямовували 

репресивні акції. Маштабні дії зі знищення цілих груп населення 

здійснювались за єдиними планами-сценаріями. Головним мозковим 

центром, де готувались ці сценарії, було Політбюро ЦК ВКП(б), а у 

ньому ще вужче коло – Сталін і лише наближені до нього особи.  

                                           
12Див.: Медведев Р. А. К суду истории. – Нью-Йорк, Knopf, 1974; Медведев Р. А. О Сталине и 

сталинизме. – Москва, “Прогресс”, 1990. – 484 с.  
13Див.: Багдасарян В. Э. «Загадочный тридцать седьмой»: опыт историографического 

моделирования // Историография сталинизма. Сборник статей. Под ред. Н. А .Симония. – Москва, 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С. 176-177. 
14Див., зокрема: Иного не дано. Под общей ред. Ю. Афанасьева. – Москва, Прогресс, 1988; Историки 

спорят. 13 бесед. – Москва, Политиздат, 1989; Осмыслить культ Сталина. – Москва, Прогресс, 1989; 

Переписка на исторические темы. Диалог ведет читатель. – Москва, Политиздат, 1989; Режим 

личной власти Сталина. К истории формирования. Под редакцией академика Ю. С.Кукушкина. – 

Москва, МГУ, 1989. – 160 с.; Суровая драма народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. – 

Москва, Политиздат, 1989; Урок дает история. – Москва, Политиздат, 1989.  
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Чимало з матеріалів, які все це переконливо підтверджували, 

увійшло до збірника «Реабілітація», виданого за редакцією академіка 

Олександра Яковлева15. Це видання, а також чимало наступних16, 

базованих на щойно розсекречених архівних документах, 

арґументовано спростовували твердження згаданих вчених-

»ревізіоністів» і підтверджували, що ініціатори «тероріади» 1937-1938 

рр. мали власні спеціальні задуми, відпрацьовували технології 

майбутніх акцій, визначали категорії майбутніх жертв. Дослідження 

Дмитра Волкогонова17, Олександра Яковлева18, Олега Хлевнюка19, Енн 

Еплбом20, Микити Петрова і Марка Янсена21, Володимира Хаустова і 

                                           
15Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. Под общей ред. А. Яковлева. – Москва, 

Политиздат, 1991. 
16Див. наприклад: Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937 – 1938. 

Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937 - 1938. 

Под.ред. акад.. А. Н. Яковлева. – Москва, МФД, 2004.  
17Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Т. 1-2. – Москва, 

Новости, 1989. 
18Див.: Яковлев А. Горькая чаша. – Ярославль, Верхне-Волжское книжное изд-во, 1994. Його ж. По 

мощам и елей. – Москва: «Евразия», 1995; Його ж. Сумерки. – Москва, “Материк”, 2003.  
19Див.: Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. – Москва, Республика, 1992; 

Його ж. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. – Москва, РОССПЭН, 1996; 

Його ж. «Большой террор» 1937-1938 гг. как проблема научной историографии // Историческая 

наука и образование на рубеже веков. – Москва, «Собрание», 2004, с. 433-451; Його ж. Хозяин. 

Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – Москва, РОССПЭН; Фонд Первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, 2010, та ін. 
20Див.: Епплбом Е. Історія ҐУЛАҐу / Пер. з англ. А. Іщенка. – Київ, Вид. дім «Києв-Могилянська 

академія», 2006. 
21Див.: Jansen M., Petrov N. Stalin’s Loyal Executioner: People’s Commissar Nikolai Ezhov, 1895-1940. 

Stanford, Hoover Institution Press, 2002; Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. 

– Москва, РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. 
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Ленарта Самуельсона22, Ніколя Верта23, Гіроакі Куромія24, Йорґа 

Баберовськи25, Шейли Фітцпатрик26 переконливо це підтверджують.  

Якщо говорити про узагальнюючі дослідження в Україні, то слід 

згадати праці Сергія Білоконя27, Віктора Даниленка Георгія Касьянова, 

Станіслава Кульчицького28, Юрія Шаповала29. Великий масив 

документально-статистичного матеріалу про комуністичну спецслужбу 

в Україні у 1920-1950-х рр. концентрує монографія Володимира 

Нікольського «Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в 

Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне 

                                           
22Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии, 1936-1938. – Москва, РОССПЭН; Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009.  
23Див.: Werth N. Les Proces de Moscou, 1936–1938. Bruxelles, Complexe, 1987; Werth N. La Terreur et le 

Dèsarroi Stalin et son système. Paris, Perrin, 2007; Werth N. L’Ivrogne et la Marchande de Fleurs. – Paris, 

Tallandier, 2009. 
24Див.: Kuromiya H. Stalin. Pearson Education Limited, 2005; Його ж. The Voices if the Dead. Stalin's Great 

Terror in the 1930s. – New Haven-London, Yale University Press, 2007. 
25Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. – Москва, Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2007. 
26Фитцпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

город. – Москва, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 2008.   
27Див.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: 

Джерелознавче дослідження. – Київ, 1999; Його ж. Механизм большевицкого насилия: Конспект 

исследования. – Киев, 2000; Його ж. Нові студії з історії большевизму І-VIII. Вид. 2, розшир. й доп. – 

Київ, Інститут історії України НАН України, 2007.  
28Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – Київ, 

«Либідь», 1990. – С. 306.  
29Див.: Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. – Київ, Політвидав України, 1990; 

Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – Київ, "Наукова думка", 1993; 

Його ж. Людина і система. Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні. – Київ, Інститут 

національних відносин і політології НАН України, 1994; Його ж. Сталінський терор у світлі 

нововиявлених архівних документів Служби безпеки України // Українське архівознавство: історія, 

сучасний стан та перспективи. – Київ, 1997. Частина 2. – С. 49–56; Його ж. Україна як об’єкт 

політичного терору, 20-і – початок 50-х років // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 

20–80-ті роки. – Київ, Інститут історії України НАН України, 1998; Його ж. Більшовицька політична 

поліція в Україні: етапи становлення та дії щодо української інтелігеції (20–30-ті) // Черкащина в 

новітній історії української нації та держави. Збірник наукових праць. – Київ, «Стилос», 1999. – С. 91–

125; Його ж. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – Київ, Генеза, 2001; Його 

ж. Невигадані історії. – Київ, "Світогляд", 2004; Його ж. Доля як історія. – Київ: “Генеза”, 2006. 
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дослідження»30. Різних аспектів «великого терору» торкаються у своїх 

працях Олег Бажан31, Валерій Васильєв32, Роман Подкур33, В. Іваненко 

та А. Голуб34, Дмитро Табачник і Віталій Розтальний35, С. Цвілюк36, 

Микола Шитюк37 та інші дослідники. В Україні за останні роки також 

зроблено чимало для створення своєрідного колективного портрета 

працівників НКВС, які ставали виконавцями, а часом й ініціаторами 

репресивних акцій у 1937-1938 рр. У публікаціях Юрія Шаповала і 

Вадима Золотарьова висвітлено долю багаторічного шефа ДПУ/НКВС 

УРСР Всеволода Балицького38, наркомів внутрішніх справ УРСР у 

1937-1938 рр. Ізраїля Леплевського39 та Олександра Успенського40.  

З 1994 р. на базі Галузевого державного архіву Служби Безпеки 

України (ГДА СБУ) почав видаватися журнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-

                                           
30Див: Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 

1920-х-1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. – Донецьк, Видавництво Донецького 

національного університету, 2003; Див. також: Нікольський В. Репресії за «лімітами» (1937–1938) // 

Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 210–222. 
31Див.: Бажан О. Г. «Доба великого терору» в Україні: механізм реалізації // Історія України: 

Маловідомі імена, події, факти: Зб. Статей. Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. – Київ, Інститут 

історії України НАН України 2005. – Вип. 29. – С. 116-129.  
32Див.: Васильев В. 30-е годы на Украине // Коммунист. – 1990. – № 7. – С. 77–82; Його ж. The Great 

Terror in the Ukraine, 1936-1938. In Melanie Ilič (ed.), Stalin’s Terror Revisited. Basingstoke, 2006; Васильєв 

В. Механізми “великого терору”: місцевий зріз (діяльність обласних УНКВС УРСР у лютому-

листопаді 1938 р.) // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2007.– № 1. – С. 135–158. 
33Див.: Подкур Р. Ю. За повідомленнями радянських спецслужб. – Київ, Рідний край, 2000. 
34Див.: Іваненко В. В., Голуб А. І. Феномен сталінізму і Україна: (карально-репресивний аспект) // 

Грані: Наук.-теорет. і громад.-політ. альм. Дніпропетровськ, 1999. – С. 43–49. 
35Див.: Табачник Д., Розтальний В. Сталінський терор: Україна  наприкінці тридцятих // Київ. – 1989. 

– № 2. – С. 140–157. 
36Цвілюк С.А. Трагедія нескореної нації: Політичний і національний терор в Україні в період 

сталінського тоталітаризму. – Одеса, Астропринт, 2005. 
37Див.: Шитюк М. Еволюція репресивно-каральної системи в Радянській Україні // Український 

історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 128-142. 
38Див.: Золотарьов В.А., Шаповал Ю.І. В.А.Балицький. На шляху правди про нього // Український 

історичний журнал. – 1993. – № 7-8; Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький: особа, час, 

оточення. – Київ, Стилос, 2002; Schapowal J. Wsewolod A. Balitzkij: Ein Volkskomissar. In Stalinscher 

Terror. 1934-41: Eine Forschungsbilanz, 85-108. Ed. W. Hedeler. Berlin: Basis Druck Verlag, 2002; Shapoval 

Yuri. Vsevolod Balickij, bourreau et victime. In Cahiers du monde Russe 44, nos. 2–3 (April–September 2003): 

369–401. 
39Див.: Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, 

документи. – Київ, Абрис, 1997. 
40Див.: Золотарьов В. А. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – Харків, Фоліо, 2004. 



15 

НКВД-КГБ», в якому друкуються закриті раніше матеріали. Почалося 

видання документів і матеріалів реґіональних відділень колишніх 

комуністичних спецслужб, що є наочною характеристикою того, як 

провінційні чекісти реалізовували директиви центру і як вони самі 

виступали ініціаторами терору в провінції. 

У минулі роки було чимало зроблено для висвітлення масових 

операцій, здійснених у 1937-1938 рр. у різних частинах СРСР. Зокрема, 

з’явились публікації про операції проти німців41, поляків42, чехів43, 

греків44, латишів45 та ін. На національні аспекти політичних репресій 

звернули особливу увагу Володимир Нікольський46, Олег 

Рафальський47, Володимир Євтух і Богдан Чирко48. Особливе місце в 

сучасній історіографії посідають дослідження, присвячені політичним 

репресіям радянського періоду в регіонах України, а відтак, і репресіям 

в період 1937-1938 рр. У праці Миколи Шитюка49 розглянуто перебіг 

                                           
41Див.: Ченцов В. В. Трагические судьбы. Политические репрессии против немецкого населения 

Украины в 1920 – 1930-е годы. – Москва, Готика, 1998; Охотин Н., Рогинский А. Из истории 

«немецкой операции» НКВД 1937-1938 гг. // Наказанный народ. Репрессии против российских 

немцев. – Москва, «Звенья», 1999. - С. 35-75. 
42Див.: Кондрацький А. А. Терор і переслідування щодо поляків на Україні в умовах радянської 

влади // Україна: Короткі нариси з історії. Редкол.: П.П.Панченко (відп. Ред.) та ін. – Київ, Інститут 

історії України НАН України, 1992; Рубльов О., Репринцев В. Репресії проти поляків в Україні у 1930-

ті роки // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1995. – № 1/2. – С. 125-149; Петров Н.В., Рогинский 

А.Б. «Польская операция» НКВД 1937-1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. – 

Москва, «Звенья», 1997. – С. 22-43.  
43Див.: Луцький Ю. «Чеські справи» (1930-1937 рр.) // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1999. 

– № 1/2. – С. 156-168. 
44Див.: Никольский В. Н. «Греческая операция» // Греки и славяне: 1000 лет. Международный 

литературно-художественный, историко-просветительский и историко-религиозный журнал. – 

1997. – № 1. – С. 134 – 139.  
45Див.: Охотин Н., Рогинский А. «Латышская операция» 1937-1938 годов: Архивные комментарии 

// 30 октября, 2000, № 4. 
46Див.: Нікольський В. М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні // Український 

історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 74 -89.  
47Див.: Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. 

Київ, Полюс, 2000. 
48Див.: Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920-ї – 1990-і роки). – Київ, Інтел, 1994. 
49Див.: Шитюк М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття. – 

Київ, 2001. Див. також: Шитюк М. М. Масові репресії на території Миколаївщини (30-ті рр.. ХХст.) // 

Український історичний журнал.– 1998. – № 1. – С. 94 -98. 
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масових репресій у 1920-1950-х рр. на Півдні України. Зоя Лихолобова50 

та Володимир Нікольський аналізують події в період Великого терору у 

Донбасі51, Олег Бажан і Олександр Лошицький – на Одещині52 та на 

Київщині53, Володимир Жезицький – на Поділлі54, Григорій Ковтун, 

Володимир Войналович, Юрій Данилюк – на Полтавщині55 тощо. 

Таким чином, у попередній період було створено достатньо 

великий за обсягом і різноманітний за підходами і аспектами 

висвітлення історіографічний масив з проблеми Великого терору 1937-

1938 рр. У названих та багатьох інших публікаціях переконливо 

показано, що розпочавшись із нищення колишніх опозиціонерів, 

репресії переросли у суцільну чистку партійно-державних кадрів. 

Наступною стадією стали масові операції проти «антирадянських 

елементів». Вони здійснювались в липні 1937-листопаді 1938 року і 

захопили значну частину населення СРСР. Все це було покликано 

нещадно нищити реальну і потенційну «п’яту колону», зміцнити 

держапарат і особисту владу Сталіна. На це було спрямоване і масове 

висуваня молодих кадрів. Доведено, що терор мав централізований 

характер.  

У зв'язку з цим Роберт Такер слушно зауважував:"У період 

максимального підйому хвилі терору справжнім керівником каральних 

                                           
50 Див.: Лихолобова З. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в 

Україні. – Донецьк, ДонДУ, 1996; Її ж. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій 

половині 1930-х років (переважно на матеріалах Донецького регіону). – Донецьк, Видавництво 

Донецького національного університету, 2006. 
51 Див.: Нікольський В. М. Діяльність особливих трійок НКВД на Україні в період «великої чистки» 

1937 – 1938 рр. // Історичні і політологічні дослідження. – 2002. –  № 1. –  С. 136-144; Його ж. «Велика 

чистка» 1937 – 1938 рр. в містах і селищах Донеччини та її відображення у матеріалах всесоюзних 

переписів 1937 та 1939 рр. // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. 2003. – № 

1. –  С. 169 – 173. 
52 Див.: Бажан О., Лошицький О. Апогей «Великого терору» на Одещині (1937-1938 рр.) // Юго-

Запад. Одесика: Ист.-краевед. научн. альманах. – Одесса, Optimum, 2007. – Вып. 3. – С.163-173.  
53 Див.: Бажан О. Г. 1937 рік на Київщині у світлі нових архівних джерел // Історія України: 

Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: П. Т. 

Тронько (відп. ред.) та ін. – Київ, 2004. – Вип. 27. – С. 136-143.  
54 Див.: Жезицький В. «Великий терор» на Поділлі у другій половині 30-х рр. // VIII  Всеукраїнська  

наукова  конференція  «Історичне краєзнавство і культура»: Наукові доповіді та повідомлення. – 

Київ–Харків, 1997. Част. ІІ. –  С. 183–186. 
55 Див.: Ковтун Г., Войналович В., Данилюк Ю. Масові незаконні репресії 20-х – початку 50-х років 

на Полтавщині // Реабілітовані історією. – Київ–Полтава, 1992. –С. 29–44. 
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органів міг бути лише сам Сталін. Однак в ролі формального голови 

НКВД він потребував людини, яка без зайвих запитань автоматично 

могла виконувати його замовлення і бажання. Ідеально така людина 

виглядала б подекуди кмітливою, досвідченою і цілком готовою до 

послуг, політичним нулем без претензій на реальний вплив, але тим не 

менш такою, яка створювала б враження впливової постаті"56. І Сталін 

знайшов виконавця своїх задумів. 

 

«Сталинский питомец» 

26 вересня 1936 р. Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення про 

звільнення Генріха Ягоди від обов'язків наркома внутрішніх справ СРСР 

і призначило на цю посаду Миколу Єжова, який залишався за 

сумісництвом секретарем ЦК ВКП(б) і Головою Комісії партійного 

контролю, з тим, щоб він "дев'ять десятих свого часу віддавав НКВС"57. 

Той факт, що Сталін зупинився саме на особі Єжова, не був 

випадковим. Сталін безмежно довіряв Єжову. Наприклад, він отримав 

персональне право виносити смертні вироки у «національних 

операціях», а відповідальність за масові операції («куркульська» та інші) 

покладалась на нижню ланку, себто на керівників республіканських і 

обласних управлінь НКВС. У 1937-1938 рр. Сталін приймав Єжова 

понад 300 разів і провів у розмовах з ним 900 годин. За 20 місяців (січень 

1937-серпень 1938) Сталін отримав від Єжова близько 15 тис. так званих 

спецповідомлень із доповідями про арешти, проведення каральних 

операцій, запитами про санкціонування наступних репресивних акцій, 

протоколами допитів58. 

У зв’язку з цим Микита Петров і Марк Янсен зауважують: «З часів 

«Червоного терору» 1918-1921 років ніколи до або після цього у 

радянській історії не було таких прикладів. У 20-30-ті роки всі смертні 

вироки затверджувались на найвищому рівні, тобто на рівні Політбюро. 

Навіть попередники Єжова – Менжинський і Ягода, які очолювали 

Колеґію ОҐПУ, що виносила такі вироки, офіційно повинні були 

отримати попередній дозвіл Політбюро. Таким чином, з початку 1937 і 

                                           
56 Tucker R. Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928-1941. – New York-London, 1990. – p. 377.  
57Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов. Составители О. В. Хлевнюк, 

А. В. Квашонкин, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая. – Москва, 1995. – С.150.  
58  Див.: Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – С. 299. 
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до листопада 1938 років Єжов став не лише глашатаєм, але й символом 

нової форми терору у Радянському Союзі»59. 

Фактично Єжов прийшов у НКВС із готовим планом репресивних 

дій, в першу чергу проти тих діячів, які могли скласти опозицію 

особисто Сталіну. Варто, наприклад, згадати хоча б те, як за часів 

"єжовщини" партійно-чекістському "тандему" вдалося поєднати тих, 

кого було оголошено правими ухильниками, з "троцькістсько-

зинов'євським блоком". Концепцію такого поєднання Єжов виклав у 

своїй ненадрукованій праці "Від фракційності до відкритої 

контрреволюції", над якою він почав працювати у 1935 р. Вже тоді він 

сформулював апріорні обвинувачення у терористичних прагненнях 

колишніх учасників опозиції. Сталін власноруч (на прохання Єжова) 

відредагував рукопис і висловив рекомендації, які були враховані 

автором. За єжовським задумом, така праця могла б стати програмним 

документом для ліквідації всіх колишніх опозиціонерів та інакодумців у 

країні60. 

Свою послідовність у цьому питанні новий нарком вдало 

продемонстрував, організувавши два знамениті московські показові 

процеси, на яких таврували і піддали суду колишніх опозиціонерів. 23-

30 січня 1937 р. у Москві відбувся судовий процес у справі 

"паралельного антирадянського троцькістського центру" (Г. Пятаков, Г. 

Сокольников, К. Радек, Л. Серебряков, Я. Лівшиць, М. Муралов, Я. 

Дробніс, М. Богуславський та ін.). 2-13 березня 1938 р. було проведено 

процес "право-троцькістського блока" у Москві (М. Бухарін, О. Риков, 

Х. Раковський, Г. Гринько та ін.). До речі, за три дні до закінчення 

першого процесу Єжову присвоїли звання Ґенерального комісара 

держбезпеки, яке відповідало званню Маршала Радянського Союзу в 

армії. 

Вже 12 жовтня 1936 р. Лазар Каганович у листі до Георгія 

Орджонікідзе зазначав, що «у т. Єжова справи виходять добре! Він 

міцно, по-сталінськи, взявся за справу. З бандитами 

контрреволюціонерами троцькістами розправимося по-більшовицьки. 

                                           
59 Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец»  –  Николай Ежов. –  С. 6. 
60 Докладніше див.: О партийности лиц, проходивших по делу так называемого "Антисоветского 

правотроцкистского блока"// Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 5. – С. 73.  
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Такого підлого дворушницького, провокаторського обману історія ще 

не знала і тому революційна розправа повинна бути відповідною»61. 

3 грудня 1936 р. Микола Єжов виступив із доповіддю на нараді 

народних комісарів внутрішніх справ тодішніх радянських республік, 

начальників крайових і обласних управлінь НКВС і керівних 

співробітників центрального апарату НКВС СРСР. Пафос промови був 

спрямований проти Генріха Ягоди, але Єжов констатував кілька дуже 

важливих речей, які сприяють розумінню того, що трапиться далі. 

Наприклад, він зауважив, що НКВС – це орган, який «загальній критиці 

майже не піддається, за винятком окремих невеликих сторін його 

діяльності», а відтак «можливостей загнивання, своєрідного, у нас 

об’єктивно є значно більше, ніж в інших місцях»62. За твердженням 

Єжова, «на 80 чи 90% ми зайняті не аґентурною роботою, а слідством... 

Взагалі, у нас нерідко говорять, що аґентура – це темна справа: «Ну, що 

я там буду робити з аґентом, у слідчого справа надійніша: розколов, взяв 

свідчення і закінчено»63. 

Говорячи про перебудову НКВС, Єжов чітко і недвозначно 

окреслив завдання свого відомства: «Тов. Сталін сказав, що у міру 

зміцнення нашої радянської держави, і міру зростання наших успіхів, 

залишки розгромлених нами, але недобитих ворожих нам класів будуть 

переходити до все більш гострих форм боротьби. Для чекіста 

нерозуміння цієї істини тим більше непростимо, що його завдання не 

лише радіти нашим успіхам... Ти поставлений не для того, щоб тільки 

радіти і не для того, щоб кричати ура, а для того, щоб виловлювати 

ворогів, які, зрозуміло, не лише не радіють нашим успіхам, але всіма 

силами їм протидіють. Ти повинен наперед передбачати, що такі вороги 

є і ще будуть»64. 

Свій рішучий настрій Єжов яскраво продемонстрував у виступах 

на лютнево-березневому 1937 р. пленумі ЦК ВКП(б). Його доповідь 

зайняла три дні – з вечірнього засідання 23 лютого до вранішнього 26 

лютого. Ось що він, зокрема, підкреслював: "...Я повинен сказати, що я 

не знаю жодного факту - я вже чотири з половиною місяців працюю в 

Наркомвнусправ - я ще не знаю жодного факту, коли б за своєю 

                                           
61 Цит. за: Сталинское Политбюро в 30-е годы. – С. 152.  
62 Цит. за: Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. – С. 255,  256. 
63 Там само. – С. 263.  
64 Там само. – С. 262. 
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ініціативою подзвонили і сказали:"Тов. Єжов, щось підозріла ця людина, 

щось неблагополучне в ньому, займіться цією людиною", - факта такого 

не знаю... Частіше за все, коли ставиш питання про арешти, люди, 

навпаки, захищають цих людей... Я зазвичай відповідаю: дякуй, сволото, 

що ми берем цю людину, дякуй, що шкідника берем"65. 

Єжов жорстко критикував "відомчий" підхід в діяльності багатьох 

господарських, громадських і державних керівників, що, на його думку, 

заважало виявленню "шкідників" і "шпигунів". Стало зрозуміло, що 

кривава хвиля "чисток" і викриття не омине нікого. Понад те, новий 

нарком висловив незадоволення "відомчими міркуваннями" керівників 

самого НКВС (в першу чергу колишнього наркома Генріха Ягоди), які, 

мовляв, уникали партійного контролю, що було наслідком "відсутності 

політичного чуття і більшовицької партійності»66. 

Ще одна важлива деталь: Єжов у виступі на пленумі фактично 

визнав, що чекісти займались фальсифікацією, фабрикацією справ: "Я 

повинен прямо сказати, що існувала така практика: перш ніж протокол 

давати на підпис обвинуваченому, його спочатку продивлявся слідчий, 

потім передавав начальству вище, а важливі протоколи доходили навіть 

до наркома. Нарком вносив вказівки, казав, що потрібно записувати так, 

а не так, а потім протокол давали підписувати обвинуваченому"67. 

Зрозуміло, Єжов засуджував цю практику, хоча, як засвідчують факти, 

вона була успішно продовжена за часів "єжовщини". 

У резолюції, що її ухвалив пленум по доповіді Єжова, було 

поставлено завдання "чистити" і систематично зміцнювати органи 

НКВС "найкращими перевіреними кадрами партійних працівників"68. 

При цьому Єжов значно поліпшив матеріальний стан чекістів. У СРСР 

у 1933 році середня місячна зарплата у великій промисловості становила 

142 рублі 37 копійок69. З цим аж занадто контрастувала зарплатня 

чекістів всіх рівнів, що її Єжов суттєво підвищив. Голова 

республіканського НКВС почав отримати 1200 рублів на місяць, як і 

                                           
65 Материалы февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. –  1994. 

–  № 2. – С. 21.  
66 Материалы февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. – 1995. 

– № 2. - С. 19.  
67 Там само. – С. 16.  
68 Там само. – С. 26.  
69 Див.: Социалистическое строительство в СССР. – Москва, 1935. – С. 498.  
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інші чиновники. (Тоді середня зарплатня робітника становила 250 

рублів). Відповідно зросли заробітки й інших співробітників НКВС. 

Керівники союзного НКВС тепер отримували до 3 500 рублів на 

місяць70. 

Раніше вони ділили дачі і санаторії з партійними і державними 

діячами, а тепер вони отримали індивідуальні заміські будинки і значні 

преміальні виплати, що їх називали «лікарняними».  

Вважається, що згаданий лютнево-березневий 1937 р. пленум ЦК 

ВКП(б) дав імпульс насамперед репресіям проти партійно-

господарського апарату. До речі, перші «ліміти» визначив сам Сталін. 

Виступаючи на лютнево-березневому пленумі ЦК ВКП(б) у 1937 р., він 

назвав кількість тих партійних керівників, хто повинен був би втратити 

свої пости: 3-4 тисячі з вищої ланки, 30-40 тисяч середньої, 100-150 

тисяч низової71.  

19-21 березня 1937 р. Микола Єжов скликав актив Головного 

управління держбезпеки (ГУГБ) у головному будинку НКВС для 

повідомлення про підсумки лютнево-березневого партійного пленуму. 

Такі самі активи зібралися у всіх партійних і державних організаціях і 

наркоматах. Одначе про свій актив Єжов скаже: «У мене актив був 

найгостріший, тому, що у мене прямо з активу виписувались ордери і 

сідали люди. Навряд чи в іншому наркоматі було таке становище»72. 

Цілком слушною є думка професора Ніколя Верта щодо 

необхідності розрізняти широкомасштабні, терористичні операції, з 

яких почалися масові арешти і розстріли 1937-1938 років, і хвилі 

репресій, яким піддали еліту політичних, економічних, військових та 

інтелектуальних кадрів країни. Хоча обидва репресивних потоки були 

паралельними, сама процедура докорінно відрізнялася і переслідувала 

різні політичні цілі73. 

У зв'язку з цим доцільно коротко торкнутися загальних питань, в 

числі яких – проблема причин Великого терору. Юрій Жуков у книзі 
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«Інший Сталін» пише, що члени ЦК ВКП(б), проголосувавши в 1936 р. 

за проект сталінської Конституції, проте не виступили відкрито в її 

підтримку. Це стало «все більше і більше нагадувати відвертий саботаж. 

Групі Сталіна терміново довелося оцінити серйозність ситуації, в якій 

вона опинилася, і виробити відповідні заходи, що відповідатимуть 

нав’язуваним правилам гри»74. Сталінське керівництво, завдавши 

«упереджуючий удар», відновило «небезпечну гру з ним, непередбачену 

за своїми наслідками»75.  

На думку Жукова, «широкомасштабні репресії, та ще й 

спрямовані проти десятків і сотень тисяч селян, були вигідні перш за все 

першим секретарям обкомів і крайкомів. Тим, хто в роки колективізації 

налаштував проти себе більшу частину населення... »76. Крім того, у 

проведенні репресій був зацікавлений НКВС як репресивна в своїй 

основі структура, яка після знищення справжніх й уявних прихильників 

Троцького, Зінов'єва, Бухаріна втрачала начебто сенс існування. Ось 

чому, за словами Жукова, Єжов, вихідець з партократії, цілком імовірно 

знайшов спільну мову з багатьма першими секретарями, погодився з 

необхідністю якомога швидше усунути тих, хто проголосував би проти 

них на майбутніх виборах в ради, які мали бути альтернативними77.  

Ця версія навряд чи витримує перевірку документами, оскільки 

Єжов, володіючи широкими повноваженнями, наданими йому 

Сталіним, навряд чи потребував того, щоб узгоджувати свої дії з 

низовими (партійними, державними, чекістськими) працівниками. Не 

можна забувати і про те, що саме Єжов (з відома Сталіна) дав настанову, 

крім іншого, «чистити» партійні та державні органи. Сам Сталін, 

почавши з троцькістів, поступово розширив «репресивне поле», переніс 

політику знищення «ворогів народу» на все суспільство.  

 

 

Специфіка України 

Особливістю України на момент приходу Миколи Єжова на пост 

наркома внутрішніх справ СРСР у вересні 1936 р. було те, що вона вже 
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пережила і широкомасштабні терористичні операції, і тотальну чистку 

еліт. Тут досить згадати хоча б депортації, проведені протягом 

«розкуркулення» (це, як мінімум, 1 млн. 200 тис. осіб), втрати під час 

штучно створеного голоду 1932-1933 рр. (це, лише за підтвердженими 

даними, мінімум 4-4,5 млн. осіб), переслідування української 

інтеліґенції, що розпочалися до і посилилися після показового 

політичного процесу «Спілки визволення України» («СВУ») навесні 

1930 р., репресивні акції, що перекинулися на інші соціальні шари. Тут 

можна згадати операцію «Весна», яка, розпочавшись в центрі, самим 

серйозним чином торкнулася військових УРСР, з яких вибивали 

свідчення проте, що нібито готувався в 14-ти реґіонах України, виступ 

«зрадників» проти режиму в альянсі з повсталими селянами.  

Починаючи з 1935 р., в Україні були здійснені по суті масові 

операції за етнічною ознакою – переселення сімей поляків і німців з 

прикордонних районів. Нарешті, перетворивши голод в інструмент 

національної політики, сталінське керівництво з кінця 1932 р. розпочало 

фронтальне полювання на «петлюрівців», «аґентів Пілсудського» та 

латентних «українських націоналістів», під категорії яких вже в той час 

потрапляли і деякі представники прокоммуністичної інтеліґенції і 

партійно-державних структур. 

У січні 1933-го Сталін скерував в Україну 2-им секретарем ЦК 

КП(б)У (і одночасно 1-го секретаря Київського обкому партії) Павла 

Постишева. Як шеф ҐПУ в УСРР знову з'явився Всеволод Балицький, 

який ненадовго залишив цей пост, перебуваючи на керівних чекістських 

посадах в Україні ще з 1919 року. З 1928 року лідером ЦК КП(б)У 

залишався Станіслав Косіор, під керівництвом якого в Україні 

проводилися репресивні акції та був організований голод початку 1930-

х років.  

І ось вся ця команда, що до того впевнено демонструвала 

«стабільність» перебування при владі, серйозно почала хвилюватися, 

дізнавшись про призначення Миколи Єжова наркомом. 25 вересня 1936 

р. ввечері Павло Постишев приїхав в наркомат до Всеволода Балицького 

і вони допізна просиділи, обговорюючи варіанти розвитку подій78. У 

січні 1937 р. стало зрозуміло, що хвилювалися не даремно. ЦК ВКП(б) 
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ухвалив постанову "Про незадовільне партійне керівництво Київського 

обкому КП(б)У та недоліки в роботі ЦК КП(б)У". Косіору «вказали», 

Постишеву оголосили партійний догану.  

Коли було ухвалено постанову, Сталін, за словами Косіора, сказав: 

"Може, нарешті хоча б тепер ви зрозумієте, що таке партійна робота і як 

її слід вести в подальшому"79. Незабаром стало зрозуміло, що мав на 

увазі Сталін. На лютнево-березневому пленумі ЦК ВКП(б) у 1937 р. він 

присвятив фраґмент своєї промови історії з київською донощицею 

Ніколаєнко, яка сигналізувала про засилля троцькістів в Київській 

партійній організації, але до якої не прислухалися80. Незабаром 

Постишев, Балицький (а в січні 1938 року і Косіор), і ще низка діячів 

будуть зміщені зі своїх посад.  

7 червня 1937 року наказом НКВС СРСР за № 00321 "для 

виявлення та розгрому шпигунських, диверсійних, змовницьких та 

інших контрреволюційних груп" в УРСР, а також у частинах РКЧА 

Київського, Харківського військових округів і укріпрайонів в Україну 

відрядили 1-го заступника наркома внутрішніх справ СРСР, начальника 

ГУГБ НКВС СРСР, комкора Михайла Фриновського; комісара 

державної безпеки 1-го рангу Терентія Дерибаса; начальника 5-го 

(особливого) відділу ГУГБ НКВС СРСР, комісара держбезпеки 2-го 

рангу Ізраїля Леплевського. Фріновський de facto керував всією 

оперативної роботою НКВС УРСР. Леплевський затримався на 

Луб’янці, оскільки готував відкритий процес по справі "військово-

фашистського змови в РКЧА". Невдовзі сам він очолить НКВС УРСР. 

 

Новий нарком – новий тур терору 

Наркома внутрішніх справ УРСР Ізраїля Леплевського 

призначили 14 червня 1937 року наказом Єжова за № 968. Він був 

ревним реалізатором єжовської репресивної політики, слухняно 

проводячи всі інспіровані центральним керівництвом НКВС акції. 

Стосувалося це насамперед наказу Єжова № 00447 від 30 липня про 

                                           
79Центральний державний архів громадських об’еднань України (далее – ЦДАГОУ). – Фонд 1. – 
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проведення операції по «куркулях та кримінальниках». Бюджет цієї 

операції склав 85 мільйонів рублів.81 

Технологія операції була наступною. На обласні управління 

покладалися завдання організувати перевірку матеріалів, зібраних на 

найбільш «озлоблених» осіб, яких визначили до арешту. За п'ять днів до 

початку операції в колишніх окружних центрах та інших пунктах 

створили 45 міжрайонних оперативних груп. Заарештованих 

розміщували в тюрмах або в місцях формування згаданих груп, 

очолюваних відповідальними працівниками обласних управлінь НКВС 

або начальниками відповідних міських та районних відділень або 

окружних відділів. Арешти санкціонувались начальниками 

міжрайонних оперативних груп на підставі матеріалів справ і 

узгоджувалися з районним прокурором. Обласні трійки мали виїжджати 

в місця концентрації заарештованих і розглядати справи з викликом 

кожного заарештованого (звичайно ж, ніхто цього не робив). НКВС 

УРСР повинен був контролювати виконання операції через своїх 

представників, яким належало приїздити в обласні управління. 

Особливу увагу було звернено на необхідність використання матеріалів 

на куркулів – членів релігійних сект, що мають зв'язки з іноземними 

консульствами, на засуджених раніше за шпигунство, «політбандитів», 

а також на тих, хто отримував допомогу з Німеччини. Для того, щоб 

запобігти втечі за кордон, прикордонним загонам надіслали 

розпорядження за п'ять днів до операції перейти на посилений режим 

охорони.  

«Ліміт» жертв, встановлений в Москві для України, становив 28 

800 осіб, у тому числі по 1-й категорії - 8 000 осіб. При цьому в наказі 

підкреслювалось, що «затверджені цифри - орієнтовні», і «якщо 

обстановка буде вимагати збільшення затверджених цифр», наркомати 

внутрішніх справ республік повинні будуть подавати «мотивовані 

клопотання»82.  

Уже з початку вересня 1937 р. І. Леплевський почав клопотатися 

про збільшення «лімітів» для УРСР. У його листі від 29 вересня у НКВС 

СРСР як один із арґументів наводиться те, що утворені чотири нові 

                                           
81 Див.: Левин М. Советский человек. – М.: Издательство “Европа”, 2008. – С. 182.  
82Див.: История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х-первая половина 1950-х годов. Собрание 

документов в 7-ми томах. Т. 1. Массовые репрессии в СССР. – С. 72. 
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області – Полтавська, Миколаївська, Житомирська, Кам'янець-

Подільська. 21 жовтня Леплевський повідомляє начальників обласних 

управлінь, що встановлені нові «ліміти». 26 жовтня «ліміти» 

збільшують. А в грудні 1937 р. Леплевський домагається нового 

збільшення83.  

Ще 25 липня 1937 р. за наказом НКВС СРСР за № 00439 

розпочалась операція по німцях. 11 серпня 1937 р. Єжов видав наказ № 

00485 «Про фашистсько-повстанську, шпигунську, диверсійну, 

поразницьку і терористичну діяльність польської розвідки в СРСР». 

Проте Єжов, як відомо, не обмежився цим. Він дав розпорядження 

розпочати репресії проти фінів, естонців, болгар, македонців, поляків, 

латишів, греків, іранців, харбінців (під «харбінцамі» малися на увазі 

колишні службовці Китайсько-Східної залізниці та рееміґранти з 

Манчжоу-Го), китайців та румунів, як іноземних підданих, так і 

громадян СРСР. Вироки у справах заарештованих по «національних 

лініях» виносили комісія НКВС СРСР і Прокуратура СРСР. Замість 

слідчих справ на розгляд направлялися списки (альбоми) на осіб, що 

підлягають репресіям, в яких місцеві органи коротко викладали суть 

справи, вказували статтю, по якій проходив заарештований. 

Церковники, сектанти, сіоністи – всі вони теж стали об'єктами репресій.  

Але існувала одна особливість: які б операції не проводилися, крім 

визначених «зверху» категорій осіб, що підлягають репресіям, в Україні 

неодмінно були присутні «українські націоналісти». Ще у червні 1936 

року (до призначення на посаду наркома внутрішніх справ) Єжов в текст 

свого виступу на пленумі ЦК ВКП(б), присвяченому ходу обміну 

партійних документів, вважав за потрібне вписати: «Чи можемо ми 

сказати, що виключені з партії троцькісти, зінов’євці, українські 

націоналісти, перебіжчики іноземних держав та інші, які не були 

заарештовані через відсутність достатніх підстав, не ведуть зараз проти 

нас своєї підривної контрреволюціонной роботи? Я думаю, що такої 

ґарантії ніхто з вас не дасть...»84  

Ізраїль Леплевський стимулював «загострення» уваги до 

українських націоналістів в своєму наказі за № 00185 від 10 вересня 1937 

                                           
83Див.: Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 

1920-х-1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. – Донецьк: Видавництво Донецького 

національного університету, 2003. – С. 99-101. 
84 Цит. за: Жуков Ю. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. –  С. 234. 
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року. Він підкреслював: «здійснювана в даний час операція з вилучення 

куркульсько-антирадянських елементів, що не використовується, 

належною мірою для розкриття організованого націоналістичного, 

контрреволюційного підпілля»85. Ситуація починає змінюватися. 

Наприклад, трійка Управління НКВС по Київській області тепер 

розглядає 20-30 «націоналістичних» справ (тоді як у серпні-вересні 1937 

року було від 1-ї до 5-6). З плином «куркульської» операції кількість 

«українських націоналістів» неухильно зростала. Архівні джерела дають 

підстави стверджувати, що в 1937 р. «націоналісти» проходили 

переважно за індивідуальними справами, а в 1938 р.  різко збільшується 

кількість саме групових справ. Протягом проведення всієї операції за 

наказом № 00447 незмінно жорсткими залишалися для «українських 

націоналістів» вироки: в абсолютній більшості вони зводилися до 

«вищої міри соціального захисту», тобто до розстрілу.  

Зрозуміло, в Україні висувалися звинувачення не тільки в 

«українському націоналізмі». Арешту були піддані «польські», «чеські», 

«німецькі», інші «націоналісти». У зв'язку з цим у контексті аналізу 

проблем історії Великого терору заслуговує спеціальної уваги 

зауваження, яке зробив Жак Россі, автор «Довідника по ГУЛАГу» і сам 

багаторічний в'язень радянських таборів. Він пише, що йому, який 

побував з 1937 до 1958 року в десятках пенітенціарних закладів СРСР, 

не довелося зустріти жодного росіянина зі звинуваченням у 

«буржуазному націоналізмі», хоча в той же час «число всіх неросійських 

«буржуазних націоналістів» систематично зростає»86.  

Як вже зазначалося, широкомасштабна боротьба з 

«петлюрівцями» та «націоналістами» в Україні розгорнулася ще в 1932-

1933 рр. Тому в 1937-1938 рр. часто звинувачення в «українському 

націоналізмі», які здавалися доведеними та певними, згодом виявлялися 

надуманими. Наприклад, за вироком трійки (протокол № 113 від 15 

листопада 1937) розстріляли киянина Сергія Івановича Левицького. 

Його звинуватили в тому, що він, «будучи затятим українським 

націоналістом, активно працював у петлюрівських урядових органах, аж 

до розгрому петлюрівських військ»87.  

                                           
85Наказ № 00185 народного комісара внутрішніх справ УРСР. 10 вересня 1937 року // ГДА СБУ. – 

Фонд 9. – Спр. 8. – Том 2. – Арк. 52. 
86Росси Жак. Справочник по ГУЛагу. London, Overseas Publications Interchange Ltd, 1987. – С. 44. 
87 Справа по звинуваченню Левицького Сергія Івановича // ГДА СБУ. –  Спр. 45964 фп. – Арк. 48. 
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Насправді, як з'ясувалося під час перевірки справи Левицького в 

1957 р., це звинувачення було сформульовано перш за все на основі його 

власних свідчень. Виявилось також, що служба Левицького на посаді 

помічника начальника відділу перевезення пошт у 1918 році була 

недобровільною, а значить вважати його «затятим українським 

націоналістом», власне, не має жодних підстав. У 1958 р. Левицького 

офіційно реабілітували88.  

Однією з найбільш резонансних справ Ізраїля Леплевського стала 

справа "буржуазно-націоналістичної антирадянської організації 

колишніх боротьбістів"89. На початку серпня 1937 року він у 

спеціальному листі інформував Миколу Єжова, підкреслюючи, що 

діяльність організації "йшла по лінії створення і розстановки в 

широкому масштабі націоналістичних кадрів, особливо в системі 

земельних установ – Наркомрадгоспу, Цукротресту і в установах 

Наркомосу, здійснення диверсій і шкідництва в різних галузях 

народного господарства, особливо в сільському господарстві, створення 

терористичних груп для здійснення терактів проти керівників партії та 

уряду"90. За звинуваченнями в участі в організації була арештована, а 

потім і репресована велика група партійно-державних керівників УРСР. 

Тодішній Голова Раднаркому Панас Любченко, якого на пленумі ЦК 

КП(б)У почали звинувачувати у всіляких «контрреволюційних» 

злочинах, в перерві між засіданнями 30 серпня 1937 р. застрелив свою 

дружину і застрелився сам91. Проте Станіслав Косіор, який головував на 

пленумі, розцінив це, як підтвердження того, що "ми правильно цю 

справу розглянули"92, а репресії були продовжені.  

У вересні 1937 р. у записці Єжову по прямому дроту Леплевський 

повідомляє про продовження цієї справи, стверджуючи, що Любченко 

                                           
88 Там само. – Арк 150. 
89«Боротьбісти» – представники лівого крила українських соціалістів-революціонерів, які отримали 

назву від газети «Боротьба». 
90 Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 223-224. 
91Детальніше див.: Пирог Р. Я. Как погиб Председатель Совнаркома Украинской ССР 

П. П. Любченко // Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 10. –  С. 140-141; Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х 

років: сторінки ненаписаної історії. – С. 223-240; Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. 

Історичні нариси. Відповід. ред. В.А.Смолій. Київ, Наукова думка, 2002. – С. 400-495. 
92 Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 240. 
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«завербовував» ряд керівних працівників у різних областях України93. 5 

жовтня 1937 р. Леплевський дає директиву начальникам УНКВС щодо 

проведення операції по церковниках і сектантах. 23 листопада 

Леплевскій направляє Єжову доповідну записку «Про роботу за заявами 

трудящих». У записці констатується «політична активність» і 

«загострення пильності трудящих у справі виявлення і викриття 

антирадянських, правотроцкістських, націоналістичних, шпигунських і 

шкідницьких елементів"94. На підтвердження цього Леплевський 

посилається на кількість заяв у НКВС УРСР: тільки за останні 5 місяців 

безпосередньо у НКВС УРСР і через секретаріат НКВС СРСР надійшло 

6 567 заяв, не беручи до уваги заяв по лінії міліції. До того ж велика 

кількість заяв надійшла в обласні управління НКВС. У середньому по 

кожній області надійшло 1 500-2 000 заяв95.  

21 грудня 1937 року Леплевський своєю телеграмою начальникам 

УНКВС вимагає форсування роботи трійок і ведення слідства у 

кримінальних справах. 28 грудня НКВС УРСР націлює місцевих 

чекістів на те, що слід «негайно переглянути всі обліки і розробки по 

сіоністах, заарештувавши антирадянський сіоністський актив»96. 

Нарешті, 3 січня 1938 року Леплевський дає начальникам обласних 

управлінь НКВС директиву про необхідність надіслати в 10-денний 

термін до Києва списки на всіх ще незаарештованих «учасників 

контрреволюційних організацій»97.  

Незважаючи на всі «успіхи» Ізраїля Леплевського, його кар'єра 

закінчилася типово для епохи Великого терору: 25 січня 1938-го він був 

зміщений з посади наркома, а 28 липня того ж року – розстріляний98.  

 

  

                                           
93 Записка І. Леплевского по прямому проводу М. Ежову. Вересень 1937 г. // ГДА СБУ. – Фонд 16. – 

Опис 30 (1951), порядковий 89. – Арк. 95-98. 
94 Доповідна записка І.Леплевского М.Єжову «О работе по заявлениям трудящихся». 23 листопада 

1937 г. // ГДА СБУ. – Фонд 16. – Опис 30 (1951), порядковий 81. – Арк. 265-267. 
95Там само. – Арк. 267. 
96Телеграма НКВД УССР № 83921 // ГДА СБУ. – Спр. 312. –  Арк. 38. 
97Директива И.Леплевского начальникам обласних управлінь НКВС УСРР. 3 січня 1937 г. // ГДА 

СБУ. – Фонд 16. - Опис 31, порядковий 59. – Арк. 43. 
98Детальніше див.: Ізраїль Леплевський // Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД 

в Україні: особи, факти, документи. – С. 143-186.  
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Зміна акцентів 

24-25 січня 1938 року в Москві відбулася нарада керівних 

працівників реґіональних органів НКВС. У виступі Миколи Єжова були 

підбиті підсумки «масових операцій» і висунуто вимогу про чергової 

реорганізації структури НКВС СРСР. Більшість місцевих чекістів-

керівників були депутатами Верховної Ради СРСР і вони разом з низкою 

працівників центрального апарату НКВС були присутніми на січневому 

пленумі ЦК ВКП(б). Саме цей пленум ухвалив рішення «Про помилки 

парторганізацій при виключенні комуністів з партії, про формально-

бюрократичне ставлення до апеляцій виключених з ВКП(б) і про заходи 

по усуненню цих недоліків». Хоча на цьому пленумі мовилося про 

необхідність встановлення нагляду за виключенням членів партії, при 

цьому не було жодного слова про про діяльність НКВС і проведення 

масових репресій. Терор проти членів партії частково призупинили, але 

чистки позапартійних продовжувались. Як зауважують Микита Петров 

і Марк Янсен, Сталін чітко розмежовував чистку партійних лав і масові 

операції, тобто ліквідацію «національної бази розвідорганів» і «п’ятої 

колони». Згодом він поєднав обидві кампанії, але «з міркувань стратегії 

почав проводити очистку партії приблизно за півроку до початку 

масових операцій – після лютнево-березневого пленуму 1937 року. 

Чистка партійних рядів була потрібна в якості підготовки до масових 

операцій, розгорнутих з липня 1937 року. А на початок 1938 року Сталін 

вже усвідомив, що для збереження повного контроля належить 

встановити нагляд за чисткою в партії, що і знайшло відбиття в рішеннях 

січневого пленуму ЦК»99. 

Виступаючи з доповіддю на XIV з'їзду КП(б)У, Хрущов навів 

численні факти таких «перегинів» в житті парторганізацій. На з'їзді 

йшлося і про перегляд багатьох справ, і про те, що з січня по травень 

1938 року в партійних рядах було відновлено 3 135 осіб100.  

Як відомо, пізніше, а саме 17 листопада 1938 року, Сталін і 

Молотов підписали спільну постанову Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) 

«Про арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства», в якій були 

відзначені великі недоліки і перегини у роботі керівних органів НКВС. 

                                           
99Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. – Москва. –  С. 143-144. 
100Отчетный доклад Н.С.Хрущева на XIV съезде КП(б)У // ЦДАГОУ. – Фонд 1. –  Опис 1. – Спр. 

548. – Арк. 78. 
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Тут, зокрема, критикували проведення «масових операцій», спрощений 

порядок ведення слідчих справ, вимога про надання «лімітів» для 

масових арештів, одним словом - все те, що було надбанням 

«єжовщини». Для деяких із засуджених (звичайно, йдеться про тих, кого 

не розстріляли) критика «єжовщини» виявилася рятівною. Згідно з 

надрукованою статистикою ГУЛАГу, в 1939 році звільнили 327,4 тис. 

осіб101. У свою чергу, колишні кати, тобто співробітники НКВС, 

виявлялися жертвами. Проте все це буде пізніше.  

А на згаданій січневій нараді у 1938 році Микола Єжов і місцеві 

керівники НКВС висловились за продовження масових операцій і 

роботи трійок. Єжов заохочував тим місцевих чекістів, які називали 

величезні цифри заарештованих (30, 40, 50 60, тисяч в області). Щодо 

«перегинів» він зауважив, що «при такій операції, при такому розмахові 

помилки неминучі. Ми це враховуємо і рахуємося з цим»102. 

Саме тоді Сталін вирішив скерувати в Україну Микиту Хрущова. 

Разом з ним до Києва приїхав новий нарком внутрішніх справ УРСР 

Олександр Успенський, який до того очолював Управління НКВС 

Оренбурзької області. Успенський був присутній на згаданій 

московській нараді. Його запросив до себе Микола Єжов і за пляшкою 

горілки почав наполягати на тому, щоб він замінив Ізраїля Леплевського 

на посаді наркома внутрішніх справ України. Успенський опирався, але 

Єжов наполіг на своїй пропозиції103. Втім, як і його попередник Ізраїль 

Леплевський, Успенський також протримається не дуже довго: 14 

листопада 1938-го він інсценував самогубство, залишивши у 

службовому кабінеті записку: «Труп шукайте в Дніпрі», і зник з Києва. 

Ховався в Москві, Архангельську, Калузі, Муромі. У квітні 1939 року 

його розшукали, а 27 січня 1940-го засудили до розстрілу104. 

На початку лютого 1938 року заступник наркома внутрішніх 

справ СРСР Михайло Фриновський повідомив Олександру 

Успенському, що додатковий «ліміт» за наказом № 00447 для України 

                                           
101Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. –  С. 237.  
102Там само. – С. 146. 
103Там само. – С. 148. 
104Подробнее см.: Федосеев С. Фаворит Ежова // Совершенно секретно. – 1996. – № 9; Петров Н. В., 

Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник. – С. 416-417; Чисніков В. Керівники 

органів державної безпеки Радянської України // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2/4. – 

С. 368; Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення, 2004.  
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становить 6000 осіб по 1-й категорії, а роботу трійок продовжено до 15 

березня. Наголошувалося також, що необхідно звернути особливу увагу 

на транспорт.  

Тоді ж, у лютому, до Києва приїхав особисто Микола Єжов, і 

стало зрозуміло: пошук «ворогів народу» триває. На оперативній нараді 

з керівним складом НКВС УРСР він дав вказівку: Україні потрібно 

виділити ліміт ще на 30 тисяч. Тут же було запропоновано 

представникам з місць скласти заявки на так звані додаткові ліміти, 

тобто – подальші плани знищення людей. 16 лютого 1938 року у НКВС 

УРСР зробили узагальнення заявок на ліміти для обласних трійок згідно 

доповідним запискам обласних управлінь НКВС. Всього репресіям 

пропонувалося піддати 46150 осіб, з них по 1-ї категорії 23650 осіб.  

Фриновський тоді знову їздив по областях УРСР, скеровуючи і 

стимулюючи репресії. У червні 1938 року Успенський намагався 

отримати для УРСР новий ліміт (в 40-45 тисяч осіб), але це йому не 

вдалося. Всього за «куркульською операцією» в УРСР було засуджено 

(з урахуванням засуджених по лінії ДТО) не менше 116 тисяч осіб105.  

За офіційними даними, в Україні в 1936 році заарештували 15717, 

у 1937-му – 159573, у 1938-му – 108006 осіб106. Звичайно, щоб 

представити загальну картину репресій, до цих цифр треба додати 

кількість ув'язнених у внутрішніх тюрмах НКВС (а вони були 

переповнені), проаналізувати смертність у таборах (в 1936 році вона 

становила 2%, в 1937-1938 роках – 6-7%), додати кількість репресованих 

селян, а також депортованих.  

Зрозуміло, репресії торкнулися і партійного керівництва. Тільки 

один маленький приклад. З 102 членів та кандидатів у члени ЦК КП(б)У, 

9 членів Ревізійної комісії, обраних на ХІІІ з'їзді КП(б)У влітку 1937 

року, репресували 100 осіб. На 24 січня 1938 року в складі ЦК КП(б)У з 

62 членів і 40 кандидатів у члени ЦК залишилося відповідно 20 та 5 

осіб107.  

Успенський, як і його попередник Леплевський, продовжив лінію 

на «викорінювання» українських «націоналістів», хоча, здавалося б, 

                                           
105Див.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы 

в 5 тт. 1927–1939. Том. 5. Книга 2. 1938–1939. – Москва, Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2006. – С. 551. 
106 Див.: Яковлев А.Н. По мощам и елей. – Москва: «Евразия», 1995. – С. 180. 
107 Назвати поіменно // Комуніст України. – 1989. – № 5. – С. 58. 
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шукати їх уже просто ніде. Тим не менше 28 лютого 1938 року 

Успенський дає директиву обласним управлінням НКВС розпочати 

операцію з «розгрому петлюрівського підпілля»108.  

У вересні 1938 року в пояснювальній записці до звіту про стан 

оперативної роботи НКВС УРСР з 1 жовтня 1936 по 1 липня 1938 року, 

призначеній Фриновському, Успенський намалював грандіозну картину 

боротьби з «ворогами народу» під власним керівництвом. Наприклад, в 

записці стверджується, що існував якийсь «український 

націоналістичний центр», який вів повстанську діяльність, що було 

заарештовано 24 233 особи, учасників «націоналістичного підпілля»109. 

І далі: «За звітний період органами НКВС України ліквідовано значну 

кількість націоналістичних, фашистських організацій, створених 

емісарами польської, німецької, румунської та інших розвідок. 

Заарештовано учасників цих організацій по лінії польської - 18192 

особи; німецької – 9317 осіб; румунської – 2073; латвійської – 803; 

японської – 550 та грецької – 1978»110.  

Можна було б продовжити подібне цитування, що добре показує, 

якого масштабу набули шпигуноманія та пароксизми пошуку «ворогів 

народу». Проте доцільно звернути увагу на інше: статистика з 

документів НКВС вимагає серйозної уваги і критичного ставлення. 

Справа в тому, що вона фальсифікована і дослідникам ще належить 

багато зробити для розуміння мотивів фальсифікації статистичних 

даних. Вже зараз з численних свідчень чекістів зрозуміло, наприклад, що 

вони намагалися представити заарештованих не як робітників, 

колгоспників і службовців, тобто не як осіб «соціально близького 

прошарку». За часів Успенського таку фальсифікацію він сам 

пояснював так: «... Якщо ми покажемо дійсні цифри репресованих 

НКВС УРСР осіб соціально близьких категорій, ці цифри будуть 

характеризувати з поганого боку роботу Єжова і для того, щоб не 

скомпрометувати Єжова перед ЦК, необхідно ці цифри змінити»111. 

У результаті у звітності за 1938 рік у графі «колишні люди» замість 

                                           
108Директива А. Успенского начальникам областных управлений НКВД УССР // ГДА СБУ. – Фонд 

16. –  опис 31, порядковый 59  – Арк. 58.  
109 Объяснительная записка к отчету об итогах оперативной работы НКВД УССР с 1 октября 1936 

г. по 1 июля 1938 г. // ГДА СБУ. – Додаток до справи № 36 а. – Арк. 16.  
110 Там само. – Арк. 18. 
111 Там само. – Фонд 5.  – Спр. 38 15.  – Том 1. – Арк. 202. 
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реальних 6 725 осіб записали 38364 людини, замість 15 717 колгоспників 

стало 3 109 і т.д.112  

Згаданий приїзд Миколи Єжова в Україну в лютому 1938 року 

ознаменував кілька інших акцентів у репресивній політиці. Після візиту 

наркома в Україні працювала надіслана з Москви оперативна бригада 

ГУДБ НКВС СРСР. Офіційно вона мала на меті підбити підсумки 

роботи з викриття «шпигуно-троцькістських, правих, військово-

фашистських, націоналістичних та інших антирадянських сил» в 

Україні113. Суть сформульованих на адресу НКВС УРСР зауважень 

зводилася до того, що чекісти в Україні не змогли завдати удару по 

«найбільш небезпечним керівним, організаторським, активно-чинним 

куркульсько-націоналістичним, білогвардійським, шпигунським 

кадрам»114.  

По суті саме «маленький Марат», як називав Єжова Сталін, дав 

імпульс репресивної ротації чекістських кадрів. Причиною такої ротації, 

зокрема, був названий «лібералізм» у діях реґіональних працівників 

НКВС. У березні 1938 року провели спільні закриті партійні збори УДБ 

НКВС УРСР, резолюції яких відзначалось, що тільки Єжов під час свого 

приїзду в Київ «зумів розгледіти ворогів народу, що просочилися у 

органи радянської розвідки, викрити та ізолювати їх»115.  

Першими жертвами єжовської пильності стали, зокрема, секретар 

парткому УГБ НКВС УРСР Віктор Блюман, начальник секретаріату 

НКВС УРСР Еммануїл Інсаров (Поляк), заступник начальника відділу 

кадрів НКВС УРСР Григорій Григор'єв (Фельдман). Чистки чекістських 

кадрів почалися й у реґіонах України. Метою цих чисток було 

стимулювання беззаперечного виконання директив центру.  

Ось чому, наприклад, навчав Олександр Успенський місцевих 

чекістів на одній з нарад в 1938 році: помічників оперуповноважених 

слід робити начальниками відділень, а начальників райвідділень - 

начальниками відділів, «витягніть цих людей, вони тоді будуть 

                                           
112 Там само. – Том 3. – Арк. 59. 
113 Див.: Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной 

безопасности (1918-1953). – Москва, Кучково поле, 2006. – С. 173. 
114 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 тт. 

1927–1939.  Том. 5. Кн. 2. 1938–1939 – С. 51. 
115Протокол общего закрытого партийного собрания УГБ НКВД УССР // ЦДАГОУ. – Фонд 312.  – 

Опис 3а (1938). – Спр. 48. – Арк. 38. 
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виконувати всі ваші директиви, тому що будуть відчувати, що саме ви їх 

вивели в люди»116. Таким чином, принцип особистої відданості патрону 

(який, ясна річ, і раніше існував в комуністичній спецслужбі) в умовах 

дефіциту чекістських кадрів, а значить і можливості швидкого 

висунення, набував особливого значення, був важливою умовою 

розгортання нового туру терору.  

Не менш важливою залишалась і константа чекістської роботи – 

страх покарання за невиконання завдань (нехай навіть і неправедних) 

начальства. Співробітник одного з обласних управлінь НКВС УРСР, 

який працював у часи «великого терору» і якому вдалося вижити, 

прокоментував це так: «Слідчі, а слідчими іноді були всі оперативні 

працівники, - ризикували власною свободою і їм загрожувала в'язниця, 

якщо від своїх підслідних вони не отримають зізнання. При такому 

становищі слідчі били заарештованих, отримували від них зізнання, й у 

такий спосіб рятували себе... »117. І тут саме час сказати ще про одну 

дуже важливу проблему (яка поки що залишається малодослідженою) - 

вивчення технології терору.  

 

Технологія терору: замовники та виконавці 

Видобуття необхідних слідчим зізнань полегшувалось тим, що 

саме у 1937 році було офіційно дозволено застосувати фізичний вплив 

на тих, кого підозрювали у ворожих діях. Трохи пізніше, це засвідчив 

сам Сталін. 20 січня 1939 року від імені ЦК ВКП(б) він дав телеграму 

ЦК компартій союзних республік, обкомам, крайкомам, наркомам 

внутрішніх справ і начальникам управлінь внутрішніх справ. У 

телеграмі, зокрема, повідомлялось: «ЦК ВКП(б) пояснює, що 

застосування методів фізичного впливу у практиці НКВС, починаючи з 

1937 року, було дозволено ЦК ВКП(б)… Відомо, що всі буржуазні 

розвідки застосовують методи фізичного впливу проти представників 

соціалістичного пролетаріату і притому застосовують ці методи у 

найогиднішій формі. Виникає питання – чому соціалістичні органи 

державної безпеки мають бути гуманнішими щодо скажених аґентів 

буржуазії і заклятих ворогів робітничого класу і колгоспників? 

                                           
116 Дело Зыкова С.А. и других, всего 82 человека // ГДА СБУ. – Спр. 5212ФП. – Том 4. – Арк. 338. 
117Там само. – Арк. 351. 



36 

ЦК ВКП(б) вважає, що методи фізичного впливу повинні як 

виняток застосовуватися до відомих і запеклих ворогів народу і 

розглядатися у цьому випадку як припустимий і правильний метод»118. 

Про застосування цього «припустимого і правильного методу» та 

інших садистських методів стало відомо, коли розпочался антиєжовська 

кампанія. Тоді стало відомо і про те, як наставляв своїх підлеглих сам 

Микола Єжов. Так, у березні 1937 року він інструктував начальника 

УНКВС по Оренбурзькій області Олександра Успенського 

(майбутнього наркома внутрішніх справ УССР): «Не рахуючись із 

жертвами, завдати повного оперативного удару по місцевих ворожих 

кадрах. Так, можуть бути і випадковості. Але ліс рубають – тріски 

летять. Май на увазі, що у практичній роботі органів НКВС це неминуче, 

Головне, що потрібно від тебе, - це показати ефективність своєї 

роботи…»119. 

У зв'язку з цим на особливу увагу заслуговують свідчення 

заарештованих у кінці 1938-го, в 1939 році й пізніше чекістів, які 

намагалися виправдатися, відповідаючи на звинувачення в порушенні 

закону. При цьому дуже часто спливають цікаві подробиці, важливі для 

розуміння технології терору.  

Це ще раз змусило замислитися над тим, що дослідник, який пише 

про Великий терор, завжди виявляється в полі амбівалентності між 

етикою та академізмом. Останній вимагає розуміння механізмів терору, 

виявлення його ініціаторів. Не підлягає сумніву, що головним 

ініціатором була партія. Разом з тим важливо розуміти, що серед 

реалізаторів були конкретні особи. І ось тут етика (в сучасній Україні ще 

й помножена на деякі статті закону) завжди стримує дослідника, змушує 

думати над наслідками, якщо будуть названі імена катів. І все-таки, 

схоже, без цього не обійтися. Особливо якщо врахувати, що Сталіну де-

не-де знов ставлять пам'ятники, прославляють його час, намагаються (в 

тій чи іншій формі) пом'якшити, а по суті виправдати його дії.  

Як відомо, першими жертвами Великого терору стали селяни. І 

тут були свої нюанси. Досвід України показує, що на першому етапі 

операції з виконання наказу № 00447, тобто з серпня по грудень 1937 

                                           
118 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. 

ХХ съезду КПСС // Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов.  – С. 40-41.  
119 Цит. за: Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – С. 30.  
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року, найбільша кількість звинувачень припадає на осіб, які скоїли 

різного роду кримінальні злочини. Звинувачення також винесено 

переважно тим, хто в тих чи інших формах висловлював невдоволення 

політичним режимом, колгоспним ладом, критикував недоліки, 

передрікав війну з нацистською Німеччиною і падіння сталінського 

режиму.  

Архівні джерела підтверджують, що на початкових етапах терор у 

своїй основі здійснювався адресно, на підставі обліку та попередньої 

розробки, що їх провадила спецслужба. Підтвердженням цього є картки 

про взяття на облік органами ГПУ-НКВС, повідомлення джерел (себто 

інформаторів) про ту чи іншу людину, довідки сільських рад (довідки 

сільських рад готувалися і висилались районними відділеннями НКВС 

на вимогу 4-го відділу УДБ КОУ НКВС УРСР), характеристики інших 

органів на ту чи іншу людину120.  

Архівно-слідчі справи дозволяють (хоча й далеко не у всіх 

випадках) встановити ініціаторів арештів. Такими ініціаторами були не 

тільки органи НКВС або партійні органи, але й конкретні особи. Справи 

містять заяви окремих осіб, мотиви доносительства яких можуть бути 

різними. Не слід забувати про те, що створена і культивована в СРСР 

атмосфера істерії, викриття «ворогів народу», а також необхідність 

виконання «лімітів» у пошуках таких ворогів, створювали ідеальні 

умови для свавілля, зведення особистих рахунків etc.  

Разом з тим вивчення архівно-слідчих справ показує, що не в усіх 

випадках можна однозначно визначити мотиви арешту тої чи іншого 

особи (наприклад, у багатьох справах відсутні постанови про порушення 

кримінальної справи, меморандуми оперативних та оперативно-слідчих 

районних груп, довідки на арешт, які готувалися Дорожньо-

транспортними відділами та ін). Тим не менше є підстави стверджувати, 

що вирішальною мірою, ініціюючи арешти, влада перш за все 

здійснювала лінію на превентивну протидію, на усунення не тільки 

реальних, але й евентуальних супротивників. Якщо говорити про селян, 

то увагу було звернуто перш за все на розкуркулених, засланих, раніше 

                                           
120Після офіційної реабілітації в середини 1950-х років колишні репресовані знімалися з оперативно-

довідкового обліку МГБ-КДБ. У довідках про це зазначено, що раніше, в тому числі в період 

„єжовщини”, на цих осіб заводились аґентурні справи, які слугували підставою для арешту та 

засудження. На підставі вказівки КДБ при Раді Міністрів СССР № 34сс/175сс від 3 червня 1954 р. ці 

аґентурні справи знищувалися. 
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заарештованих, тих, що служили в армії Української Народної 

Республіки або інших її структурах, вже раніше засуджених, тих, хто 

відбув термін, тих, що повернулися в села. Особливу увагу було 

приділено тим засудженим, хто втік, не відбувши відведеного терміну, 

жив нелеґально.  

Наприклад, 16 червня 1938 року уповноваженим УДБ 

Білоцерківського районного відділення НКВС Київської області 

Щітновим було підписано постанову про початок слідства по 

колективній справі «націоналістів», мешканців села Пилипчи Михайла 

Захаровича Ярмоли, Олексія Йосиповича Назаренка, Степана 

Демідовіча Литвина, Макара Леонтьевіча Прасола, Петра Івановича 

Підвального та Петра Михайловича Ткаченка. З цих осіб Ярмола, 

Назаренко, Прасол були вислані в 1930 році, Ткаченко був 

заарештований у 1931 році, Литвина в 1932 році судили за грабіж, а в 

1933-м засилали, Підвальний, як зазначалося у постанові про обрання 

запобіжного заходу, «був позбавлений виборчих прав, переховувався 

від висилки, брав активну участь у банді Зеленого, доброволець 

петлюрівської армії»121.  

Усім вказаним особам приписали ведення активної 

антирадянській аґітації, а також участь в «українській 

контрреволюціонно-повстанській націоналістичній організації»122. Всі 

шість осіб визнали свою провину і за постановою трійки в серпні 1938 

року були розстріляні. У 1961 році всі шестеро були реабілітовані, 

оскільки їх судимості не могли слугувати доказом їх вини в 1938 році, 

існування організації та «причетності до неї всіх залучених по даній 

справі осіб в ході додаткової перевірки не знайшли свого підтвердження, 

а проведення ними антирадянської аґітації недоведене...»123.  

І тут виникає питання, на яке ще належить знайти відповідь: чи 

дійсно зазначені особи могли не любити владу, а влада їх? Абсолютно 

могло бути. Що і зробило їх жертвами наказу № 00447. Тому, мабуть, 

правильно буде вважати, що сама система Великого терору створювала 

ідеальні умови, коли кожне виявлення невдоволення, не кажучи вже про 

такі «гріхи», як судимості і «сумнівне» в політичному відношенні 

                                           
121Дело по обвинению Литвин С.Д., Ярмола М.З. и другие // ЦДАГОУ. – Ф. 263. – опис 1. –   

Спр. 54943. – Арк. 6. 
122Там само. – Арк. 1. 
123Там само. – Арк. 582. 
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минуле могло легко «трансформуватися» в злочин щодо практично 

будь-якого громадянина СРСР. Якщо ми зрозуміємо це, то тоді стане 

зрозуміло, чому подальші розділи єжовської «саги» (наприклад, всі інші 

накази Єжова, в тому числі етнічні) як би писали вже самі себе.  

І ще один важливий аспект. Як вже було зазначено, арешти 

спочатку виконувались на основі попередніх обліків. Це так, але виникає 

питання про якість цих обліків. Найчастіше в них потрапляли невинні і 

непричетні.  

Один із керівних чекістів Управління НКВС Ворошиловградської 

області у 1939 році згадував: «У 1937 році ми отримали вказівку від 

Донецького Обласного Управління НКВС – оформляти всіх куркулів на 

Трійку. У відповідності з цими вказівками ми брали довідки сільрад, 

записували свідчення свідків і справи доповідали на Трійку. Тоді ще 

було все в порядку. Складання фіктивних документів почалося вже 

після того, як була організована нова область ... (Йдеться про 

Ворошиловградську область. - Ю.Ш.). У числі заарештованих було 

багато куркулів та іншого соціально-чужого елемента, але в процесі 

документації не завжди вдавалося підтвердити свідченнями свідків їх 

злочинну діяльність і тоді стали на шлях складання фіктивних 

протоколів»124.  

Отже, по-перше, не слід забувати, що в більшості випадків з 

самого початку «куркульської» та інших операцій необ'єктивними, 

сфабрикованими на догоду (або за вимогами) співробітникам НКВС 

були довідки сільрад. По-друге, з самого початку масових операцій, 

незалежно від наявності оперативних обліків у районах, були «ліміти» 

за яким кожен район області повинен був заарештувати 150, 200, 300 і 

т.д. осіб. Тобто у місцевих чекістів з самого початку були «замовники», 

невиконання директив яких загрожувало великими неприємностями і 

просто могло коштувати життя. Це, в свою чергу, розв'язувало руки тим, 

хто хотів вислужитися.  

Ось приклад з Георгієм Кочергинським. У листопаді 1937-серпні 

1938 року він був начальником ДТО НКВС Північно-Донецької 

залізниці. Отримавши директиву про «очищення» залізничних станцій і 

депо від «ворожих елементів», він не став звертатися ні до яких обліків, 

                                           
124Выписка из протокола совещания сотрудников УНКВД Ворошиловградской области. Июнь 

1939 года // ГДА СБУ (Луганськ). – Спр. 6737-р. – Арк. 47.  



40 

а санкціонував масові арешти. Кочергинський встановив «ліміт» по 

відділеннях і кожному оперативному працівнику на ділянці, встановив 

стислі строки в 2-3 дні для виявлення осіб, що підлягають арешту, 

виконання арешту і слідчих дій, свою згоду на арешт давав по телефону, 

без перегляду фактичних даних, а санкції прокурора на арешт звів до 

простої формальності. Крім того, був організований так званий 

«відстійник», де перебувало безперервно 30 осіб заарештованих з числа 

тих, що не зізнавалися. У «відстійнику» всі арештовані стояли обличчям 

до стінок, сидіти їм не дозволялося, не кажучи вже про сон. 

Заарештованих били гумовими рукавами (від гальма). Один з 

працівників свідчив: «Слід вказати на те, що вказана контрольна цифра 

на арешт, відповідно до наказу Кочергинського, у що б то не стало 

повинна була бути виконана оперпрацівником, в іншому випадку - він 

буде виключений з партії та підданий суду - як ворог»125.  

Утім, «замовники» зверталися не лише до чекістів. Усе ще 

малодослідженою залишається роль міліції у здійсненні єжовських 

масових операцій. Багато працівників міліції також були засуджені за 

фабрикацію справ, а після арешту дали цікаві свідчення, як саме вони 

реалізували поставлені надзавдання. Наприклад, начальник 

Чигиринського відділення міліції Григорій Чижов (засуджений ще в 

1938 році) в 1937 році, після отримання єжовського наказу по 

«куркульській операції» дав вказівки інспекторам оформити в 

терміновому порядку для подання на трійки справи щодо кримінальних 

елементів шляхом опитування активу села, вимагаючи при цьому від 

кожного працівника районного відділу міліції виконання контрольного 

завдання на певну кількість справ. Як зазначалося на суді, замість 

«належних довідок про судимості осіб, що їх оформлювали на суд-

трійку, які повинні бути витребувані від судових органів, Чижов ввів 

практику фіксування судимості осіб, які представлені до репресування, 

зі слів свідків»126.  

Така сама ситуація була не лише з «куркульською», а й 

«національними» операціями. Це, зокрема, підтверджує свідчення 

                                           
125Протокол очной ставки, произведенной между обвиняемыми Кочергинским Георгием 

Израилевичем и Кузнецовым Николаем Митрофановичем. 4 марта 1939 г. // ГДА СБУ (Донецьк). – 

Спр. № 5778. – Том 5. – Арк. 45. 
126 Приговор по делу группы сотрудников милиции. 10, 11, 13 августа 1938 года // ГДА СБУ (Київ).–  

Ф. 16. – Оп. 31. – Спр. 69. – Арк. 317. 
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працівника Лугинського районного відділу НКВС Житомирській 

області про те, що були отримані установки з області «арешти 

здійснювати без наявності компрометуючих матеріалів, а за обліком і 

національною ознакою, тобто поляків заарештовували як польських 

шпигунів та учасників «ПОВ»; німців – як німецьких шпигунів, а росіян 

та українців заарештовували в тому випадку, якщо хто-небудь із 

заарештованих давав на них свідчення про їх участь в будь-якій контр-

рев. організації»127.  

Таким чином, ми бачимо, що з самого початку масових операцій 

в основі їх був симбіоз правдивих і неправдивих уявлень про реальних 

та уявних супротивників режиму. Для реалізаторів сталінсько-єжовської 

лінії це, з одного боку, створювало сприятливі (в сенсі свавілля) умови, 

а з іншого, –  породжувало труднощі, оскільки треба було домагатися 

наперед визначених результатів. 

За цих умов все, як любив висловлюватися Йосип Сталін, 

вирішували кадри. Не випадково Леплевський і Успенський, зробивши 

кар'єру наркомів внутрішніх справ УРСР, починали з критики 

попередників. Леплевський закликав очистити органи від людей 

Всеволода Балицького, а Олександр Успенський у січні 1938 року на 

одній з перших нарад у НКВС УРСР поставив завдання «закінчити 

розгром кадрів Балицького» і «придивитися до кадрів Леплевського»128. 

Це означало, що черговий репресивній хвилі передувала чекістська 

кадрова чистка (її масштаби могли бути різними), яка слугувала, крім 

іншого, хорошим виховним уроком тим, хто залишався працювати.  

При Леплевському до кінця 1937 року було заарештовано більше 

200 співробітників УДБ НКВС УРСР, 134 співробітника міліції, 38 

командирів і політпрацівників прикордонних військ, 45 співробітників 

Ушосдора. Їх звинуватили в причетності до «троцькістсько-

терористичної організації, аґентури низьки іноземних розвідок, 

латиської фашистсько-шпигунської організації"129. При Успенському, 

протягом 1938 року, тільки в апараті НКВС УРСР заарештували 261 

                                           
127 Протокол допроса Д.Г.Соколова. 21 сентября 1957 года // ГДА СБУ (Житомир). – Спр. 7503. – 

Том. 2. – Арк. 33. 
128Протокол общего закрытого партийного собрания НКВД УССР. 10 грудня 1938 г. // ЦДАГОУ. –  

Ф. 312. – Оп. 1а (1938), # 8. – Арк. 34. 
129 Див.: Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – Київ, Генеза, 

2001. 
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"зрадника, учасника правотроцькістської організації, інших 

антирадянських формувань та шпигунів іноземних розвідувальних 

органів", а всього в 1938 році в Україні було арештовано 994 

співробітника НКВС130.  

Після лютневого приїзду Миколи Єжова до Києва у НКВС УРСР 

створили свого роду «чекістську інквізіцію» - оперативно-слідчу групу 

УДБ НКВС УРСР. Вона спеціально займалася «очищенням» 

чекістських кадрів. Цю групу очолював Давид Перцов, до неї входили 

Федоров, Смирнов, Рижов, Лабузев, Горобець та інші. Для групи 

виділили приміщення в новому будинку НКВС на вулиці Садовій (нині 

цей будинок Кабінету міністрів України). Там же влаштували 

внутрішню в'язницю, де розміщували колишніх співробітників НКВС, 

які були заарештовані. Ними виявились і працівники апарату НКВС і 

чекісти з периферії. На момент створення групи заарештованих 

співробітників НКВС було приблизно 30-35 осіб. Однак незабаром 

ситуація змінилася: тільки з 21 лютого до 30 квітня 1938 року 

заарештували 241 співробітника НКВС УРСР131.  

Як зазначалося в одному з документів, «внаслідок застосування 

фізичних заходів впливу слідчими слідчої групи, яку очолював Перцов і 

безпосередньо ним самим, заарештовані Френкель, Шор, Таруца та інші 

не витримували катувань і помирали на допитах»132. 

Зокрема, допитані як свідки начальник внутрішньої в’язниці УДБ 

НКВС УРСР Іван Нагорний, а також ув’язнені в 1938 році Зиновій 

Бабушкін і Мойсей Савельзон, засвідчили, як саме катували колишнього 

начальника квартирного відділу Адміністративно-господарського 

відділу НКВС УРСР Михайла Френкеля. Співкамерник останнього, 

Бабушкін, свідчив, що вперше Френкеля привели з допита побитим до 

такої міри, що він впав на ліжко. Потім Френкель розповів, що 

допитував його сам Перцов, який «палицею перебив йому кисти рук під 

час того, як він руками захищав ноги вище колін, куди Перцов наносив 

йому удари палицею»133. 

Михайла Френкеля заарештували 1 березня 1938 року, 

обвинувативши у шпигунстві. 5 березня він «зізнався», що був 

                                           
130 Там само. 
131Дело по обвинению М. В. Френкеля // ГДА СБУ (Київ). – Спр. № 49 855 фп. – Том 1. – Арк. 125.  
132Там само. – Арк. 131. 
133Там само.  
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польським шпигуном.134 А вже 8 березня з’явився рапорт на ім’я 

заступника наркома внутрішніх справ Радзівіловського, підписаний 

згаданим Нагорним: «Доповідаю, що 8 березня ц/р заарештований 

в’язниці № 3 Френкель Михайло Веніамінович, який рахувався за 

апаратом особливоуповноваженого, повернувся з допиту в 17 годині 45 

хвилин і, дійшовши до камери, в 19 годин 15 хвилин – помер»135. 

Бабушкін дав свідчення про те, що сталося: «Френкель розповів, 

що слідство вимагало від нього свідчень про його участь у бундівській 

організації, виходячи з того, що у одній з його анкет, як розповів 

Френкель, написано через його неграмотність, що він в дні революції 

брав участь не в бунті, як мало місце, а замість «бунт» ніби написано 

«бунд», і тому від нього вимагали такі свідчення. Також від нього 

вимагав Перцов зізнання про його польське шпигунство і про його 

зв’язки з Балицьким»136. 

А завершилось все так: «Невдовзі Френкель почав втрачати 

свідомість, кричати, мучаючись у передсмертній агонії та із слабкими 

ознаками життя був винесений з камери…»137 

Оперативно-слідча група УДБ проіснувала до травня 1938 року, 

коли Давида Перцова перевели на посаду заступника начальника 

Управління НКВС по Харківській області138. (У червні 1941 року 

військовим трибуналом військ НКВС Київського округу Давида 

Перцова буде засуджено до 15 років позбавлення волі). Після цього 

заарештованих київських чекістів перевели в спецкорпус Лук’янівської 

в'язниці в Києві, а заарештованих в областях повернули в місця їх 

арештів.  

Зрозуміло, кількість арештів чекістів неспівставна з тим 

«врожаєм» арештів, що його встигли «зібрати» (під керівництвом того 

чи іншого наркома) навіть ті чекісти, яких заарештовували. Наприклад, 

при Балицькому в першому півріччі 1937 року в Україні було 

заарештовано 10 901 осіб, а в другому півріччі того ж 1937-го - вже при 

Леплевському – 148 672. Тим не менш Успенського і це не 

влаштовувало і він в одному з документів, направленому до Москви, 

                                           
134Там само. – Арк. 23.  
135Там само. – Арк. 39.  
136Там, само. – Арк. 63.  
137Там само. 
138Там само. – Арк. 66.  
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стверджував, що при Леплевському «проводились масові, огульні і 

необґрунтовані арешти з тією метою, щоб не зачепити організаційні 

центри антирадянських формувань, що Леплевський створював 

великий галас навколо масових арештів та зовнішню видимість активної 

боротьби з контрреволюцією, стримував розгром керівних центрів 

українських антирадянських формувань»139. 

У свою чергу, масові арешти за Успенського (а лише за перше 

півріччя 1938 року заарештували 88 966 осіб)140 після його арешту 

будуть розцінені як «ворожа робота»141, а арешти чекістів – як 

«винищення кадрів по всій системі НКВС»142. Однак досить характерно 

те, що у виступах на загальних закритих партійних зборах апарату 

НКВС УРСР, яке відбулося в грудні 1938 року, простежувалася 

тенденція засуджувати лише арешти чекістів: «Було б великою 

помилкою заперечення факту розгрому ворожої контрреволюції на 

Україні. Ця робота проведена, незважаючи на опір ворожого 

колишнього керівництва, в особі Балицького, Леплевського та 

Успенського»143.  

З приводу опору колишніх наркомів внутрішніх справ УРСР 

можна сумніватися. А от щодо активних дій тих, хто реалізовував 

партійне замовлення, сумнівів немає. І тут конкретних прикладів 

занадто багато. Так, у постанові оперуповноваженого 2-го відділу ГУДБ 

НКВС СРСР Горлінського про арешт тимчасово виконуючого 

обов’язки начальника Особливого віділу Київського особливого 

військового округу НКВС Василя Грабаря від 29 листопада 1938 року 

вказувалось, що він підробляв протоколи допитів заарештованих, 

особисто вписуючи у свідчення «абсолютно непричетних до слідства і 

невинних осіб», у процесі слідства «вимагав у підслідчих вигадані ним 

                                           
139Объяснительная записка к отчету об итогах оперативной работы НКВД УССР с 1 октября 1936 г.  

по 1 июля 1938 г. // ГДА СБУ (Київ). – Ф. 42. – Спр. № 312. – Арк. 24. 
140Там само. 
141Протокол общего закрытого партийного собрания НКВД УССР. 10 декабря 1938 г. // ЦДАГОУ. 

– Ф. 312. – Оп. 1а (1938), № 8. –  Арк. 238. 
142Там само. – Арк. 209. 
143Там само. – Арк. 206. 
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особисто свідчення», фальсифікував аґентурні донесення тощо144. Крім 

того, він особисто брав участь у побитті заарештованих145. 

Арешт Грабаря санкціонован особисто новим наркомом 

внутрішніх справ Лаврентієм Берією146. Було влаштовано очну ставку 

Грабаря з колишнім наркомом внутрішніх справ УРСР Олександром 

Успенським. Спочатку Грабарь категорично заперечував, що займався 

фальсифікаціями, але згодом докладно розповів про те, як він виконував, 

за його власним висловом, «бандитські накази»147 Успенського. 

Характерно, що і Успенському, і Грабарю – цілком в дусі напрацьованих 

у попередні роки стереотипів – приписали участь у «шкідницькій 

організації». Цікаво і те, що на допиті 20 травня 1939 року Успенський 

запевняв, що йому доводилось навіть стримувати Грабаря. Останній 

здійснював «фальсифікацію слідчих справ настільки нахабно та 

брутально, що мені часто доводилося звільняти низку заарештованих 

ним людей, оскільки я боявся скандалу в ЦК КП(б)У»148. 

Співробітники НКВС свідчили, однак, що Грабарь увесь час 

покликався на Успенського. Так, один із працівників Управління НКВС 

Запорозької області, згадуючи про приїзд Успенського та Грабаря в 

липні 1938 року, свідчив, як вони вимагали заарештувати 1000 осіб. 

Після від’їзду наркома Грабарь погрожував, що невиконання буде 

розглядатись як невиконання прямих вказівок Успенського149. З 12 по 

14 липня зарештували, щоправда, «всього» 500 осіб, хоча Грабарь у 

телеграмі на ім’я Успенського пообіцяв заарештувати ще 400 осіб.150 

При цьому заарештовані були розбиті за категоріями («разбивка по 

окраскам») особисто Грабарем довільно (німецьке підпілля, поліцейські, 

жандарми, провокатори тощо), бралася, як висловився один із свідків, «зі 

стелі»151. 

                                           
144ГДА СБУ (Київ). – Спр. 43626. – Т. 1. – Арк. 2.  
145Там сам. – Арк. 277, 352. 
146Там само. – Арк. 5. 
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148Там само. – Арк. 229.  
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11 жовтня 1940 року Військовий трибунал військ НКВС УССР 

засудив Грабаря до страти, клопотання його про помилування 

відхилили. 25 грудня 1940 року Грабаря було розстріляно152. 

У липні 1938 року начальник одного з обласних управлінь НКВС 

УРСР дав своїм підлеглим такий дозвіл: «...Дозволяю, якщо це 

петлюрівець, політбандит, контрабандист, польський або німецький 

націоналіст, дописати йому, негіднику, в протокол 40% того, що він не 

говорить. За це вас ні партія, ні радянський народ не засудять»153.  

У грудні 1938 року був заарештований Лаврентій Якушев 

(Бабкін), колишній начальник Житомирського обласного управління 

НКВС (він очолював це управління з жовтня 1937 по лютий 1938 

року)154. У червні 1939 року його засудили до 20 років виправно-

трудових таборів, але в жовтні 1941 року з нього знімуть судимість. Хоча 

було добре відомо, що саме робилося під його керівництвом. Наприклад, 

він особисто брав участь у побиттях ув'язнених, засуджених до смертної 

кари, в спаленні 11 ув'язнених. Він санкціонував те, що засуджені самі 

копали собі могили, по 200-250 осіб в’язнів зв'язували, вибудовували в 

чергу і розстрілювали на очах у інших ув'язнених. З санкції Якушева в 

ув'язнених відбирали цінні речі, якісний одяг, не видаючи квитанцій, 

складалися фіктивні відомості про отримання засудженими грошей, 

зданих ними в касу в'язниці.  
А ось що робили підлеглі Якушева. Начальник внутрішньої 

тюрми та комендант УДБ Управління НКВС по Житомирській області 
в кінці грудня 1937 року займався садизмом. Він, як засвідчено, 
«змушував засудженого старого-інваліда... мати статеві зносини з 
розстріляною жінкою, що лежить серед трупів розстріляних, обіцяв за 
це його звільнити. У момент виконання старим вимоги... його 
застрелили на трупі цієї жінки»155. Крім того, як зазначено в документі, 
складеному в січні 1939 року, підлеглі Якушева з його відома 
«займалися витяганням кирками і кліщами золотих зубів із ротів трупів 
розстріляних ...»156 
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І подібних епізодів, які нагадують про те, що в дійсності робили 
представники режиму, який присягався в любові до соціальної 
справедливості і демократії, на жаль, дуже багато. 

Підбиваючи підсумки, слід підкреслити необхідність подальших 
досліджень історії Великого терору, його специфічних рис у тому чи 
іншому реґіоні, технології насильства. Такі дослідження, основані на 
реінтерпретації, на осмисленні раніше недоступного документального і 
фактичного матеріалу, є актуальними не тільки для аналізу 
ретроспективи. Це важливо для розуміння реальної природи 
сталінського ладу, якому його адепти все ще прагнуть повернути 
привабливий і респектабельний образ.  

Досвід України підтверджує, що, ініціюючи арешти «ворогів 
народу», влада перш за все здійснювала лінію на усунення реальних і 
евентуальних супротивників режиму. Саме це завдання в першу чергу 
розв’язували співробітники органів НКВС, фальсифікуючи справи, 
прагнучи домогтися «успіху» за будь-яку ціну. Разом з тим це була 
частина стратегії планомірного знищення тих категорій населення, які 
вже були на обліку як ненадійні або розцінювалися владою як соціально 
небезпечні. З огляду на це категорично не можна вважати «єжовщину» 
проявом нерегульованого або сліпого терору.  

Це, однак, не виключало, і проявів локальних ініціатив, 
мотивованих страхом невиконання вказівок начальства, 
кар’єристськими міркуваннями, зокрема, прагненням 
продемонструвати активність у боротьбі з різного роду «ворожим» або 
«шпигунськими» елементами та іншими факторами.  

Завершу словами італійського письменника і антифашиста Ігнaціо 
Сілоне. Ще до колапсу СРСР він написав про необхідність «правди 
подробиць» про те, що відбувалося у Радянському Союзі. Адже 
«головна правда, правда про устрій більше не підлягає жодному сумніву 
для всіх, хто думає, пише або говорить – чесно»157.  

Пошук «правди подробиць» – справа непроста. Крім іншого, він 
вимагає професіоналізму та знання джерел, не лише знання текстів, а й 
контекстів. Особливо, коли йдеться про складні та багатопланові 
проблеми. Саме до них належить історія Великого терору. 
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ДЕРЖАВНИЙ МАСОВИЙ ТЕРОР КРІЗЬ ПРИЗМУ  

РОДИННОЇ ІСТОРІЇ  

 
У статті на прикладі родинної історії – долі родича, Левицького Івана, 

простежуються технології, які застосовували співробітники НКВС для фальсифікації 

справ, вибиття із заарештованих потрібних свідчень тощо. Порушується питання 

відповідальності співробітників НКВС за злочини сталінізму та використання 

адекватної термінології у наукових і науково-популярних дослідженнях. 

Ключові слова: сталінські репресії, родинна історія, Левицький І.,  архівно-

кримінальна справа. 

 

The article based on the family history - the fate of a relative, Ivan Levytsky 

- traces the technologies the NKVD officers applied to falsify cases, knock out the 

desirable evidence from the arrested, etc.. The question of the responsibility of 

NKVD employees for the crimes of Stalinism and the use of adequate terminology in 

scientific and popular science research is being raised. 

Key words: Stalinist repressions, family history, Levitsky I., archival and 

criminal case. 

 

Свій антигуманний характер радянська влада продемонструвала 

фактично з самого початку існування. Тож Великий терор 1937-1938 рр. 

став логічним продовженням Червоного терору, а практика винищення 

громадян через їхні політичні погляди виявилась досить усталеною і 

звічною. Очевидно, що ця практика радянської держави не мала нічого 

спільного з проголошеною партійною програмою. Звідси неминуче 

випливає висновок, що большевицьке панування на території 

колишньої імперії мало характер антинародної змови. 

Протягом вказаного періоду управлінський апарат СРСР 

застосовував до українського населення різні типи терору: економічний, 

фінансовий, психологічний та багато інших. Серед типів терору, 

спрямованих на пряме й безпосереднє нищення населення, були 

масовий терор, що відповідно до історичних періодів та безпосередніх 

завдань поділявся на кілька видів, а також терор індивідуальний. 
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У двох монографіях1 я розглянув, передусім, природно, масовий 

терор. Він змінив класову структуру суспільства, отже став мотором 

соціальної революції. Большевицька пропаґанда висунула свого часу 

гасло знищення класів. Його чудово затямило все населення країни, хоча 

тоді мало хто розумів, що воно власне означає. 

Проте не варто забувати, що за масовістю політичних репресій 

1930-х – 1940-х рр. стоять індивідуальні долі, історії конкретних людей. 

У цій публікації планую розповісти історію власної родини, яку 

зачепила хвиля Великого терору. Після ухвалення у 2015 р. пакету 

декомунізаційних законів і, зокрема, закону «Про доступ до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 

років» я отримав змогу ознайомитись із архівно-слідчою справою 

прадіда, а також із іменем та рівнем освіти слідчого, із службовою 

справою чекіста. 

Мати моєї бабусі Ірини Іванівни Монастирецької – Таїсія 

Флорівна Левицька (1869 - 1902). Її брат Іван Флорович був протоієрей 

у Корсуні (нар. 16 травня 1877 року, Харліївка Сквирського р-ну). 

Здобув освіту в духовному училищі2.  

Вивчення справи важко почати інакше, як із звертання удови до 

влади. У протоколі допиту від 26 грудня 1937 року зазначено, що 

дружина, Марія Петрівна, мала тоді 49 років, син Олександр народився 

1914 року, служив у РККА. Марія Петрівна писала: «Обл. прокурору г. 

Черкассы. Прошу сообщить о состоянии моего мужа Левитского Ивана 

Флоровича, рождения 1877 г., священника св. Ильинской церкви г. 

Корсунь-Шевченковск, задержаного в декабре месяце 1937 года и 

отправленного в г. Черкассы.  

Просит Левитская Мария Петровна рождения 1888 года, 

проживающая в г. Корсунь-Шевченковск, ул. Красноармейская № 13. 

Проситель Левитская. 

10 июля 1958 г.» 3 

                                           
1Див.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: 

Джерелознавче дослідження. – К., 1999; Білокінь С. Механизм большевицкого насилия: Конспект 

исследования. – К., 2000. 
2Білокінь С. На зламах епохи: Спогади історика. – Біла Церква: О.Пшонківський, 2005. – С. 18; 

Білокінь Сергій, Панькова Світлана, Чернецький Євген. Рід Словачевських // Український 

археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 15. – К.: Укр. письменник, 2010. – С. 140-148. 
3 Черкаський обласний державний архів. – Ф. р-5625. – Оп. 1. – Спр. 2217. – Арк. 28. 
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Справу Левицького Івана Флоровича провадив співробітник 

НКВД – Міхаїл Константінович Бажуков (нар. 1907 у с. Полудьонной 

Свєрдловської обл.). Відомо, що цей чекіст був сином селянина-

середняка, членом ВКП(б) з 1931 р. В органах НКВД служив із 

28.ІІІ.1932 р. Його батько у 1925-36 р., член ВКП(б): «В 1936 исключен 

за утерю партбилета в пьяном виде». У Галузевому державному архіві 

СБУ зберіглась партійно-виробнича характеристика, що дозволяє 

уявити психологічний й інтелектуальний портрет «слідчого»: «В 

партгруппе 2-го Отдела т. Бажуков состоит с ноября месяца 1938 года, 

общее развитие недостаточное. Над собой мало работает по поднятию 

идейно-политического уровня  и общего развития»4. На жаль, відсутні 

відомості про фінал його життя. Відомо лише, що у 1941 р. служив у 

Броварському міжрайвідділі НКВД, потім пропав безвісти. 

Чекіст розпочав справу стандартною постановою: 

«Постановление (об избрании меры пресечения). Гор. Корсунь, 1937 

года 26-го Декабря. Я, Врид. Нач. Корсунского РО НКВД – Сержант 

Госбезопасности Бажуков, рассмотрев материалы по обвинению гр. 

Левитского Ивана Флоровича 1877 года рождения, урож. с. Харлиевки 

Сквирского района, жит. м. Корсуня, без определенных занятий, поп, 

женат, в преступлениях, предусмотренных с. 54-10 и 54-6 УК УССР, 

выразившихся в том, что он, Левитский Иван Флорович, с 1919 г. по 

1935 г. являлся попом. С 1936 года завербован Польской контрразведкой 

с целью шпионажа. В настоящее время ведет к-р агитацию против 

мероприятий партии и Сов. Власти, сеет пораженческие настроения»5.  

Протокол трусу датується попереднім числом, 25 грудня. У 

Левитського вилучили 15 церковних книжок і 4 світлини6. В архівно-

кримінальній справі фотографії відстуні, тож невідомо, як мій родич 

виглядав. «Особые внешние приметы»: «Тонкий, високого роста»7. 

Тим самим числом, що й постанова про «избрание меры 

пресечения», 26 грудня, датується протокол першого допиту, що 

провадив М. Бажуков.  

Батько Івана Флоровича був дияконом. Сам він почав служити 

священиком у с. Педосах Бердичівського округу з 1919 р. і до 1929 р. 

                                           
4 Галузевий державний архів СБУ. – Ф. 5. – Спр. 905. 
5 Черкаський обласний державний архів. – Ф. р-5625. – Оп. 1. – Спр. 2217. – Арк. 2. 
6 Там само. – Арк. 4. 
7Там само. – Арк. 5 зв. 
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Тоді він приїхав до Корсуня, почав служити у церкві І частини (sic!). Як 

зазначив чекіст, священик служив «за здравие  семейства Романовых и 

всей белогвардейской нечисти. Задания получал от черкасского 

епископа Герасима»8. Мабуть, останнього можна ототожнити з 

обновленцем Сораґановим, вихованцем Київської духовної академії. 

Коли 1935 року церкву замкнули, священик служив (проводив моління) 

у приватних будівлях: «Проведение контр-революционной агитации 

было направлено на свержение советской власти, потому что я 

ненавижу советскую власть, т.к. благодаря ее (sic!) я лишился своих прав 

священства, и она от меня отобрала все»9. 

Розглянемо «Акты о приведении приговоров Тройки УНКВД 

Киевской обл. в исполнение». Їх три: 

1) «Сов. секретно». Заступник начальника УНКВД по Київській 

обл. майор ГБ Ісай Яковлєвіч Бабич (1902 - 1948) – командирові 227 

конвойного полку, копії нач. Черкаського РО НКВД ст. лейт. ГБ Вейсу, 

начальникам Черкаської та Київської тюрем: «Прошу организовать 

перевозку и доставку из Черкасской тюрьмы в Киевскую 

нижеследующих арестованных. […] 58. Левитский Иван Флорович»10. 

Зауважимо, що освіта Бабича: 2-х класна церковно-православна 

школа11. На маргінесах олівцем зазначено: «Прибыли 13 / І 38 г.»  

2) «Сов. секретно». «Перевозку и доставку арестованных прошу 

произвести при УСИЛЕННОМ КОНВОЕ. Начальнику Черкасского РО 

НКВД тов. Вейсу лично проследить за выдачей и отправкой всех 

арестованных полностью, не допуская оседания арестованных в 

Черкасской тюрьме»12. 

3) «Сов. секретно». Нач. Київської тюрми тов. Попову: 

«Коменданту НКВД УССР капитану госбезопасности тов. Шашкову  

[Шашков Алєксандр Ґріґор'євіч (1900, Сімбірська губ. – VI.1942, 

                                           
8Див.: Manuil (Lemeševskij), Metropolit. Die Russischen Orthodoxen Bischofe von 1893 bis 1965. Bio-

Bibliographie. - Teil II. - Erlangen, 1981. – р. 311. 
9Там само. – Арк.10 зв. 
10 ГДА СБУ. –  Ф. 5. – Спр. 905. – Арк.140. 
11Шаповал Юрій, Пристайко Володимир, Золотарьов Вадим ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: Особи, 

факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – С. 434 – 435. 
12 Галузевий державний архів СБУ. – Ф. 5. – Спр. 905. – Арк. 141. 
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Новґородська обл. (5, 256-259)] выдайте следующих арестованных: […] 

29. Левитский Иван Флорович»13.  

Виписка з акту про приведення вироку у виконання 14 січня 1938 

р. зберігається у тій самій архівно-слідчій справі14. 

До архівно-кримінальної справи підшито два протоколи допитів 

свідків. Одним із них був Володимир Васильович Бандурко. Збереглася 

довідка-характеристика: «В 1930 році такий [себто о. Іоанн] вмісті (sic!) 

з церковним старостою Гудзенко Марком вів агітацію проти радянської 

влади та колективізації, визвав в корсунськім колгоспі «Червона 

п'ятирічка» волинку. Підбурені його агітацією де-які громадяни с. 

Корсунь почали розбірать з колгоспу усуспільнену ними худобу та 

реманент, чим розвалили колгосп […]». Підписав голова сільради 

В.В.Бандурко15.  

На хвилі хрущівської відлиги, після ХХ з'їзду «восторжествовала 

социалистическая законность». Тож чимало справ репресованих було 

переглянуто, а свідки передопитані. 18 жовтня 1958 року Бандурка 

допитав пом. воєнного прокурора КВО підполковник Хворостяний. 

Цього разу було занотовано таку відповідь: «В 1937 году меня 

допрашивали в качестве свидетеля по делу Левитского в Корсунском РО 

НКВД. Какие я тогда дал показания - не помню, но об антисоветской 

агитации Левитского я показаний не давал. Бывшего попа г. Корсунь-

Шевченковский я знал, примерно с 1935 или с 1936 года. Об 

антисоветской деятельности Левитского мне ничего не известно и об 

этом не слышал от других граждан»16. 

Думаю, що хрущовська реабілітація завершила справу чекістів 

1930-х років, коли треба було ствердити лояльність репресованих 

громадян до влади 17. 

Хотілося б звернути увагу на зразковий блог, що мандрує в 

Інтернеті: «Расследование в отношении судьбы Карагодина Степана 

Ивановича», розстріляного 1938 року у Томську. Джерельну основу 

                                           
13Там само. – Арк. 144. 
14Там сам. – Арк. 27. 
15Черкаський обласний державний архів. – Ф. р-5625.  – Оп. 1.  – Спр. 2217. – Арк. 26. 
16Там само. – Арк. 33 зв. 
17Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Джерелознавче 

дослідження. Том 2.  – Дрогобич: Коло, 2013. 
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цього блогу складає архівно-кримінальна справа Управління ФСБ 

Російської Федерації, що зберігається у тому самому Томську. 

Випускник Томського університету, філософ з освіти,  розслідує 

розстріл свого прадіда і його посправників. Залучаючи сучасні 

можливості комп'ютера, він домагається засудження усіх винних у його 

загибелі, починаючи від Сталіна, й закінчуючи конкретними шоферами, 

що вивозили людей на розстріл, співробітницями НКВД-друкарками, 

що передруковували документи, та ін.  

Характерно те, що у текстах нашого сучасника терміни змінено на 

ті, що тотожні фактам. Автор вводить, зокрема, поняття «убивство, 

убивці». Розшукує матеріали про «співробітників», яких не соромиться 

так і називати – убивцями. Повідомлення про розслідування, яке 

провадить ця людина, з'являються на сторінках газет США, Франції, 

Великобританії та інших країн18. 

Таким чином, персональні історії, незалежно чи ініціойвані вони 

науковцями, чи родичами репресованих, стають на сучасному етапі 

органічною складовою досліджень Великого терору. На прикладі 

конкретного індивідуума опукліше прояваляються не лише 

людиноненависницький характер радянської влади, а й ті проблеми, які 

ще потребують вивчення - стратегіїї поведінки, яку обирав 

заарештований, методи психологічного впливу з боку співробітників 

НКВС, алгоритми фальсифікації справ тощо.  

 

 

                                           
18 Расследование в отношении судьбы Карагодина Степана Ивановича. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу // https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/ 
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РЕПРЕСИВНА ПРИРОДА ОКУПАЦІЙНОГО 

БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 

 
Стаття полемізує із популярними методологічними підходами в сучасній 

історичній науці. Доводиться окупаційний характер більшовицького режиму в Україні 

та необхідніть чіткого термінологічного означення для радянського періоду в історії 

України. 

Ключові слова: більшовицький режим, окупаційна природа, репресії, 

колаборація. 

 

The article polemizes against popular methodological approaches in 

modern historical science. The occupational nature of the Bolshevik regime in 

Ukraine and necessity of clear terminological definition for the Soviet period in the 

history of Ukraine are being proved. 

Key words: Bolshevik regime, occupational nature, repression, 

collaboration. 

 

Підготування цього виступу має певну історію, пов’язану 

передовсім з вивченням джерел з історії українського визвольного руху 

та українського селянства 1920-х – початку 1930-х років. Свого часу, 

коли стали доступними закриті за комуністичного режиму архівні 

документи, що відображали реальні події тієї доби, автор був вражений 

брутально насильницьким, репресивним характером аграрної політики 

більшовицького режиму, насильницькими методами колгоспизації 

селянства й розкуркулювання, а з иншого боку – масштабним масовим 

спротивом акціям цьому режиму не тільки в першій половині 1920-х, але 

й на початку 1930-х років. Варто особливо підкреслити, що узагальнені 

характерстики цієї політики формувалися не на апріорному «викритті» 

й теоретизуванні щодо її природи, а на основі масових джерел, 

сформованих в надрах самої тодішньої системи. Кожен дослідник, що 

читав оперативні зведення ЧК – ГПУ, чи розсекречене партійне 

листування, в якому подається як яскравий фактичний матеріял, так його 

певні узагальнення (підпорядковані, втім, загальній ідеології режиму), 

неминуче потрапляв у макабричний світ тотального насильства й 

зневажання людини, її життя та елементарних прав. Тепер про це 
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написано тисячі статей та сотні книжок, побудованих, повторюю, на 

масовому джерельному матеріалі. 

Тому, в дослідників, які чимало часу провели над вивченням таких 

масових джерел, викликають серйозні запитання твердження, свого часу 

широко тиражовані засобами масової інформації, наприклад, такого 

штибу: "В Україні діяла не "советская власть", а радянська влада"1. У 

даному разі йдеться про оцінки знаної й модної в журналістських колах 

Наталі Яковенко. Цікаво, на підставі яких джерел професорка Наталя 

Яковенко, яка займалася винятково ранньомодерною історією, і то 

переважно князівських родин, взяла на себе місію бути аж так 

безапеляційною? Тим більше, що пані професорка повторює, як мантру 

для студентської авдиторії і дослідницького кола: «До джерел!!!». Або 

ось ще парадокс: «Українським є все, що відбувалося на території 

України»2. Можна хіба що поблажливо подивуватися й списати не 

незграбність журналіста у передачі мудрости класика, але в 

контроверсійності й тенденційності тексту може заплутатися не лише 

недосвідчений газетяр, але й читач. Ще більше здивується читач, коли, 

йдучи за просвітленою думкою професорки Н. Яковенко, прочитає, що 

все, про що пише історик, «є продуктом його уяви, яка підживлюється 

різними способами» 3. От тобі й на: і Пунічні війни, і винайдення 

паротяга, і радянсько-фінська війна, про що пишуть різні історики, і, 

даруйте, сама пані професорка, про яку пишу я – це лише продукт уяви, 

в останньому випадку – моєї уяви! Даруйте за певну невідповідність у 

стилі для такого поважного видання, але він з’явився як вислід цілком 

певного рекламного парадоксу, в якому поважна професорка пропагує 

свої тексти. 

Ця акцентована рекламність спонукала мене взятися за один із 

таких текстів, який має прямий стосунок до нинішньої конференції й 

проаналізувати судження цитованої авторки крок за кроком. Тим 

більше, що рекламне самоподавання себе як чи не єдиного, хто 

розуміється на завданнях оновлення історичної науки в Україні триває й 

                                           
1 Наталя Яковенко: «В Україні діяла не «советская власть», а радянська влада [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: //http://www.istpravda.com.ua/articles/4edaa6d60e8d0/ 
2Яковенко Н. Українським є все, що відбувалося на території України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://lb.ua/society/2010/03/09/30558_ukrainskim_ie_vse_shcho_vidbuvalos.html 
3Наталя Яковенко: «Лише наївний історик сліпо вірить джерелу, натомість фахово зріліий ніколи». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.platfor.ma/natalya-yakovenko/ 
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досі4. Отже проаналізуємо один з пропагованих у ЗМІ текстів Н. 

Яковенко, який безпосередньо стосується нашої теми й прямо зачіпає 

питання про характер більшовицького режиму. Йдеться про згадуваний 

виступ "В Україні діяла не "советская власть", а радянська влада". 

 

Вузлове 

твердження 

Складові Питання до суті 

"...Уявлення про 

себе як про націю-

жертву, по-перше, 

прищеплює почуття 

меншовартості, 

сказати б – 

приреченості на 

неуспіх, а по-друге, 

це є неправдою, бо 

українці цілком 

давали собі раду й 

під "колоніальним 

гнітом», над яким 

так уболівають 

підручники..." 

(Н. Яковенко) 

 

"...Уявлення про 

себе як про націю-

жертву, по-перше, 

прищеплює почуття 

меншовартості, 

сказати б – 

приреченості на 

неуспіх, 

 

 

 по-друге, це є 

неправдою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українці цілком 

давали собі раду й 

під "колоніальним 

гнітом», над яким 

так уболівають 

підручники..." 

Чи означає це, що сам 

факт військової агресії 

більшовицької Росії 

проти України і 

висвітлення цієї агресії 

та аналіз причин 

поразки є ознакою т. зв. 

меншовартости? 

 

Що є «неправдою»: 

- сам факт 

насильницького 

вторгнення, 

завоювання, 

- масштаби терору 

червоних завойовників 

були неспівмірними з 

діями оборонців, 

- кадрового 

домінування не 

українців у партійних і 

репресивних 

структурах? 

 

Що означає «українці 

цілком давали собі раду 

й під "колоніальним 

гнітом»»?: 

                                           
4 Там само. 
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 - чи зберегли вони 

право на повноту 

самовизначення? 

- було розтоптане саме 

право на фізичне 

виживання й 

провадився геноцид за 

національною ознакою; 

- чи зберегли право на 

власність? 

- чи зберегли право 

розпоряджатися 

продуктом своєї праці? 

- чи довго існували 

власне українські ліві 

партії під російським 

режимом? 

- чи збереглися 

українські кооперативні 

товариства, «Просвіти», 

часописи, які 

витворилися в ході 

самоорганізації 

українства, 

- що сталося під 

тиском режиму з 

Українською Церквою? 

- культурна 

ідентичність була 

дозволена лише в 

форматі, який 

підкреслював її 

вторинність і 

залежність від 

російської культури; 

саме в цьому форматі й 

формувалося поняття 
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меншовартості. Те ж 

тлумачення цього 

поняття, про яке пише 

авторка є 

спекулятивною 

підміною його суті і 

служить дифамаційним 

цілям. 

- ті ж носії й вияви в 

культурі й свідомості, 

які стверджували 

незалежність 

української культури, її 

самобутність нещадно 

репресувалися з 

наростаючими 

темпами.  

Навіть саме 

формулювання цих 

питань вказує на 

тенденційність і не 

просто явне, а 

зловмисне 

перекручування 

сутности історичних 

явищ у твердженні 

авторки, яка, 

проголосила себе 

верховним арбітром 

істинности в 

історичній науці в 

Україні 

Чи варто 

відмовлятися і 

рішуче 

засуджувати СРСР 

як колонізаторів та 
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окупантів? Чи 

можна вважати 

УРСР 

попередницею 

української 

держави? 

 

- Відмовлятися й 

абсурдно, і невірно, 

бо це суперечитиме 

очевидному. За 

добрий приклад тут 

може послужити 

навіть створення 

СРСР, де, як відомо, 

Українська 

Республіка відіграла 

чи не основну роль. 

Ба більш, Радянська 

Україна була 

співучасником 

функціонування 

більшовицької 

системи як у її 

позитивних (масова 

освіта, 

індустріалізація 

тощо), так і в 

злочинних проявах 

– репресіях, 

колективізації, 

Голодоморі. 

 

Зрештою, в Україні 

діяла не "советская 

власть», а радянська 

влада, яку будували 

 

 

 

 

 

Відмовлятися й 

абсурдно, і невірно, 

бо це суперечитиме 

очевидному: тут 

може послужити 

навіть створення 

СРСР, якого де-юре 

так і не було 

 

 

 

Радянська Україна 

була співучасником 

функціонування 

більшовицької 

системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна була 

співучасником 

функціонування 

більшовицької 

системи як у її 

позитивних (масова 

освіта, 

 

 

 

 

 

Це твердження є 

незграбним повтором 

пропагандистських 

тверджень з «Истории 

КПСС» 

 

 

 

 

 

Авторка пропагує 

совєтську модель 

механізму СРСР, 

спекулятивно 

ототожнюючи  

мріонеткову УСРР з 

якоюсь Українською 

республікою, 

називаючи цю підміну  

«добрим прикладом». 

 

 

 

Зрештою, саме 

створення т. зв. УССР зі 

столицею в Харкові 

було відповіддю на 

створення УНР зі 

столицею в Києві, як і 

вся т. зв. політика 

українізації, що була 

припинена в ході 
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"наші" - Затонський, 

Скрипник, 

Мануїльський та іже 

з ними. Принагідно 

нагадаю, що до 

процесів радянизації 

чимало зусиль 

доклала й 

українська 

мистецька еліта, 

адже діячі так 

званого 

"розстріляного 

відродження» теж 

чи не в більшості 

сповідували 

комуністичні ідеали. 

 

індустріалізація 

тощо 

ескалації сталінського 

тоталітаризму. 

 

 

Не в радянському 

Харкові і не Радянська 

Україна визначала 

засади економічної, 

культурної політики, 

політику пам’яті. 

Скрипники і Задонські 

були в цій системі лише 

виконавцями. Зрештою 

вказівка на Скрипника є 

зовсім незграбною, 

хоча б зважаючи на те, 

як він підвів підсумки 

своєму служінню 

совітам. 

 

Знову логічна підміна, 

бо т. зв. Радянська 

Україна була творивом 

більшовицької системи 

й функціювала за 

логікою цієї системи. 

 А куди подіти за цією 

логікою Холодноярську 

республіку й широкий 

повстанський рух, який 

тривав до середини 20-х 

років? 

 

Куди подіти в цій схемі 

численну українську за 

своєю суттю еміграцію, 
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яка творила таки 

українську державу? 

Варто б звернути увагу 

на якості цих процесів, 

а також на те, що 

розширення освітніх 

закладів почалося ще за 

царської Росії 

(наприклад, земства) та 

українських урядів. 

 

Зрештою, в часи 

Олександра ІІ швидко 

будувалися залізниці, 

навіть діяло Юго-

Западное отделение 

Императорского 

географического 

общества. 

А в часи Гітлера взагалі 

спостерігався 

інженерно-

технологічний бум! 

 

На відміну від УНР в 

совєтській УССР була 

цілковито відсутня 

непідконтрольна владі 

громадянська й 

культурна ініціятива. 

Носії подібних 

ініціяятив нещадно 

репресувалися. 

Зрештою, в Україні 

діяла не "советская 

власть», а радянська 

влада, яку будували 

Зрештою, в Україні 

діяла не "советская 

власть», а радянська 

влада, яку будували 

Коментарем до цього 

може бути те, що 

авторка бере слово наші 

в лапки. 
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"наші" - Затонський, 

Скрипник, 

Мануїльський та іже 

з ними. Принагідно 

нагадаю, що до 

процесів радянизації 

чимало зусиль 

доклала й 

українська 

мистецька еліта, 

адже діячі так 

званого 

"розстріляного 

відродження» теж 

чи не в більшості 

сповідували 

комуністичні ідеали. 

"наші" - Затонський, 

Скрипник, 

Мануїльський та іже 

з ними. 

 

 

 

 

 

 

до процесів 

радянизації чимало 

зусиль доклала й 

українська 

мистецька еліта, 

адже діячі так 

званого 

"розстріляного 

відродження» теж 

чи не в більшості 

сповідували 

комуністичні ідеали. 

Іншим посутнім 

коментарем  

Мав би для авторки 

стати народний погляд 

на характер 

реквізиційної політики 

більшовицького 

режиму: 

«Нема хліба, нема сала, 

Бо совецька  власть 

забрала» 

 

1) і Грушевський 

приїхав, і сім’я 

Крушельницьких, 

і Ромен Роллан і 

Бернард Шоу хвалив 

більшовицький режим, 

але чи дає це підстави 

виправдовувати цей 

режим і називати його 

«нашим» 

 

1) Докладали, та не всі: 

Тодось Осьмачка, 

Сергій Єфремов, 

Митрополит 

Липківський 

та українська еміграція 

не докладали 

 

2) підміна реальної 

політики, яку провадив 

режим, 

«комуністичними 

ідеалами» задля 

доведення, що українці 



63 

були творцями режиму 

є вочевидь навмисною 

спекуляцією 

  Загалом в кінцевому 

підсумку в оцінці 

більшовицького 

режиму ключовою має 

бути відправна точка: 

чи сприяв цей режим 

збереженню виживання 

українського народу, 

повноти реалізації його 

прав 

 

Загалом для оцінки 

логіки розвитку певної 

соціально-політичної 

системи варто 

розглянути її завершену 

фазу. Логіка розвитку 

російського колоніалізму 

в Україні була логікою 

зруйнування української 

ідентичності, 

розмивання й 

поглинення національної 

культури, тотального 

зросійщення, винищення 

інакомислення й 

вирощування гомо 

совєтікуса.  

 

На наше тверде переконання, ґрунтоване на вивченні численних 

джерел масового характеру насильницький характер встановлення 

більшовицького режиму, провадження політики, яка, по-перше, 

суперечила інтересам переважної більшости українців, а по-друге, 

реалізувалася репресивними засобами і спричинила величезні людські, 
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соціяльно-психологічні втрати дає підстави характеризувати його як 

окупаційний. 

Спробуймо все ж окреслити поняття окупаційний режим у його 

основних, визначальних рисах. 

Отже, стосовно політичного режиму панування над певною 

країною належить застосовувати поняття окупаційний за такими 

ознаками: 

– окупаційний режим встановлюється шляхом воєнної інтервенції, 

ліквідації національного суверенітету, придушення національно-

визвольного спротиву, порушення міждержавних договорів про взаємне 

визнання;  

– в загарбаній країні знищуються представницькі органи, національні 

політичні партії, інститути самоврядування й громадської ініціятиви; 

– ліквідуються національні засоби масової інформації, встановлюється 

режим цензури загарбників; 

– ліквідується правопорядок, базований на засадах законности, 

натомість впроваджуються органи надзвичайного стану, польові суди, 

трибунали, революційні трибунали і т. п. 

– брутально порушуються засадничі права підкореного населення, 

передовсім право на життя, а також право на недоторканність власности, 

житла, право розпоряджатися продуктами власної праці; 

– національні політичні лідери фізично знищуються або витісняються у 

вимушену еміграцію; 

– органи влади та її силові структури, командні чини армії 

заповнюються особами панівних національних груп, які представляють 

окупаційний режим; 

– визначальні моделі державного управління, напрямні ідеологеми і 

кадрові рішення приймаються поза межами підкореної країни й 

доводяться до її управлінського персоналу до неухильного виконання; 

– широко застосовується практика заслань за політичною ознакою, 

організація концтаборів, впроваджується інститут заручництва; 

– набуває поширення практика продовольчих реквізицій та конфіскацій 

майна, що забезпечується військовою силою; 

– запроваджується оподаткування сільських господарів, обсяг якого 

несумірний з продуктивністю господарств; 
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– розробляється й впроваджується політика упокорення голодом, 

засобами голодомору вирішується завдання зміни етнографічного 

складу населення; 

– здійснюється масоване переселення груп панівної нації на загарбані 

території та в міста; 

– природні та людські ресурси використовуються в інтересах панівних 

груп; національні інтереси підкореної країни підпорядковуються 

запитам окупаційного центру; 

– здійснюється масоване нав’язування ідеології панівного режиму, 

освіта, культура й мистецтво підпорядковуються цій ідеології; 

– створюється система ідеологічного упослідження традицій, культури, 

ідейних набутків підкореного народу; його культура трактується як 

віджила, обмежена, непридатна для майбутнього; 

– впроваджуються системні заходи щодо розколу підкореного народу за 

політичними, регіональними, мовно-культурними, соціяльними 

ознаками; заохочуються моделі поведінки національного 

відступництва, ренегатства, асиміляції, культурної байдужости. 

Усі названі ознаки сформульовані на основі аналізу реалій 

російського комуністичного панування в Україні, і тому з повною 

підставою цей режим має бути характеризований як окупаційний. 

Спонукання окупанта до співпраці й колаборації певної частини 

населення в підкореній країні, втягування його до участи в окупаційних 

ідеологічних, репресивних структурах в умовах тотального панування 

чужонаціональних груп не є підставою для заперечення окупаційного 

характеру насадженої завойовниками системи, зважаючи передовсім на 

те, що її ідеологія, політичні цілі й завдання та репресивні акції 

розроблялися центром і реалізувалися колоніяльною адміністрацією, в 

якій не тільки ключові особи, але й переважна більшість належала до 

цих чужонаціональних груп. 
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ОСОБОВІ СПРАВИ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ 

ДЕРЖБЕЗПЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  

ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ 

 
Досліджується інформаційний потенціал особових справ співробітників органів 

державної безпеки періоду «Великого терору» 1937–1938 рр. Встановлено, що наявні 

документи відкрили можливість для з’ясування певного кола питань кадрової політики 

ВКП(б)-КП(б)У, що спиралася не стільки на ділові якості, скільки на особисту 

відданість тогочасним схоластичним, ідеологічним постулатам, безмежну віру у 

правильність обраного політичного курсу. Розкрито механізм проведення службових 

розслідувань стосовно співробітників органів держбезпеки, причетних до тортур та 

фальсифікації кримінальних справ, з’ясовано варіанти їх покарання у 1939–1960-х рр. 

Ключові слова: органи державної безпеки,  політичні репресії, НКВС, 

реабілітація.  

 

The author studies the information potential of the personal files of the state security 

officers during the Great Terror 1937-1938. It was established that existing documents provide 

the opportunity for examining some kinds of problems of personnel policy of the Communist 

Party. It grounded more on personal loyalty to ideological postulates of that time, boundless 

faith in the correctness of the chosen policy, rather than on professional skills. The author 

examines the mechanism of internal investigations regarding the state security employees, which 

were involved in the tortures and falsifications of criminal cases and reveals the variants of their 

sentences in the 1939-1960's. 

Key words: state security body (authority), political repressions, People's Commissariat 

for Internal Affairs, rehabilitation 

 

Фонд особових справ співробітників органів державної безпеки 

завжди був одним із найбільш закритих документальних джерел. Однак, 

для дослідження державного терору радянської доби важливо зрозуміти 

особистість співробітників державної безпеки, їх походження, освіту, 

шляхи потрапляння до органів ВУНК–КДБ, умови кар’єрного зросту.  

Вагому роботу з виявлення та опрацювання біографічних довідок 

провів відомий український дослідник В. Золотарьов. Останнім часом 

він опублікував цікаві біографічні нариси, підготував довідкові 
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матеріали у науково-документальних виданнях1. Російські дослідники 

М. Петров, К. Скоркін теж надрукували вартісні біографічні довідники 

співробітників державної безпеки2. 

В архівних підрозділах органів держбезпеки зосереджувалися 

особові справи співробітників гласного складу; секретних 

співробітників (розвідників (зовнішнє спостереження), співробітників 

політичного контролю, перлюстрації кореспонденції тощо)) і справи 

співробітників, зарахованих: а) в діючий резерв; б) в резерв; в) в запас.  

До категорії гласних співробітників належав  керівний склад, 

військовослужбовці, вільнонаймані особи. В їх особовій справі 

сконцентровані матеріали з прийому на службу (анкети, автобіографії, 

документи про колишню трудову діяльність, характеристики, 

фотографії, заяви); документи спеціальних перевірок; матеріали про 

проходження служби (рапорти, приписи, характеристики, атестації, 

довідки про нагороди, стягнення, подання до військових звань, посад, 

послужні списки); документи з службового розслідування вчинків 

співробітників (скарги, рапорти, пояснювальні записки, протоколи 

допитів, засідань комісій, висновки); матеріали із призначення пенсій, 

звільнення з органів держбезпеки. Подібний перелік документів 

особової справи зберігався при переведенні співробітника у резерв чи 

запас. У справу лише долучалися документи про сфери використання 

співробітника у мирний чи воєнний період. 

В особові справи секретних співробітників також підшивалися 

документи, якими вони користувалися для прикриття оперативної 

діяльності (мандати, посвідчення, довідки про народження, прописки 

тощо), вказувався його псевдонім. Секретним співробітникам 

видавалися фіктивні документи: для проживання (паспорт, трудова 

книжка, посвідчення за місцем служби, метрика); для відрядження 

                                           
1Золотарьов В. Чекісти 20-30-х: матеріали до біографічного словника //З архівів ВУЧК–ГПУ–

НКВД–КГБ. –1994. – №1. – С. 168–171; Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВС на Харківщині: люди та 

долі. 1919–1941. – Харків: Фоліо, 2003. – 477 с.; Ковтун Г. К., Войналович В. А., Данилюк Ю. З. Масові 

незаконні репресії 20-х – початку 50-х років на Полтавщині // Реабілітовані історією. –  Київ – Полтава, 

1992. – С.5–49; Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, 

документи. – К.: Абрис, 1997. – 608 с. 
2Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934 – 1941: Справочник / Общество 

«Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ; Под. Н.Г. Охотина и А.Б. Рогинского. – М.: Звенья, 1999. – 504 с.; 

Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920 – 1930-х годов: 

источниковедческий анализ. – Тернополь: Збруч, 2010. – 372 с. 
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(прописка, посвідчення, свідоцтво про демобілізацію); «для роботи 

серед спекулянтів» (посвідчення про службу в кооперативі, завідувача 

складом); «для роботи серед бандитів» (посвідчення військової частини, 

довідка про звільнення з в'язниці); «для роботи серед білогвардійців» 

(посвідчення про офіцерський чин або дворянство «миколаївських 

часів», полковий послужний список, рекомендаційні листи 

розстріляного білогвардійця, посвідчення про службу в поліції, 

жандармерії); «для роботи серед антирадянських партій» (посвідчення 

про службу в радянському установі, старий партійний квиток 1917 – 

1918 рр., посвідчення про службу в земстві, в міському самоврядуванні); 

для ведення зовнішнього спостереження (посвідчення житлового 

відділу, телефонної мережі, карного розшуку, міліції, адресного столу). 

Облік документів й бланків проводився через спеціальний реєстр 

(книгу) із обмеженим доступом. Вказані документи зберігалися в 

конвертах особової справи. Якщо документи знищувалися, до особової 

справи долучався акт про їх знищення3.  

Одним із базових документів особової справи співробітника 

органів держбезпеки була «Анкета спеціального призначення», що 

нараховувала понад 100 різноманітних питань. Крім традиційних 

біографічних даних, вимагалося подати відомості щодо світоглядних 

переконань, ставлення до опозиційних партій і рухів, наявності 

компрометуючих матеріалів на близьких родичів. Аналогічним чином, 

необхідно було описати життєвий шлях батьків, дружини або чоловіка, 

братів і сестер. Викладені в анкеті відомості детально перевірялися через 

запити співробітниками відділу кадрів органів держбезпеки. Результати 

відкладалися в особовій справі у вигляді інформацій регіональних 

відділів/управлінь держбезпеки, що проводили перевірку життєвих 

подій вказаних осіб. 

До числа обов’язкових документів особової справи також 

належить послужний список. За своїм  прямуванням, при наявності 

розгорнутих анкет він мав би відображати кадрові переміщення 

посадової особи в системі спецслужб. Однак і в послужному списку 

значне місце приділялося з’ясуванню біографічних моментів, можливих 

зв’язків із колишніми політичними партіями і рухами, опозиційними 

                                           
3Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. – 

К.: Абрис, 1997. – С. 237–239. 
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колами в середовищі більшовицької партії. Лише незначне місце в 

послужному списку займали  відомості про переміщення співробітника  

з тієї чи іншої посади, наводився внутрішній нормативний акт (наказ, 

розпорядження), згідно з яким воно здійснене. У послужному списку 

наведені також матеріали про заохочення кадрових співробітників 

органів державної безпеки (нагородження орденом, почесною 

грамотою, іменною зброєю, відзначення у наказі, матеріальне 

заохочення, вручення цінного подарунку тощо). Ця інформація надає 

уявлення не лише про окремі віхи діяльності співробітника, а й дозволяє 

простежити окремі операції органів держбезпеки в масштабах всієї 

країни, певною мірою з’ясувати їх результати 4. 

Обов’язковим елементом кожної особової справи є санітарно-

статистична карта, що відображає основні фізичні параметри 

співробітника, стан його здоров’я, наявність спадкових і інших хвороб. 

Уже в 1930-х рр. при визначенні стану здоров’я співробітника 

спецслужби робилися перші кроки по його психологічному тестуванню, 

а на основі цього – придатності до служби. 

Особова справа співробітника значною мірою комплектувалася за 

рахунок різноманітних характеристик й атестацій. Вони готувалися 

співробітниками кадрових підрозділів спільно із начальниками 

відповідних відділів, де служив співробітник. Подібні документи 

затребувалися  під час службових перевірок, переміщення з посади на 

посаду, відзначення подяками, урядовими і відомчими нагородами. 

В особовій характеристиці стисло означалися наступні питання: 

партійність і стаж, соціальне походження співробітника та його батьків, 

освіта, стан здоров’я, «загальний політичний розвиток», «роботу над 

собою» (політосвіта, самоосвіта, виправлення помилок у спілкуванні із 

колегами), ступінь участі в громадській і партійній роботі, особистий 

побут, знайомство і стосунки із людьми, що його оточують. 

В особовій справі начальника УНКВС по Кам’янець-Подільській 

області (лютий –листопад 1938 р.) Івана Андрійовича Жабрєва у 

характеристиці зазначалося: «Член ВКП(б) з 1918 р. За соціальним 

станом – службовець, за походженням – із сім’ї робітника. Закінчив у 

1916 р. міське училище підвищеного типу. Практично здоровий. 

                                           
4ГДА СБУ. – Ф. 12. – Спр. 179. 
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Загальний робочий рівень розвитку високий; працює в цьому напрямку 

над собою достатньо. В партійному і громадському житті активний. 

Особистий побут і зв’язки нормальні. Взаємостосунки з радянським і 

партійним керівництвом нормальні [...], перед підлеглим йому складом 

працівників апарату [...] цілком авторитетний». 

Особову характеристику доповнювала службова характеристика, 

де розкривалися наступні позиції: ставлення до виконуваної роботи, 

працездатність, інтенсивність роботи, ступінь знайомства із галузями 

чекістської роботи, схильність і бажання працювати в тій чи іншій галузі 

«чекістської роботи», досвідченість, кмітливість, вміння орієнтуватися в 

оперативній обстановці, ініціатива, точність і швидкість виконання 

завдань, світогляд, здатність до навчання нових чекістських кадрів, 

конкретного проведення операцій. 

Атестуючи І. Жабрєва, його керівництво характеризувало його 

наступним чином: «Пройшов низову оперативну школу, має значний 

оперативний досвід, цілком енергійний, рішучий. Апаратом керує 

достатньою мірою, бере активну участь в оперативній роботі. Має 

хороші адміністративно-організаційні здібності. Керівництво 

забезпечує. Необхідно відзначити його уважне, терпляче ставлення до 

навчання кадрів та їх збереження». Надалі йшов висновок: «[...] посаді, 

що займає, відповідає». Висновок місцевої атестаційної комісії 

підтверджувала Центральна атестаційна комісія5. 

Аналізуючи атестації співробітників держбезпеки, можна 

помітити наступну характерну рису: якщо у 1920-х – на початку 1930-х 

рр. вони мали більш принциповий характер, відображали особисті та 

ділові якості атестованого, то в другій половині 1930-х рр. висновки 

атестаційної комісії мали здебільшого загальний характер і не дозволяли 

в повному обсязі уявити діяльність співробітника. Так, у службовій  

характеристиці від 1924 р. співробітника держбезпеки Олександра 

Олександровича Волкова вказувалося: «В органах ОДПУ з 1921 р. 

Особливих практичних навичок в роботі ОДПУ, зокрема, по інформації, 

не має достатньою мірою, 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 дуже відверто, оскільки з 

переміщенням з вищої посади на меншу помітне було невдоволення і 

                                           
5Там само. 
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ниття. Наділений стрункою кар’єризму, шкурна струнка в розумінні 

матеріального також має місце. Особливо цінних заслуг по роботі немає. 

Член ВКП(б) з 1920 р. Політично розвинутий задовільно, але 

партвитримку має не в достатньому ступені, а якщо і має, то скоріше 

показову, силою волі не наділений. Ініціативу в роботі проявляє, 

рухливий та кмітливий, в ситуації  розбирається, орієнтуватися вміє. 

Ставлення до співробітників йому рівних за посадою та вище, а також 

до начальства належне, до нижчих – горде. Висуненню на більш 

відповідальну посаду – роботу не підлягає, своїй посаді повністю 

відповідає»6. Але негативні оцінки на початкових етапах діяльності не 

завадили О. Волкову обійняти у лютому 1938 – січні 1939 рр. посаду 

начальника обласного управління НКВС, отримати спеціальне звання 

майора державної безпеки, державні і відомчі нагороди, що давала на 

той час своїм найбільш ревним служителям більшовицькі очільники.  

Зважаючи на подальші нищівні характеристики його колег, 

кар’єрний зріст О. Волкова відбувався через його входження до так 

званого «довіреного близького оточення» вищих посадовців НКВС 

СРСР і радянської України. Патрон-клієнтські стосунки в таких групах 

дозволяли нівелювати негативні якості оперативного співробітника чи 

керівника структурного підрозділу. Основною прикметою ставала 

особиста відданість патрону і готовність виконати його самий 

безглуздий наказ.  

Цікавим джерелом для дослідження прихованих механізмів 

реалізації масових репресивних операцій у 1937–1938 рр. стали 

матеріали службового розслідування щодо порушення діючої 

нормативної бази співробітниками державної безпеки та членами 

міжрайонних оперативно-слідчих груп. Так, у постанові РНК СРСР і ЦК 

ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. вище партійно-радянське керівництво 

СРСР звинуватило співробітників органів НКВС у порушенні постанов 

політбюро та відомчих нормативних документів, що регламентували 

проведення масових операцій у 1937–1938 рр. Поряд із М.Єжовим, 

арештували переважну більшість керівників наркомату внутрішніх 

справ УРСР,  начальників обласних УНКВС, декількох співробітників, 

що входили до «довіреного кола» кожного очільника регіонального 

                                           
6Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941 – 1954: Справочник. – М.: Звенья, 2010. 

– С. 30. 
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управління. Слідчі опитували співробітників про факти порушення 

«соціалістичної законності», робили виїмку документів, службового 

листування, наказів УНКВС, вимагали написання пояснювальних 

записок, рапортів від фігурантів службового розслідування із 

поясненням мотивів їх дій тощо. На основі цих матеріалів писалися 

висновки про результати службового розслідування. На їх підставі вищі 

посадові особи НКВС СРСР та УРСР ухвалювали рішення або про  

відкриття кримінальної справи із подальшим засудженням військовим 

трибуналом порушників «соціалістичної законності» або 

адміністративне покарання із подальшим переведенням в інші УНКВС 

СРСР чи УРСР.  

Типовим прикладом такого розслідування стала справа 

заступника начальника відділення 4 відділу УНКВС по Вінницькій 

області лейтенанта державної безпеки В. Майструка. Підставою для 

службового розслідування була скарга засудженого за «участь у 

троцькістській організації» Особливою нарадою на 8 років таборів П. 

Ставнічего. У 1940 р. він звинуватив співробітників 4 відділу УНКВС по 

Вінницькій області Л. Грімберга і В. Майструка у використанні 

«фізичного впливу» під час допитів. Слідчі НКВС УРСР Шевцов і 

Першин перевірили документи Вінницького обкому КП(б)У, 

передопитали свідків, які були вказані у справі. Частину із них вони не 

виявили через відсутність їх адрес проживання, декого вже розстріляли, 

інші охарактеризували П. Ставнічего як «стійкого більшовика» і 

підтвердили його не винуватість.  Але жоден із них не дав свідчень про 

катування П. Ставнічего. Тому у висновку слідчих НКВС УРСР 

Шевцова і Першина від 10 листопада 1940 р. пропонувалося зняти 

підозру у використанні «методів фізичного впливу» із Л. Грімберга (вже 

звільненого із органів держбезпеки) і В. Майструка, який займав посаду 

заступника начальника УНКВС по Ворошиловградській області. Вирок 

у справі П.Ставнічего пропонувалося переглянути на засіданні 

Особливої наради при НКВС СРСР. Висновок був затверджений 

наркомом внутрішніх справ УРСР І. Сєровим7. 

Подібний висновок стосовно Л. Грімберга і В. Майструка був 

типовим завершенням переважної більшості службових розслідувань 

співробітників держбезпеки нижчої та середньої ланки. Оскільки станом 

                                           
7 ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 313. – Т.1. – Арк. 2-5. 
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на 1940 р. основні «порушники соціалістичної законності» по кожній 

області УРСР були вже визначенні кремлівськими лідерами і 

керівництвом НКВС СРСР, очолюваного Л. Берією. Зокрема, у справі 

«порушення соціалістичної законності і фальсифікацію слідчих справ» 

в УНКВС по Вінницькій області основними фігурантами стали 

начальник УНКВС І.Корабльов, начальник 3 відділу О. Запутряєв, 

заступник начальника 4 відділу Л.Ширіна.  

Їх кримінальну справу розглядав військовий трибунал Київського 

особливого військового округу у квітні – травні 1941 р. І. Корабльов і О. 

Запутряєв були засудженні до розстрілу, але вирок через напад 

Німеччини на СРСР згодом був змінений на 10 років ув’язнення. Справу 

Л.Ширіна відправили на дослідування через «брак прямих доказів»8. 

Вже 17 вересня 1941 р. його звільнили з-під арешту за недоведеністю 

злочину. У 1942 р. Л. Ширіна повернули до НКВС. Із 12 серпня 1943 р. 

він став начальником відділення оперативно-чекістського відділу 

Управління у справах військовополонених й інтернованих НКВС СРСР. 

Із 9 травня 1943 р. – підполковник державної безпеки9. 

У «справі Корабльова» 22 червня 1939 р. також був арештований 

заступник начальника 5 відділу А. Редер. На партійних зборах обласного 

УНКВС його колишні колеги відзначали заповзятість у розслідуванні 

справ партійно-радянського керівництва Вінницької області. 

Розуміючи, що його зробили винуватцем, А. Редер 28 липня 1939 р. 

здійснив самогубство у камері Київської в’язниці10.  

В. Майструк був лише свідком на процесі І. Корабльова, 

О. Запутряєва і Л. Ширіна. Але Військовий трибунал 5 травня 1941 р. в 

окремому визначенні вказав, що В. Майструк, Г. Данилейко, 

А. Пришивцев і М. Бутенко причетні до фальсифікацій кримінальних 

справ. Зокрема, В. Майструку інкримінували «використання методів 

фізичного впливу» і фальсифікацію кримінальних справ на секретаря 

Вінницького обкому КП(б)У П.Юр’єва, робітників Уринцова, 

Едельбаума, Когана та ін., які проходили  у справі «Бунд». Вказані особи 

були реабілітовані Пленумом Верховного суду СРСР  13 квітня 1940 р. і 

                                           
8Золотарев В. А., Степкин В.П. ЧК–ГПУ–НКВД в Донбассе: люди и документы. 1919–1941. – 

Донецк, Алекс, 2010. – С. 4-162. 
9 Золотарьов В. Чекісти 20-30-х: матеріали до біографічного словника //З архівів ВУЧК–ГПУ–

НКВД–КГБ. –1994. – №1. 
10  ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 66937. – Т. 5. – Арк. 201-256. 
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випущені із ув’язнення. Окрім 4 осіб, які померли в тюрмі. Тому члени 

Військового трибуналу пропонували відкрити кримінальне 

впровадження і провести додаткове розслідування «порушення 

соціалістичної законності» вказаних співробітників УНКВС по 

Вінницькій області11. 

Від подальшого кримінального переслідування В. Майструка 

врятували декілька факторів. На момент скоєння злочину він був 

звичайним оперативним уповноваженим і запопадливо виконував, як й 

інші співробітники, вказівки начальника відділу. Він не входив до 

«ближнього кола» І. Корабльова. За подібним звинуваченням потрібно 

було арештовувати весь оперативний склад  УНКВС по Вінницькій 

області, членів всіх міжрайонних оперативно-слідчих груп.  

На момент судового розгляду В. Майструк вже займав вагому 

посаду заступника начальника УНКВС по Ворошиловградській області. 

Такий кар’єрний зріст був зумовлений звільненнями із органів 

держбезпеки співробітників, причетних до «порушення соціалістичної 

законності». На їх місце призначали наступне покоління молодих 

співробітників, які вже мали певний оперативний досвід. Його арешт  

означав би визнання кадрової помилки як наркомом внутрішніх справ 

УРСР І. Сєровим, так і наркомом внутрішніх справ СРСР Л. Берією. 

Колишній головуючий Військового трибуналу Київського особливого 

військового округу, який розглядав «справу Корабльова»  полковник 

юстиції у відставці Васютинський  30 березня 1954 р. у розмові із 

слідчими особливої інспекції згадував, що  спочатку Майструк був 

викликаний як свідок на судовий засідання. Але він не з’явився на 

засідання. Тоді Васютинський поскаржився заступнику наркома 

державної безпеки УРСР С. Савченку на поведінку його підлеглого. Він 

навіть відзначив, що справа дає підставу відкрити окреме кримінальне 

провадження стосовно В. Майструка. С. Савченко відповів, що він 

зобов’яже з’явитися на суд В. Майструка, а відкриття кримінального 

провадження – то компетенція суду. Але після ухвали Військового 

трибуналу про відкриття кримінального провадження й арешту 

В. Майструка нарком державної безпеки УРСР П. Мешик поскаржився 

секретарю ЦК КП(б)У М. Бурмистенку про порушення порядку арешту 
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відповідальних співробітників органів держбезпеки – номенклатури ЦК 

КП(б)У. Позаяк спочатку санкцію на арешт В. Майструка повинен був 

надати ЦК КП(б)У12.  

Початок Другої світової війни теж відіграв значну роль у долях 

більшості співробітників держбезпеки, причетних до фальсифікації 

справ у 1937–1938 рр. Частина із них була направлена до новостворених  

західноукраїнських обласних УНКВС і слідчі НКВС УРСР лише 

користувалися їх письмовими свідченнями, де вони заявляли, що не 

пам’ятають фактів тортур чи фальсифікації. Радянсько-німецька війна, 

як показала дослідницька практика, взагалі припинила розслідування 

справ щодо фальсифікацій періоду 1937–1938 рр. Зокрема, 18 вересня 

1941 р. кримінальне провадження стосовно В. Майструка було 

припинене заступником УНКВС по Новосибірській області згідно ст. 

204 п. «б» Кримінально-процесуального кодексу РРФСР через брак 

доказів13. 

Наступний етап службових розслідуваннь колишніх і діючих 

співробітників держбезпеки  розпочався у другій половині 1950-х рр. під 

час ініційованої М. Хрущовим хвилі реабілітації репресованих 

громадян. Підставою знову стали скарги колишніх в’язнів чи їх родичів, 

окремі ухвали та визначення військових трибуналів, обласних та 

Верховного судів тощо.  

Розслідування проводила особлива інспекція відділу кадрів КДБ 

при Раді Міністрів УРСР. По результатам службового розслідування 

ухвалювалися рішення про перекваліфікацію мотивів звільнення у запас 

«порушників соціалістичної законності» по фактам «дискредитації 

звання співробітника органів державної безпеки». Це спричинювало 

позбавлення частини значної пенсії, орденів, отриманих за проведення 

масових операцій у 1937–1938 рр., права носіння військової форми, 

моральні збитки тощо.  

Більшість фігурантів колишніх справ кінця 1930-х – початку 1941 

рр. вже пройшли війну, мали значні кар’єрні досягнення. Так, 

В. Майструк у жовтні 1944 – грудні 1948 рр. очолював УНКДБ –УМДБ  

по Дрогобицькій області. У його службовій характеристиці вказувалося, 

                                           
12Документи свідчать // Реабілітовані історією. Вінницька область. – Т.5. К.: Центр ДЗК, 2015. – Арк. 
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що тільки у 1947 р. у Дрогобицькій області  «[…] було ліквідовано понад 

4 тис. учасників ОУН, бандитів, зв’язкових і бандитських поплічників, 

із яких понад 1 тис. вбито. Загалом ліквідовано 350 оунівських груп, 

понад 400 керівників і функціонерів підпільних організацій та 

бандитських очільників, вилучено 1664 одиниці зброї»14. Із грудня 1948 

р. до квітня 1952 р. він керував УМГБ по Львівській області. Але за 

висновком МДБ УРСР через «значний об’єм роботи не забезпечив 

керівництво агентурно-оперативною роботою». Тому нетривалий час 

він керував УМДБ по Житомирській області. У червні 1953 – серпні 

1954 рр. він займав посаду заступника начальника 4 управління МВС 

УРСР. Із цієї посади полковник В. Майструк був звільнений «в запас 

Радянської армії за скороченням штатів»15. Після недовгого періоду 

облаштування у м. Києві, у квітні 1955 р. він обійняв посаду заступника 

начальника канцелярії по секретному діловодству Міністерства вищої 

освіти УРСР, із травня 1959 по січень 1976 рр. очолював 1 відділ 

Міністерства вищої та середньої спеціальної  освіти УРСР. 

Саме у період його цивільного життя для В. Майструка почалися 

«неприємності». Так, при розгляді справи засудженої Особливою 

нарадою при НКВС СРСР за приналежність до «троцькістської 

організації» у 1938 р. Н.Вороніної прокурором Вінницької області 

старшим радником юстиції Лисенком були виявлені ознаки 

фальсифікації кримінальної справи. Оскільки слідство проводив 

В. Майструк, то обласний прокурор Лисенко 25 лютого 1956 р. 

ініціював відкриття проти нього кримінального провадження16. 

16 листопада 1956 р. Військовий трибунал Прикарпатського 

військового округу при розгляді кримінальної справи на засудженого до 

розстрілу «трійкою» УНКВС по Вінницькій області 27 вересня 1938 р. 

А. Шостка теж ухвалив особливе визначення. У ньому, зокрема, 

вказувалося, що В. Майструк разом із засудженим колишнім 

начальником УНКВС І. Корабльовим, співробітниками 

А. Пришивциним, Г. Данилейком, М. Бутенком брали участь у 

фальсифікації кримінальних справ на партійно-радянських керівників 

Вінницької області. Голова Військового трибуналу ПрикВО генерал-

                                           
14Там само. – Арк. 103.  
15Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934 – 1941: Справочник / Общество 

«Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ; Под. Н. Г. Охотина и А.Б. Рогинского. – М.: Звенья, 1999. – С. 566. 
16ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 9179. – Арк.181-182. 
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майор юстиції Мельниченко вимагав довести до відома ЦК КПУ та 

військового прокурора ПрикВО виявлену під час перегляду 

кримінальної справи на А. Шостка інформацію17. Співробітники 

військової прокуратури переслали у розпорядження особливої інспекції  

відділу кадрів КДБ УРСР копії протоколів допитів, пояснень  свідків 

щодо злочинної діяльності співробітників УНКВС по Вінницькій 

області. Так, колишній ув’язнений Я.Койрах у скарзі Голові Президії 

Верховної Ради СРСР К. Ворошилову від 30 жовтня 1953 р. вказав на 

погрози В. Майструка застосувати фізичний вплив: «Через декілька 

днів, я був викликаний на допит до іншого слідчого за прізвищем 

Майструк. Останній перед допитом мені заявив, що він не такий 

слідчий, що проводить допит у «білих рукавичках». Я спитав його: «Як 

же будете вести слідство?». У відповідь він показав мені ніжку від 

стільця і заявив мені: «Ти будеш тепер давати такі свідчення, які я буду 

вимагати. Якщо не віриш –  спитай у співкамерників, вони тобі 

розкажуть  до чого доводять себе люди, які не бажають підписувати 

потрібні мені свідчення». У відповідь, я заявив, що радянський слідчий 

не має права використовувати насилля під час слідства  й отримав удар 

по голові ніжкою стільця»18. Згодом у пояснені від 19 березня 1957 р. 

В. Майструк заперечив факт побиття Я.Койраха 19. 

Допит В. Майструка відбувся 22 січня 1957 р. Його провів 

помічник військового прокурора Київського військового округу 

полковник юстиції Копопчук. Під тиском свідчень В. Майструк визнав 

факт побиття арештованого Когана: «[…] вдарив рукою в обличчя за те, 

що вів себе зухвало на слідстві»20. Інші факти побиття він повністю 

заперечував21. 

Співробітники особливої інспекції КДБ УРСР у 1957 р. розшукали 

колишніх колег В. Майструка: М. Бутенка – у м. Одесі, І. Глусского – у 

м. Біла Церква, А. Пришивцина – у м. Херсон, І. Корабльова – у 

Куйбишеві, М. Перепиляка – в Дніпропетровській області та інших. І. 

Глусский підтвердив факт побиття «озлоблених» арештованих, які не 

хотіли давати свідчень, але ніхто із них не підтвердив факт побиття 

                                           
17 ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 313. – Т.2. – Арк. 8-10. 
18Там само. – Арк. 142.  
19ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 9179. – Арк. 246.  
20Там само. – Арк. 163. 
21Там само. – Арк. 248. 
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арештованих і фальсифікації справ безпосередньо В. Майструком. 

Колишній начальник УНКВС по Вінницькій області І. Корабльов 

охарактеризував В. Майструка як «вдумливого співробітника» і заявив, 

що подій «двадцятирічної давнини він не пам’ятає»22. 

У справу службового розслідуванні були включені оглядові 

довідки на архівно-кримінальні справи, що розслідувалися В. 

Майструком і його колегами. Здебільшого це справи на партійно-

радянських і комсомольських керівників  Вінницької області: голови 

облвиконкому О. Триліського, секретарів обкому КП(б)У 

В. Черняського, П. Юр’єва, директора Вінницького медичного 

інституту Г. Брилліанта та ін. 

Вже 5 квітня 1957 р. старший слідчий капітан Кроха і начальник 

особливої інспекції відділу кадрів КДБ УРСР полковник Черкашин 

підписали висновок по результату службового розслідування у справі 

В. Майструка. Факти використання «методів фізичного впливу» та 

фальсифікації кримінальних справ В. Майструком були підтверджені 

свідченнями колишніх в’язнів. Важливим доказом злочину стала 

реабілітація значної кількості громадян, справи яких він розслідував у 

1937–1938 рр. Тому співробітники особливої інспекції пропонували 

змінити формулювання наказу КДБ СРСР від 25 травня 1954 р. про 

звільнення із органів державної безпеки полковника В. Майструка «у 

зв’язку із скороченням штатів» на «по фактам, що дискредитують 

високе звання офіцера».  

Також пропонувалося копію висновку направити в МВС УРСР 

для ухвалення міри покарання стосовно пенсіонерів – співробітників 

органів внутрішніх справ А. Пришивцина, М. Бутенка, Ф. Решетила (на 

момент проведення службового розслідування він обіймав посаду 

начальника райвідділу міліції Савранського рану Одеської області) і в 

Міністерство юстиції УРСР, оскільки Л. Ширін працював 

юрисконсультом Харківської бази «Коопторгу». 22 квітня голова КДБ 

УРСР В. Нікітченко ці пропозиції затвердив23. 

Висновок також був направлений заступнику голови КДБ при 

Раді Міністрів СРСР генерал-майору П. Григор’єву. У супровідному 

листі заступник голови КДБ УРСР полковник О. Кардашев відмінити 

                                           
22ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 313. – Т.3. – Арк. 93-95. 
23 Там само. – Арк. 253-275. 
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представлення військового прокурора Прикарпатського військового 

округу про відкриття кримінального провадження стосовно В. 

Майструка за «порушення соціалістичної законності» у 1937–1938 рр., 

оскільки «не встановлено фактів корисливості і кар’єрних устремлінь у 

його діях». Із подібним формулюванням кримінальне провадження за 

статтею 54, п.7 Кримінального кодексу УРСР спочатку було 

перекваліфіковане на статтю 206, п.17, а потім згідно Указу Президії 

Верховної Ради СРСР «Про амністію» від 27 березня 1953 р. 

кримінальне переслідування було припинено24. 

Указане формулювання свідчить, що факти тортур і побиття під 

час Великого терору у другій половині 1950-х рр. інтерпретувалися як 

«вимушений захід» чи «політична вимога часу», спровокована Й. 

Сталіним. Також О. Кардашев наголошував, що В. Майструк проявив 

сміливість у боротьбі із «націоналістичними бандами» на Західній 

Україні і втратив здоров’я під час війни. На підтвердження останнього 

до особливої інспекції КДБ СРСР була надіслана виписка про його 

хвороби. 6 червня 1957 р. заступник голови КДБ СРСР П. Григор’єв 

погодився із мірою покарання В. Майструку.  Зміна формулювання при 

звільненні  в запас «по фактам дискредитації» означала втрату частки 

вагомої у 1568 руб. пенсії, призначеної у 1954 р. Клопотання 

О. Кардашева  перед КДБ СРСР про не застосування пенсійних 

обмежень до пенсіонера В. Майструка були двічі відхиленні протягом 

липня – жовтня 1957 р. 

Чимало чекістів наприкінці 1960-х – 1970-х рр. намагалося зняти 

обвинувачення і повернути «чесне ім’я». Колишні чекісти відчули зміну 

політичної ситуації, оцінили посилення боротьби із «українським 

націоналізмом» і сподівалися на цій хвилі отримати реабілітацію. 

Вірогідно, що В. Майструк теж вимагав змінити формулювання 

звільнення в запас та повернути йому пенсію у повному об’ємі. 

Припущення базується на затвердженому головою КДБ при Раді 

Міністрів УРСР  В. Федорчуком висновку відділу кадрів  від  30 вересня 

1971 р., де заперечується можливість задовольнити скаргу 

В. Майструка. Подібний запит про зняття пенсійного обмеження він 

направив й на адресу голови КДБ при Раді Міністрів СРСР 

                                           
24 ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 9179. – Арк. 250. 
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Ю. Андропова. Негативний висновок начальника управління кадрів 

КДБ СРСР генерал-майора А. Рагозіна від 7 жовтня 1971 р. був 

підтверджений підписом Ю. Андропова25. 

Покарання В. Майструка за здійсненні у період Великого терору 

злочини був чи не найважчим варіантом покарання. Для декого 

службове  розслідування завершувалося повідомленням секретаря 

райкому партії за місцем проживання фігуранта для покарання у 

партійному порядку. Зважаючи на виправдання ветеранів щодо їх 

сумлінної боротьби на «фронтах Великої Вітчизняної війни» чи з 

«націоналістами», бюро райкому брало «інформацію до відома».  

Таким чином, особові справи співробітників держбезпеки, 

матеріали розслідування мають безперечну цінність в плані з’ясування 

імен конкретних провідників внутрішньої політики радянської держави, 

режисерів і постановників сумнозвісних політичних і ідеологічних 

кампаній 1920-1980-х рр. Разом з тим, вони відкривають можливість для 

з’ясування певного кола питань кадрової політики ВКП(б)–КП(б)У, що 

спиралася не стільки на ділові якості, скільки на особисту відданість 

тогочасним схоластичним, ідеологічним постулатам, безмежну віру у 

правильність обраного курсу. 

Матеріали службового розслідування надали можливість 

розкрити маловідомі нюанси реалізації масових операцій у 1937–

1938 рр., виявити неформальні патрон-клієнтські стосунки окремих 

чекістських груп, їх вплив на ухвалення кадрових і відомчих рішень. 

Покарання, що були застосовані до співробітників держбезпеки у другій 

половині 1950-х – 1970-х рр., свідчать про небажання вищого 

політичного керівництв СРСР засудити злочини сталінізму, оскільки це 

одразу актуалізує питання про сутність комуністичного режиму в СРСР. 

                                           
25 Документи свідчать// Реабілітовані історією. Вінницька область. – Т.5. К.: Центр ДЗК, 2015. –Арк. 

132-133. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ МАСОВИХ 

РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ 1930-Х РР. ПРОТИ ДІЯЧІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
 

Статтю присвячено спробі класифікації джерел з історії політичних репресій 

в Україні проти діячів УАПЦ (УПЦ). Розглянуто документи радянських органів влади, 

таємні інструкції та зведення секретного відділу ДПУ УСРР, документи процесу 

«Спілки визволення України» 1930 р. і формування кримінальних справ проти діячів 

УАПЦ (УПЦ), судово-слідчі документи та реабілітаційні документи. Головну увагу 

звернуто на проблему пошуку, вивчення та публікації джерел, які стосуються таємної 

діяльності карних органів влади УСРР у справі розкладу і знищення автокефальної 

церкви в Україні. Окремо розглянуто проблему вивчення персональних справ діячів 

УАПЦ, які можуть стати основою для створення бази даних репресованих діячів 

УАПЦ (УПЦ) впродовж 1920-1930-х рр. 

Ключові слова: документальні джерела, політичні репресії, УАПЦ (1921–

1930), УПЦ (1930–1939), процес «Спілки визволення України», ДПУ УСРР, органи 

державної безпеки, персональні справи, база даних. 

 

The article is devoted to trying classification of sources on the history of political 

repression against activists Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC) – Ukrainian 

Orthodox Church (UOC) in Ukraine. Documents considered the Soviet authorities, secret 

instructions and construction of a secret department of the GPU of the Ukrainian SSR, 

documents the process of "Union of Liberation of Ukraine" in 1930 and the formation criminal 

cases against leaders of UAOC (UOC), forensic investigative documents and papers 

rehabilitation. The main attention is paid to the problem of search, examination and publication 

sources concerning secret criminal authorities of the Ukrainian SSR in the case of destruction 

Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Ukraine. Separately, the problem of studying 

personal cases UAOC figures that can be the basis for creating a database repressed activists 

UAOC (UOC) for 1920-1930. 

Key words: documentary sources, political repression, Ukrainian Autocephalous 

Orthodox Church (1921–1930), the Ukrainian Orthodox Church (1930–1939), process of 

"Union of Liberation of Ukraine" («Spilka vyzvolennia Ukrainy»), GPU Ukrainian SSR, state 

security, personal cases, database. 

 

Упродовж всього радянського періоду перебування України в 

складі СРСР відбувалися не тільки процеси нищення всього 

українського, політичні репресії та інші форми злочинів проти українців, 

– іще однією ознакою життя в УРСР стало чекання родичів 

репресованих і таємно знищених українських діячів на отримання хоч 

якоїсь інформації про колись заарештованого чоловіка, сина, брата. Але 
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режим абсолютної секретності навколо знищених радянською 

системою людей робив це чекання нескінченним горем без будь-яякої 

надії на отримання інформації про смерть і місце поховання вбитих. 

Більше того, існувала система організованої і підтримуваної брехні тими 

структурами, до яких власне і звертались родичі репресованих, 

отримуючи штучно виготовлені довідки або просто відмови. 

Після того, як дослідники в Україні з початку 1990-их рр. 

отримали можливість працювати з секретними архівними документами 

карних органів радянської влади в Україні, зроблено чимало відкриттів 

у справі вивчення методів роботи чекістів, організації таємних операцій 

проти УАПЦ, системи збирання та узагальнення інформації, процесу 

координації та узгодження дій під час проведення оперативних заходів. 

В основному підтвердилися підозри в тотальному шпигунстві, які 

висловлено іще за життя церковними діячами, зокрема митрополитом 

УАПЦ Василем Липківським1. 

Антицерковна політика була складовою частиною діяльності 

карних органів влади в УСРР на всіх етапах їх організації та подальших 

реорганізацій. Секретно-оперативна робота проти церковних і 

релігійних напрямів зосереджувалась у секретно-оперативному 

управлінні ВУЧК УСРР і була регламентована відповідними 

документами2. У подальші роки, як правило, Секретний відділ ДПУ 

УСРР та його підрозділи опікувались церковним напрямом роботи.  

Збирання чекістами інформації щодо внутрішнього життя 

УАПЦ, діячів ВПЦР, ієрархів мало на меті багато завдань. Окрім даних 

про настрої, переміщення, відзначення храмових свят, хід засідань 

парафіяльних рад і приватних зустрічей, ДПУ акумулювало відомості 

про активних захисників митрополита УАПЦ Василя Липківського, 

вміло їх дискредитувало в церковних колах, запускаючи поголоски і 

плітки потрібного змісту, і руками своїх довірених чи завербованих осіб 

організовувало зібрання і усувало від активних дій. 

Виявлені у ГДА СБ України документи та інші джерела, які 

дають можливість розпочати процес складання переліків репресованих 

                                           
1Митрополит Василь Липківський. Історія Української Православної Церкви. Розділ VІІ: 

Відродження Української Церкви. – Вінніпег: Вид. накладом фундації Івана Грищука, 

1961. – С. 120-175. 
2Шаповал Ю. І. та ін. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи / 

Ю. І. Шаповал, В. І. Пристайко, В. А. Золотарьов. – К. : Абрис, 1997. – С. 221-225. 
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діячів УАПЦ (УПЦ), можна умовно поділити на кілька груп: 1) 

документи радянських органів влади щодо церковного питання; 2) 

таємні інструкції та зведення секретного відділу ДПУ УСРР; 3) 

документи процесу «СВУ» 1930 р. і формування кримінальних справ 

проти діячів УАПЦ (УПЦ); 4) судово-слідчі документи діячів УАПЦ 

(УПЦ); 5) реабілітаційні документи. 

1) Радянські документи. Декрет РНК РРФСР від 23 січня 1918 р. 

про відокремлення Церкви від держави і школи від церкви став 

підсумком попередніх законодавчих актів щодо релігії та церкви у 

новоствореній радянській державі. Більшовики в Україні, приступивши 

до створення власної правової бази, запозичили російський 

законодавчий досвід. 22 січня 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський 

уряд України ухвалив Декрет «Про відокремлення церкви від держави і 

школи від церкви», взявши за основу закон РНК РРФСР 1918 р. 

Принцип відокремлення церкви від держави був закріплений в 

Конституції УСРР, затвердженій у березні 1919 р., а 10 листопада 

1920 р. НКВС, НКЮ, і НКО УСРР прийняли інструкцію про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви. 

Таким чином, всі документи, які з 1919 р. були прийняті ВПЦР 

на чолі з Михайлом Морозом і прот. Василем Липківським, могли мати 

в своїй основі тільки радянські закони, декрети, інструкції. У фонді № 

3984 ЦДАВО України збереглась окрема архівна справа, до якої 

керівництво ВПЦР складало відбитки оприлюднених декретів 

радянської влади для внутрішнього користування, в т. ч. щодо 

виконання військового обов’язку та трудової повинності3. 

Однією з останніх публікацій джерел з історії взаємин УАПЦ і 

карних органів в Україні є збірники документів (спецвипуски 2005–2006 

рр.) ГДА СБ України4. Опубліковано декрети Тимчасового робітничо-

                                           
3ЦДАВО України (м. Київ). – Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. № 13. Інформація про Радянське 

законодавство що торкається релігії і церкви. 12 грудня 1920 р. – 15 грудня 1921 р.; 

ЦДАВО України (м. Київ). – Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. № 54. Накази та розпорядження 

радянського уряду про відокремлення  церкви від держави, декрет про звільнення від 

військової служби за релігійними переконаннями та про трудову повинність віруючих. 

1921 р. 
4Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). За документами Галузевого Державного архіву 

Служби безпеки України // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / Упорядники: 

І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2005. – № 1/2 (24/25). – Ч. 1. – 344 
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селянського уряду України, постанови РНК УСРР, циркуляри і 

постанови ВУЦВК, циркуляр НКВС про порядок реєстрації релігійних 

організацій, положення про порядок організації, діяльності, звітності і 

ліквідації релігійних громад та систему обліку адмінорганами складу 

релігійних громад та служителів культу, інструкції про порядок 

організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад та обліку 

складу громадян, служителів церкви, типові статути релігійних громад5. 

Слід сказати, що радянських актових і юридичних джерел, які б 

регулювали правовий стан УАПЦ в УСРР, на відміну від таємних 

документів ДПУ щодо розробки операцій конкретно проти цієї церкви, 

майже немає. Зрозуміло, що загальнодержавні акти з регулювання 

правового становища будь-якої церковної або релігійної організації в 

УСРР застосовувались щодо всіх зареєстрованих владою структур. Як 

приклад, можна навести текст «Положення про порядок організації, 

діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад та систему обліку 

адміністративними органами складу релігійних громад та служників 

культу» від 29 грудня 1929 р., яке було затверджене наказом № 2 

начальника Адміністративного управління НКВС УСРР від 2 січня 

1930 р.6. 

У «Положенні…» викладено загальний порядок реєстрації усіх 

релігійних громад, причому у тексті наказу зазначено, щоб «при 

перереєстрації простежити, щоб відомості релгромад про течію, якої 

вони додержуються, відповідали дійсності»7. Цей юридичний акт може 

слугувати джерелом інформації для дослідження загального для 

релігійних організацій, і УАПЦ, зокрема, порядку обліку складу 

релгромад та служників культу, встановленого переліку документів та 

довідок для реєстрації, що дає можливість зрозуміти принципи 

укладення списків, поданих до адмінвідділів8. 

                                           
с.; Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). За документами Галузевого Державного архіву 

Служби безпеки України // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / Упорядники: 

І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2006. – № 1 /2 (26/27). – Ч. 2. – 335 

с. 
5Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). – Ч.1. – С. 40-85. 
6 Там само. – С. 61-85. 
7 Там само. – С. 61. 
8Там само. – С. 64-66. 
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Згаданим «Положенням…» визначалися правила перереєстрації 

статутів, роз’яснювались причини невизнання державою за 

релгромадами прав юридичної особи, формалізувались стосунки між 

релгромадами та служителями культу, порядок передачі релгромадам 

молитбудинків та культового майна з додатком тексту типової угоди9. 

Останнім розділом був порядок складу релігійних громад та служителів 

культу, покликаний забезпечити всі адмінуправління НКВС пакетом 

довідок щодо служителів культу та членів всіх релігійних громад, які 

самі повинні їх складати і надсилати до відповідних державних 

органів10. 

2) Окремим видом виявлених у ГДА СБ України документів є 

щотижневі цілком таємні зведення секретного відділу ДПУ УСРР про 

діяльність автокефального духовенства за 1927–1928 рр. Виявлено 73 

повідомлення, що стосуються виключно УАПЦ (за цими документами 

– «автокефалісти»), які були оприлюднені у збірнику документів і 

матеріалів у спецвипуску «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ»11. 

Іноді у заголовках до блоку в архівній справі зустрічаються 

літери «А» або «Б» з подальшою вказівкою на рубрику: 

«Автокефалисты». Цими літерами позначалися блоки повідомлень 

щодо різних церковних угруповань («тихонівців», «обновленців», 

«сектантів», «сіоністів» тощо). Як зазначив В. Даниленко, аналізуючи 

політичний контроль духовного життя в Україні 1920-их рр., у цих 

зведеннях простежується динаміка репресій з політичних мотивів, 

подається чисельність осіб, залучених до «співробітництва», із 

зазначенням до якого середовища вони належали 12. 

Виявлені в ГДА СБ України матеріали, які створено Секретним 

відділом ДПУ УСРР у 1920-ті рр. в процесі таємної підривної і 

розкладової роботи в середовищі УАПЦ, є цінним джерелом у справі 

вивчення багатьох малодосліджених аспектів історії цієї церкви. 

Йдеться про те, що впродовж 1927–1928 рр. ті особи з ієрархів, 

духовенства та вірних УАПЦ, які згодом будуть репресовані, вже були 

                                           
9Там само. – С. 74-76. 
10Там само. – С. 82-83. 
11Там само. – С. 103-220. 
12Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927 – 1929 

рр. / Упоряд.: В. М. Даниленко. – К.: Темпора, 2012. – С. 26. 
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взяті в розробку чекістами і на них почали накопичувати відповідні дані 

та компромат. 

3) Важливим етапом у справі знищення УАПЦ стали підготовка 

і проведення політичного процесу «Спілки визволення України». 

Підґрунтям обвинувального висновку на процесі «СВУ» послужив 

комплекс ідеологічних побудов навколо УАПЦ 1921 р. Головним було 

звинувачення окремих діячів і УАПЦ у «петлюрівщині». Підставою для 

цього використали ту обставину, що велика кількість представників 

УАПЦ дійсно мала причетність до Директорії УНР і до петлюрівської 

армії. Принаймні в оформленні всіх кримінальних справ на 

заарештованих у цій справі слідчі обов’язково вказували цей факт у 

анкетах і протоколах допитів. 

Справу боротьби з діячами УНР було доведено до 

театралізованого дійства в харківському оперному театрі – процесу 

«СВУ». В. Чехівського на цьому процесі зробили головним 

звинуваченим від УАПЦ. Він нібито, як член Президії «СВУ», 

намагався створити з УАПЦ «терористичний осередок», що готував 

«націоналістично налаштовані кадри» для «майбутнього повстання» 

проти радянської влади за допомогою інтервентів. 

Підготовка до процесу «СВУ» почалася влітку 1929 р., коли 

відбулися арешти діячів, яких заплановано зробити винуватцями на 

майбутньому процесі, але через брак джерел немає досліджень стосовно 

процесів, що розвивались паралельно до процесу «СВУ» та 

«надзвичайних» Соборів УАПЦ (УПЦ) 1930 р. З липня 1929 р. по 

березень 1930 р., з початком арештів майбутніх фігурантів на процесі 

«СВУ», тільки у Києві було заарештовано більше 1000 осіб, 5 єпископів 

і понад 700 священиків УАПЦ13. 

У ГДА СБ України зберігається комплекс архівно-слідчих справ 

стосовно процесу «СВУ» за архівним № 47757 (№ 67098 ФП) з 237 

томів, які зберігаються у фонді № 614. Винувальний висновок у справі 

«СВУ», датований 7 лютого 1930 р. і затверджений підписом голови 

ДПУ УСРР В. Балицьким, містить інформацію про заарештованих та 

                                           
13Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). – Ч.1. – С. 268. 
14Галузевий Державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ. Автори упоряд. 

В. М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. – Харків: «Права людини», 2009. – С. 86. 
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викликаних в якості свідків діячів УАПЦ15. Очевидно, що багато з 

причетних до процесу, були також репресовані упродовж 1930–1938 рр. 

з використанням усталених формулювань висновку на процесі «СВУ». 

На титульній сторінці позначено: «Зовсім таємно. Винувальний 

висновок у справі контр-революційної організації «Спілка визволення 

України» (за винуваченням С. Єфремова, В. Чехівського, 

А. Ніковського та ін.)». Бібліографічний опис цього видання вміщено в 

«Літописі Українського Друку», «Картковому репертуарі» та інших 

покажчиках Української Книжкової Палати, зокрема оприлюдненому 

стенографічному звіті процесу «Спілки визволення України»16. 

За змістом цей документ є обґрунтуванням «контр-

революційності» організації, що іменувалася «СВУ» і «готувала 

повалення радянської влади шляхом збройного повстання». Для карних 

органів влади випрацьовані у документі формулювання і версія 

утворення УАПЦ, її зв’язок з «Братством Української Державности» 

(БУД) та «СВУ», в подальшому розгортанні репресій і запровадженні 

нових кримінальних справ стали головним джерелом для використання 

цієї текстуальної форми. До того ж сам тривалий процес підготовки до 

політичного процесу у 1929–1930 рр. надзвичайно розширив коло не 

тільки самих звинувачених на цьому процесі, але й дозволив 

заарештувати або притягти як свідків велику кількість інших осіб. 

Автори цього документа начальник Секретного відділу ДПУ 

УСРР В. Горожанін та начальник 2-го відділку Б. Козельський 

кваліфікували церкву найзручнішою організацією «в розумінні 

конспірації й в розумінні перспектив, формою контр-революційної 

роботи»17, бо давала можливість «контр-революційним елементам», 

прикриваючись легальною церковною діяльністю, здійснювати плани 

боротьби з радянською владою. 

                                           
15Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). – Ч.1. – С. 230-254. 
16Винувальний висновок у справі контр-революційної організації «Спілка визволення 

України» (за винуваченням С. Єфремова, В. Чехівського, А. Ніковського та ін.). – 

Держтрест «Харполіграф». Друга друкарня ім. В. Блакитного, Харків, вул. К. Лібкнехта, 

13, 1930. – С. 96-113. 
17Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). – Ч.1. – С. 231. 
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Таким чином, «Винувальний висновок…» з погляду 

джерелознавчого аналізу кримінальних справ діячів УАПЦ є 

методичною і методологічною основою їх текстуального дослідження. 

Запитання слідчих під час допитів мали в своїй основі відпрацьовану 

схему. За цим документом було засуджено представників УАПЦ на 

самому процесі, дискредитовано ідею Української церкви і на подальші 

роки сформульовано ідеологічні ярлики для УАПЦ. 

4) Основним джерелом для вивчення проблеми складання бази 

даних репресованих є судово-слідчі документи діячів УАПЦ (УПЦ). 

Джерелами комплектування фондів кримінальних справ є судові 

органи, оперативні і слідчі підрозділи, що діяли в органах ВУЧК–ГПУ–

НКВД–НКГБ–МГБ–КГБ УСРР–УРСР, а також реабілітаційні органи. 

Слідчі органи проводили попереднє розслідування за статтями 

кримінальних кодексів. Судові органи за поданням або за участю 

прокурора виносили вироки. Реабілітаційні органи переглядали архівні 

кримінальні справи, готували висновки щодо них відповідно до 

законодавчих і нормативних актів18. 

До появи комплексу архівно-кримінальних справ репресованих 

діячів УАПЦ долучився процес «СВУ», що випрацював новий 

текстуальний блок, який при утворенні слідчих документів 

представників церкви слідчими прив’язувався до випрацюваного 

обвинувального висновку 1930 р. так само, як і виявлені особистісні 

зв’язки з вже засудженими церковними діячами19. Як видно з 

протоколів допитів після процесу «СВУ», слідчі запитували всіх 

арештованих після 1930 р. щодо їхніх зв’язків з В. Чехівським, 

В. Липківським та іншими, вже засудженими керівниками УАПЦ. 

У міжвоєнний період процес планомірної ліквідації релігійного 

життя в УРСР набув цілком завершених форм, зумовлених намаганням 

пришвидшити перемогу комуністичного світогляду на практиці в ході 

марксистського експерименту. Після атеїстичної кампанії 1920-их рр. 

проти всіх напрямів Православ’я взагалі і УАПЦ зокрема, з 1930 р. влада 

перейшла до репресивних заходів. 

                                           
18Галузевий Державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ. Автори упоряд. 

В. М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. – Харків: «Права людини», 2009. – С. 83. 
19Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). – Ч.1. – С. 230-254. 
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У радянську добу здавалося, що архівно-кримінальні справи 

заарештованих церковних діячів ніколи не будуть доступними навіть 

для родичів страчених. Але ситуація докорінно змінилася у 1989–1990-

их рр. Матеріали з фондів ГДА СБ України вже частково залучені до 

наукового обігу у справі вивчення процесу репресій в УРСР 1920–1930 

рр. проти церковних діячів всіх напрямів. Виявлено архівно-кримінальні 

справи не тільки діячів, прізвища яких відомі завдяки публікаціям 

української діаспори, але й тих, кого не було згадано. 

Сформований комплекс опублікованих джерел в закордонних 

українських осередках було поєднано з новими напрацюваннями. У 

незалежній Україні з початку 1990-их рр. розпочався новий етап 

дослідження історії УАПЦ 1921 р. на основі матеріалів з відкритих 

спецсховищ архівів і бібліотек, а також після отримання доступу до 

архівно-кримінальних справ засуджених у різних справах діячів УАПЦ. 

Академік НАН України, голова Головної редколегії науково-

документальної серії книг «Реабілітовані історією» П. Тронько виступив 

за реалізацію державної програми з підготовки серії книг «Реабілітовані 

історією». Він зазначив, що в умовах національного відродження 

України, розбудови її державності виняткового значення набувають 

проблеми дослідження маловідомих сторінок життя українського 

народу, пов’язаних з періодом становлення і функціонування 

тоталітарної системи, які протягом тривалого часу замовчувалися. 

Внаслідок масових політичних репресій, які торкнулися всіх без винятку 

верств населення, було обірване чи покалічене життя сотень тисяч 

людей, розстріляних або знищених у сталінських концентраційних 

таборах. Лише в другій половині 1930-их рр. в Україні репресовано 360 

тис. громадян. Провести науково-дослідницьку роботу, підготувати і 

видати серію науково-документальних книг «Реабілітовані історією» – 

таку місію взяли на себе НАН України, ГДА СБУ, Держкомітет по пресі 

України, Українське культурно-просвітницьке товариство «Меморіал» 

ім. В. Стуса та Всеукраїнська спілка краєзнавців. Президія Верховної 

Ради України в квітні 1992 р., а Кабмін України 11 вересня 1992 р. 

прийняли постанови про випуск серії книг «Реабілітовані історією» про 

громадян, які стали жертвами політичних репресій в Україні20. 

                                           
20Тронько П. Т. Реалізація державної програми з підготовки науково-документальної 

серії книг «Реабілітовані історією» // Архівно-слідчі справи репресованих: науково-
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Щоправда, після виходу друком 27-томного видання, коли 

відомості щодо репресованих було розподілено за географічним 

принципом, виявилося, що кожна довідка містить анкетні дані, 

повідомлення про арешт і дату реабілітації. Відсутні відомості щодо 

місця арешту, статті, вироку і приналежності до церкви21. 

Архівно-кримінальні справи на репресованих діячів УАПЦ 

дозволяють зрозуміти механіку дії відкритого і таємного застосування 

норм радянського законодавства щодо церкви. Важливим для вивчення 

джерел, які мають найбільшу репрезентативність у справі вивчення 

державно-церковних відносин 1920–1930-их рр. і дозволяють з’ясувати 

хід розгортання репресій проти церкви в УРСР, має фонд № 6 

«Кримінальні справи на осіб, яких знято з оперативно-довідкового 

обліку в інформаційних центрах УВС – МВС України» ГДА СБ 

України, в т. ч. справи, які передано до ЦДАГО України у 1990-их рр. 

згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р. 

«Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки 

України до державних архівів республіки» № 1525-ХП. Частина 

особливо важливих справ залишилась на зберіганні в ГДА СБ України. 

У відкритих архівних фондах в Україні збереглась тільки 

невелика частина, якщо порівняти кількість повідомлень у спогадах і 

протоколах допитів, окремих і колективних архівно-кримінальних справ 

на діячів УАПЦ за період до 1929 р. У діаспорних матеріалах в умовах 

ідеологічного протистояння між СРСР та «імперіалістичними країнами» 

відбулася не тільки глорифікація всіх діячів УАПЦ формації 1921 р., але 

й «збільшення» кількості тих, хто загинув у сталінських катівнях та 

таборах до десятків мільйонів осіб. 

Поки не віднайдено архівно-кримінальних справ, заведених до 

1926 р., так само і поточних, незважаючи на те, що автокефальних діячів 

часто затримували на невеликі терміни (наприклад, за відсутність 

перепустки під час подорожі залізницею). Відсутні у відкритих для 

дослідження архівних фондах матеріали попереднього слідства, які 

                                           
методичні аспекти використання: Зб. наук. праць / Ред. кол. Р. Я. Пиріг (голова) та ін. – 

К., 1998. – С. 7-8. 
21Реабілітовані історією. Київська область: [у 3 т.]. – К.: Основа, 2011. – (Науково-

документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. 

(голова) [та ін.]). Кн. 3 / [обл. редкол.: Косенко А. П. (голова) та ін.]. – 2011. – С. 799-960. 
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згадуються у текстах постанов про затримання, але без посилання на 

відповідні матеріали. 

На 1937 рік припадає пік розгортання репресій проти всіх 

«антирадянських елементів». Про те, що це вже була справжня війна 

всередині країни, яку вели широким фронтом проти громадян УРСР 

карні органи влади, свідчать різноманітні документи. Наприклад, у 

доповіді начальника управління НКВС Київської області Шарова на ІІІ-

й Київській обласній конференції КП(б)У від 19 травня 1937 р. йшлося 

про те, що «вороги партії і агенти фашизму» провадять підривну роботу 

в партійних органах і господарчих організаціях22. 

Церковні діячі, які зреклися віри і церкви наприкінці 1920-их рр. 

через зовнішній тиск і унеможливлення існування їхні родин, тепер 

працювали у народному господарстві. Про це свідчать їхні посади під 

час арешту – бухгалтери, комірники, редактори та ін. Але ця та інші 

постанови автоматично зараховували їх, як «колишніх» членів УАПЦ 

(за чекістською термінологією «української контр-революційної 

націоналістичної фашистської організації церковників») саме до 

категорії «неразоблаченных врагов народа». Тому у 1937–1938 рр. всіх 

колишніх діячів УАПЦ було виявлено і майже всіх ліквідовано. Тих, 

кого ліквідовували в Києві у Лук'янівській в'язниці, з вересня 1937 р. 

почали вивозити для захоронення до Биківнянського лісу, оскільки 

Лукьянівський цвинтар вже не вміщував такої кількості поховань. 

Архівно-кримінальна справа першого митрополита УАПЦ 

Василя Липківського хронологічно відноситься до 1937 р. і неодноразово 

згадувалась у публікаціях українських істориків. Незважаючи на 

неодноразові арешти, інших архівно-кримінальних справ на нього 

знайти поки не вдалося. Останній раз Василя Липківського 

заарештували згідно з постановою про арешт від 27 жовтня 1937 р. з 

формулюванням: був «активним учасником антирадянської 

фашистської організації українських церковників»23. Цей документ 

підписав оперуповноважений ІV відділу Управління державної безпеки 

НКВС УРСР Гольдфарб. У тексті постанови про затримання 

зазначалося. що скоєні «злочини» передбачені ст. 54-11 КК УРСР. 

                                           
22Там само. – С. 329-330. 
23Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної 

православної церкви (1919 – 1938). – Ч. 2. – С. 189. 
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Санкцію на арешт дав 27 жовтня 1937 р. виконуючий обов’язки 

начальника відділу спецсправ Прокуратури УРСР Аудрінг24. У 

постанові вказано, що Василя Липківського затримано на підставі 

свідчень вже заарештованих єпископів та кліриків УАПЦ, що сиділи у 

Лук’янівській в’язниці. Під час допитів оперуповноважений Гольдфарб 

формулював запитання таким чином, що наявність «антирадянської 

організації церковників» вже повністю доведено і від заарештованого 

треба тільки формальне підтвердження того, що вже «довели» єпископи 

УАПЦ Володимир Самборський, Юрій Міхновський, Костянтин 

Малюшкевич, Микола Карабіневич та інші ув’язнені ієрархи. 

Василь Липківський під час допиту категорично відмовився від 

висунутих звинувачень і відкинув усі спроби нав’язати йому 

керівництво міфічною антирадянською організацією з метою 

приєднання України до Німеччини і Польщі. Зазначив, що зачитані 

показання знайомих осіб не підтверджує і в жодних антирадянських 

організаціях участі не брав25. Митрополит також категорично відкинув 

зв’язок УАПЦ з «СВУ», сказавши, що Чехівського знав як церковного 

діяча. Проте слідчий наполегливо підводив до тієї думки, що всі 

звинувачення проти нього безглуздо заперечувати. Слідчі представили 

митрополитові свідчення проти нього, які були вибиті з ув’язнених 

єпископів УАПЦ. 

Наприкінці збірки копій протоколів допитів уміщено 

обвинувальний вирок від 20 листопада 1937 р. у справі звинуваченого 

Липківського Василя Костянтиновича за ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. За 

вироком трійки НКВС від 20 листопада 1937 р. митрополита Василя 

Липківського розстріляно в Лук’янівській в’язниці 27 листопада 

1937 р.26.  

Матеріали з архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ, які брали 

участь в її розбудові, значно розширюють коло досліджуваних наукових 

проблем. Після ліквідації карними органами керівників УАПЦ, 

упродовж 1937–1938 рр. ув’язнили тих, хто залишався на парафіях. Це 

                                           
24Там само. – С. 190. 
25Там само. – С. 191-196. 
26Там само. – С. 235-236. 
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священики УПЦ Костянтин Бутвиненко27, Харитон Гов’ядовський28, та 

багато інших діячів. 

Зазначене свідчить про те, що рішення щодо останніх діячів 

УАПЦ були прийняті заздалегідь і лишалися тільки формальності із 

заведенням справи та оформленням смертного вироку «викритим 

ворогам». Після напрацювання чекістами методик і формулювань, 

упродовж 1930 – 1937 рр. було вже звичним звинувачення нечисленних 

священиків у членстві в «украинской фашистской контрреволюционной 

организации церковников в соответствии с этим проводили 

контрреволюционную работу против существующего строя»29. Так 

само, як і попередників, їх допитували недовго, про доведення провини 

не дбали і на підставі «зізнань» самих заарештованих винесли постанову 

про страту «контр-революціонерів». 

Усіх засуджених в цей період почали реабілітовувати посмертно, 

починаючи з 1989 р. У 1950-их рр. реабілітація практично не торкнулася 

більшості засуджених навіть після перегляду справ через 20 років і 

відповідних змін в політиці, що свідчило про відсутність просувань у 

політиці десталінізації, оскільки прокурорів та юристів абсолютно не 

цікавили обставини заведення і провадження справ з кричущими 

процесуальними порушеннями – вони все одно бачили «злочини» 

колишніх церковників так само, як і у 1937 р. Тільки у 1989–1992 рр. 

зрушився процес реабілітації жертв політичних репресій, але сам цей 

процес багато в чому має формальний характер і не передбачає ніяких 

вибачень з боку держави. 

5) Реабілітація юридична (від лат. – rehabilitate) – це відновлення 

в правах, скасування необґрунтованого звинувачення невинної особи 

або групи осіб через відсутність складу злочину. На відміну від амністії 

або помилування реабілітація є повним відновленням прав і репутації, 

оскільки офіційно визнається, що особу було звинувачено безпідставно. 

Процеси реабілітацій відбуваються за відповідних політичних 

змін в суспільстві відносно осіб, які зазнали необґрунтованих 

політичних репресій, масового терору та геноциду з боку держави, що 

виконувались як в судовому так і позасудовому (адміністративному) 

                                           
27Там само. – С. 238-295. 
28Там само. – С.296-310. 
29ЦДАГО України. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. № № 61287-ФП. – Арк. 1. 
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порядку. Перша хвиля реабілітації жертв політичних репресій відбулася 

в СРСР за М. Хрущова і стосувалася людей, які загинули або перебували 

у сталінських таборах. У 1953–1954 рр. офіційно скасовано акти про 

виселення цілих народів, а також визнано незаконними рішення 

позасудових органів ОДПУ–НКВС–МДБ, винесених у політичних 

справах. Але через рецидиви тоталітарної політики у 1960-ті рр. 

кількість реабілітованих була невеликою. 

Цей процес відновився наприкінці 1980-их рр. Було прийнято 

постанову Політбюро ЦК КПРС від 11 липня 1988 р. «Про додаткові 

заходи щодо завершення роботи, пов’язаної з реабілітацією незаконно 

репресованих у [19]30–[19]40-ві рр. і на початку [19]50-х рр.», згідно з 

якою дано доручення Прокуратурі СРСР та КДБ СРСР разом з 

місцевими органами влади продовжити роботу з перегляду справ щодо 

осіб, репресованих у 1930–1940 рр. Наказом № 10036–ХІ Президії 

Верховної Ради СРСР «О дополнительных мерах по восстановлению 

справедливости в отношении жертв репрессии, имевших место в период 

у [19]30–[19]40-х и начала [19]50-х годов» від 16 січня 1989 р., за 

підписом голови президії Верховної Ради СРСР М. Горбачова, 

скасовано рішення, ухвалені позасудовими «трійками» НКВС–УНКВС, 

колегіями ОДПУ та «особливими нарадами» НКВС–МДБ СРСР. 

В УРСР також було ухвалено закон «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р.30. В українській 

редакції були певні відмінності порівняно із загальносоюзним, зокрема 

хронологічні межі реабілітації розширено на період після 1917 р., 

поширено його чинність на осіб переміщених за межі СРСР і 

засуджених військовими трибуналами, реабілітовано осіб, 

постраждалих внаслідок порушення законів про відокремлення церкви 

від держави і школи від церкви31. 

Реабілітаційні документи жертв політичних репресій, певну 

частину яких складають матеріали на репресованих діячів УАПЦ 1920–

1930-их рр., можна поділити на кілька груп з погляду спроб реабілітацій 

та їх завершення. Перше послаблення репресій відбулося після усунення 

                                           
30Шаповал Ю. І. та ін. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи / 

Ю. І. Шаповал, В. І. Пристайко, В. А. Золотарьов. – К.: Абрис, 1997. – С. 412-416. 
31Там само. – С. 407. 
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М. Єжова від керівництва органами безпеки СРСР і тривало впродовж 

1939–1940 рр. 

Але, незважаючи на подальші кроки у справі вияснення 

наслідків комуністичного експерименту, до сьогодні кількість 

пам’ятних знаків, національних заповідників з упорядкованою базою 

даних усіх загиблих і похованих у відповідних місцях, є незначною і ця 

робота в більшості ведеться силами небайдужих ентузіастів. Тому на 

часі є створення бази даних, як електронної так і у вигляді публікацій, 

репресованих в УРСР за весь радянський час, зокрема у роки Великого 

терору. 

У межах виконання наукових програм Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України у 

справі пошуку, камерального опрацювання та підготовки до друку 

документальних джерел з історії Православної Церкви в Україні ХХ 

століття побачили світ документальні та аналітичні публікації з історії 

УАПЦ 1920–1930-х рр. Всі ці видання містять відомості як про окремих 

діячів, так і колективні переліки осіб, причетних до цієї Церкви. 

Найбільш повним зібранням відомостей щодо персонального 

складу УАПЦ від початків її організації до 1929 р. є архів особових справ, 

який зберігався в канцелярії ВПЦР у приміщенні колишньої Київської 

духовної консисторії (вул. В. Короленка, 24) до 1929 р. З арештом діячів 

УАПЦ у справі «СВУ» після 1930 р. цей архів ніким не досліджувався і 

знаходився на державному зберіганні, зокрема у Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України, м. Київ. 

Поки що не вдалося розшукати матеріали з особових справ фонду № 

3984 ЦДАВО України серед архівних матеріалів карних органів влади. 

Можна висловити припущення, що частину особових справ 

використано під час слідства по справах діячів УАПЦ. 

Не виключено, що такі документи відклалися у матеріалах 

попереднього слідства або в ранніх справах з «розробки» та затримання 

церковних діячів у 1920-их рр., але їх поки не віднайдено. Це саме 

стосується масових арештів у справі «СВУ» впродовж 1929 р. 
У описі № 2 фонду № 3984 ЦДАВО України сконцентровано 

особові справи духовенства УАПЦ, у кількості 1275 одиниць зберігання 
№№ 1–1545, з яких 21 літерна справа, 10 номерів справ пропущено, 276 
справ вибуло і 5 справ відсутні. Вони різні за обсягом і наповнюваністю, 
розташовані в алфавітному порядку, хоча і з порушеннями. Деякі 
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складаються з одного аркуша із заявою прийняти цю особу до складу 
кліриків УАПЦ, причому не завжди можна встановити, чи було прийняте 
позитивне рішення щодо його включення до складу кліриків 
українізованих парафій. Але є справи з дореволюційними докладними 
формулярами, виготовленими друкарським способом, з повною 
інформацією про освіту та сімейний стан клірика УАПЦ, заяви, ставлені 
грамоти та інші особові документи. 

Серед особових справ є відомі діячі УАПЦ: єпископи Володимир 
Самборський і Яків Чулаївський, священики Костянтин Биковець, 
Сергій Босовол, Павло Дросенко, Іван Гея, Василь Задвірняк, Павло 
Погорілко, брати Микола, Борис, та Петро Слухаєвські, Кирило 
Стеценко, Іван Таран, Федір Шпаченко, Митрофан Явдась, псаломщик 
Федір Доманицький та ін. 

Публікація зведених відомостей з особових справ діячів УАПЦ 
1920–1930-х рр. дозволить розширити коло біографічних та 
генеалогічних досліджень, відновити відомості про знищених в ході 
масових політичних репресій та Голодомору українських церковних 
діячів32. 

Таким чином можна твердити, що використання всіх відомих на 
сьогодні видів документальних джерел, які містять особові дані про 
діячів УАПЦ (1921–1930) та її наступниці УПЦ (1930–1939), дозволяють 
реалізувати проект по створенню бази даних. Це уможливило б швидку 
ідентифікацію цих діячів у всіх наявних списках репресованих у 
меморіальних місцях, розширило б відомості про них, значно 
покращило б ситуацію з статистичними розрахунками у справі вивчення 
проблеми кількості загиблих в радянський період українських діячів. 

                                           
32Преловська І. Документальні джерела для дослідження персонального складу діячів 

УАПЦ (1921 – 1930) – УПЦ (1930 – 1939) // Історія релігій в Україні» : науковий 

щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2014. – Книга 1. – С. 

552-560; Преловська І. Методика дослідження документальних джерел щодо причин 

переслідування та обставин знищення Української Автокефальної Православної Церкви 

в УРСР у 1930-их рр. // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського 

тоталітаризму проти Церкви. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; 

м. Київ, 11 червня 2015 р. – Дніпропетровськ, Видавництво “Пороги”, 2015. – С. 164-179; 

Преловська І. Документальні джерела для дослідження персонального складу діячів 

УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939) // The Сaucasus Economical and social analysis 

journal of southern caucasus referred journal. Azerbaijan – Belarus-Georgia-Russia-Turkey-

Ukraine // Historiography and special historical disciplines. – Аpril-June 2015. Volume 08 Issue 

02. Tbilisi, Georgia 2015. – С. 22–26.   
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ЛИСТУВАННЯ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ 

З ВЕРОНІКОЮ ЧЕРНЯХІВСЬКОЮ ПІД ЧАС АРЕШТУ В 

СПРАВІ «СПІЛКИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ» ЯК ДЖЕРЕЛО 

ІСТОРИЧНОЇ ТА БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

У статті проаналізовано матеріали листування письменниці і громадської 

діячки Людмили Старицької-Черняхівської з донькою Веронікою Черняхівською, в 

період перебування у в’язниці за звинуваченням у приналежності до «Спілки визволення 

України». Наведені матеріали є цінним джерелом історичної, біографічної та 

просопографічної інформації, розкривають умови, в яких перебували арештовані, 

доповнюють відомості про стиль життя родини та стосунки між нащадками М. П. 

Старицького. 

Ключові слова: джерело, інформація, листування, арешт, в’язниця, 

письменниця, поетка, СВУ, побут, родинні стосунки. 

 

The article analyzes the correspondenсe  of a writer and public figure 

Lyudmila Staritska-Chernyakhivska with her daughter Veronika Cherniakhivska 

while in prison on charges of belonging to the Union for the  Liberation of Ukraine. 

These materials are a valuable source of historical, biographical and dissertational 

information, reveal the conditions the arrested stayed in,  supplement information 

about the family lifestyle and the relationship between M.P. Staritsky’s descendants.  

Key words: source, information, correspondence, arrest, prison, writer, 

poet, ULU, everyday life, family relations. 

 

„Хай же спогад про нас хоч залишиться теплим у серцях 

Ваших. Не дайте загинути у пісках віків цьому поминкові горя, що ми з 

наших мук згромадили. Оновлена вітчизна постане з наших трупів...» 1 

– так звернулася до нащадків письменниця і громадська діячка Люмила 

Старицька-Черняхівська у духовному заповіті, написаному напередодні 

1930-х рр. На жаль, ці слова виявилися пророчими для її родини, адже в 

ті сумнозвісні роки в лещатах тоталітарної машини були знищені майже 

всі нащадки Михайла Петровича Старицького (1840 – 1904). Як відомо, 

кожен з них зробив свій важливий внесок у розвиток національної 

культури та становлення української державності. Старша донька 

корифея, Марія Старицька (1865–1930) – відома акторка, режисер, 

                                           
1Старицька-Черняхівська Л. Духовний заповіт. Б/д // Музей Михайла Старицького (далі 

– ММС). – Книга надходжень (далі – КН)-6136. – Рукописні документи (далі – РД)-115. 

– 1 арк., автограф. 
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театральний педагог, друга, Людмила Старицька-Черняхівська (1868–

1941) – прозаїк, драматург, перекладачка, громадська діячка, третя, 

Оксана Стешенко (1875–1942) – дитяча письменниця, син Юрій 

Старицький (1882–1936-8?) – громадський діяч, відомий юрист. 

Визначними особистостями були й онуки драматурга: Вероніка 

Черняхівська (1900–1938) – поетка і перекладачка, Ірина Стешенко 

(1898–1987) акторка і перекладачка, Ярослав Стешенко (1904–1939) – 

відомий бібліограф, дослідник історії української книги. У період 1930-

х – початку 1940-х років майже вся родина Старицьких, за винятком І. І. 

Стешенко, була репресована. Щоправда, переслідування окремих 

представників роду почалися ще на початку 1920-х рр. Так, влітку 1921 

р. за звинувачення у контрреволюційній діяльності було заарештовано 

Ярослава Стешенка2, 1922 р. за підозрою у причетності до організації 

«Козача рада Правобережної України», після обшуку в помешканні, 

його вдруге заарештували разом з матір’ю, Оксаною Стешенко3. 

Щоправда, тоді Стешенків було звільнено з-під варти за відсутністю 

складу злочину. Втім, вже за кілька років розпочався новий етап 

переслідувань родини. Коли 1929 р. серед українського громадянства 

прокотилася хвиля арештів у зв’язку з процесом «Спілки визволення 

України», першим із членів родини, 21 липня, було ув’язнено Ярослава 

Івановича. Невдовзі у катівнях ДПУ, за звинуваченням у приналежності 

до «СВУ», опинилась і його двоюрідна сестра, Вероніка Олександрівна 

Черняхівська. На той час вона була одружена з німцем, Теодором 

Геккеном, і проживала у Берліні, влітку 1929 р. приїхала навідати 

батьків. Дещо пізніше за таким же обвинуваченням арештували 

Олександра Григоровича Черняхівського та Людмилу Михайлівну 

Старицьку-Черняхівську. На початку 1930 р. молодше покоління 

родини звільнили за браком доказів вини. Л. Старицьку-Черняхівську та 

її чоловіка засудили на показовому судовому процесі. Втім вирок, 4 роки 

позбавлення волі, змінили на умовний, із забороною проживати у Києві, 

Харкові та інших великих містах; подружжя виїхало до м. Сталіно (нині 

Донецьк). 1933 р. вдруге заарештували і вислали на адміністративне 

поселення до Уральська Ярослава Стешенка. 1936 р. він отримав 

                                           
2Лукасевич Є. Лист до Чикаленка Є. 04. 08.1921 // Чикаленко Є. Х. Щоденник (1921) / 

Упор., передмова та коментарі І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2015. – С. 233. 
3Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі –ГДА СБУ). – Спр. 2057: 

Справа «Козача рада Правобережної України». – Т. 13. – Арк . 73-86. 
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повторний вирок із засланням до концтаборів Колими. 1939 р. відомий 

бібліограф помер, відбуваючи покарання, у бухті Нагаєво. Трагічною 

була доля і В. Черняхівської. Після арешту 1929 р. вона не повернулась 

до чоловіка, а залишилася з батьками, проживала у Харкові та Києві. У 

січні 1938 р. її вдруге заарештували за звинуваченням у шпигунстві на 

користь Німеччини, а у вересні того ж року за постановою трійки при 

Київському УНКВС УРСР – розстріляли. Рідним повідомили, що 

Вероніку Олександрівну заслано на 10 років до сибірських концтаборів. 

Батьки намагалися дізнатись про місце перебування єдиної доньки. 

Зверталися з листами до представників влади, Л. Старицька-

Черняхівська розшукувала її у Наримських та Маріїнських концтаборах. 

Але зусилля були марними. 1939 р. помер О. Г. Черняхівський. 

Людмила Михайлівна, так і не дізнавшись про смерть Вероніки, 

продовжувала пошуки до 1941 р. У липні 1941 р. її разом з сестрою 

Оксаною Стешенко заарештували за звинуваченням у співпраці з 

німецькими нападниками. Невдовзі після початку розслідування 

слідчий відділок евакуювали, арештованих вивезли до Казахстану4. 

Людмила Михайлівна померла під час переїзду, а її тіло викинули з 

вагона між зупинками. Оксана Михайлівна померла 1942 р. у концтаборі 

в Казахстані. Про те, що Вероніку Черняхівську було розстріляно, стало 

відомо лише 1990 р., коли на запит Музею видатних діячів української 

культури було надано довідку від КДБ УРСР5. 

Драматичні події в історії родини Старицьких тривалий час 

привертають увагу науковців та публіцистів. Одними з перших стали 

публікації представників українського зарубіжжя, серед них статті 

                                           
4Центральний державний архів громадських об’єднань України у м. Києві (далі – 

ЦДАГО України). – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 15554 Наблюдательное дело № 148001 по 

обвинению Черкаского И. Ю., Ярошевича А. И., Старицкой-Черняховской Л. М. – 1941 

р. – 54 арк. 
5Довідка № 2818 видана КДБ УРСР.  про реабілітацію В. О. Черняхівської-Ганжі, Київ, 

3 серпня 1990 р. // ММС. – КН-585. – РД-4. – 1 арк., машинопис. 
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Р. Паклена6, І. Губаржевського7, О. Лугового8, С. Підкови9, Н. 

Полонської-Василенко10, Я. Славутича11. У цих статтях було 

оприлюднено інформацію про загибель В. Черняхівської у катівнях 

НКВС. Але деякі з викладених у них фактів не завжди відповідають 

дійсності. Наприклад, у статті С. Підкови «До історії «Спілки 

визволення України»«, у художній формі, з детальними подробицями 

розповідається про побачення Старицької-Черняхівської з арештованою 

донькою під час слідства. А впродовж засідань по процесу СВУ, як 

стверджує автор, Людмила Михайлівна не лише не визнавала себе 

винною, а й підкреслювала, що «СВУ» існувала та боролась за 

незалежну, соборну Україну. Втім, ця інформація не достовірна. В. О. 

Черняхівська, справді деякий період перебувала під арештом одночасно 

з батьками, але зустрічей та очних ставок між ними не проводили12. Так, 

під час показового судового процесу Л. Старицька-Черняхівська 

демонструвала незламну позицію, але не визнавала не лише своєї участі 

у «Спілці...», а навіть підкреслювала, що їй не було відомо про існування 

такої організації13. В окремих публікаціях, наприклад, Я. Славутича, 

міститься інформація про те, що 1941 р. Л. Старицька-Черняхівська не 

була вивезена до Казахстану, а повішена у Києві перед евакуацією 

слідчого відділку. Це також є недостовірним. Не знайшли 

документального підтвердження окремі подробиці про другий арешт 

Вероніки та загибель Людмили Старицької-Черняхівської і Оксани 

Стешенко, описані у статтях Н. Полонської-Василенко (під псевдонімом 

                                           
6Паклен Р. Знищена сила. Людмила Старицька-Черняхівська // Овид. – 1959. – Ч. 1. – С. 

52–64. 
7Губаржевський І. Людмила Старицька-Черняхівська – борець за молоду Україну / І. 

Губаржевський // Нові дні. –1970. – Ч. 12. – С. 14–15. 
8Луговий О. Визначні жінки України. – Торонто, 1942. – С. 163–164. 
9Підкова С. До історії Спілки визволення України // Спілка визволення України (Ідейні 

основи, історія та матеріали до пізнання її діяльності на рідних землях). – Мюнхен, 1953. 

– С. 31–34. 
10Полонська-Василенко Н. Спогади / Упор., автор вступ. статті В. Шевчук. – К.: Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2011. – С. 392-409, 410-426. 
11Славутич Я. Дослідження, статті. – Едмонтон, 2006. – Ч. 1. – С. 56–58, 87. 
12ГДА СБУ. – Спр. 67098: Справа “СВУ”. – Т. 60: Архівно-слідча справа Старицької-

Черняхівської Л. М. – Арк. 36. 
13Спілка визволення України”: Стенографічний звіт судового процесу. – Б.м., Б. в., 

1931. – Т. 1. –  С. 25-36. 
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Н. Данилевська)14. Ці праці були спочатку надруковані у закордонних 

виданнях, а 2011 р. опубліковані у книзі «Спогади» Н. Полонської-

Василенко. У них авторка повідомляє, що під час другого арешту В. 

Черняхівська збожеволіла і була вислана на 8 років до Сибіру, а 

Людмилу Михайлівну із сестрою розстріляли в Дарниці напередодні 

вступу німців до Києва15. 

Після 1989 р., коли члени родини Старицьких були реабілітовані, 

до теми репресивних переслідувань родини звернулися й дослідники з 

українських теренів. Протягом 1990-х рр. вийшли публікації з 

розкриттям основних біографічних сюжетів. 1990 р. у журналі 

«Вітчизна» вийшла стаття А. Болабольченка «Кривавий верлібр»16 про 

долю Л. Старицької-Черняхівської у 1930-ті роки. Він же у монографії 

«СВУ – суд над переконанням»17 вперше опублікував фрагмент 

протоколу допиту письменниці. Важлива інформація про засудження 

подружжя Черняхівських була вміщена також у книзі Ю. Шаповала та 

В. Пристайка «Справа «Спілки Визволення України»«18. Історія родини 

Старицьких була розкрита й у статті Ю. Хорунжого «Як перевели 

козацький рід», вміщеній в упорядкованій ним же книзі спогадів «Опера 

СВУ–музика ГПУ»19 цієї ж теми він торкнувся і в есеях, присвячених 

Л. Старицькій-Черняхівській та В. Черняхівській у книзі «Шляхетні 

                                           
14Данилевська Н. Загублений рід Старицьких-Черняхівських-Стешенків // Визначні 

жінки України. – Торонто, 1950. – С. 67–84. 
15Полонська-Василенко Н. Спогади / Упор., автор вступ. статті В. Шевчук. – К.: Вид. 

дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – С.426. 
16Болабольченко А. Кривавий верлібр (Про кримінальну справу і трагічну долю 

Л. М. Старицької-Черняхівської) // Вітчизна. – 1990. – № 11. – С. 113–119. 
17Болабольченко А. СВУ – суд над переконанням. – К.: Вид-во УКСП «Кобза», 1994. – 

114 с. 
18Пристайко В., Шаповал Ю. Справа “Спілки. Визволення України”: Невідомі 

документи і факти: Науково-документ. Видання. – К.: В-во «Інтел», 1995 – С. 70-71, 121-

124, 401-406. 
19Хорунжий Ю. Як перевели козацький рід // Опера СВУ – музика ГПУ: Спогади свідків 

/ упор. Ю. Хорунжий. – Кам’янськ-Шахтинський (Ростов. обл.): Станіца, 1992. – С. 16-

31. 
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українки»20 та у інших публікаціях про членів родини Старицьких21. 

Тему репресій в сім’ї драматурга розкрив і С. Білокінь у монографії 

«Масовий терор як засіб державного управління в СРСР»22. Документи 

про перебування Черняхівських під арештом увійшли до книги 

«Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ 

УСРР 1927–1929 рр.» 23. 

У більшості опублікованих праць, присвячених як 

Л. Старицькій-Черняхівській, так і долі родини за радянських часів, 

одними з найпопулярніших сюжетів, в контексті теми репресій в родині 

Старицьких є матеріали про поведінку Л. Старицької-Черняхівської під 

час процесу СВУ та про її пошуки доньки 1938 – 1939 рр. Втім, і до 

сьогоднішнього дня належним чином не введено до наукового обігу 

важливі матеріали, що розкривають обставини перебування під 

арештом представників родини Черняхівських 1929 – 1930 рр., 

доповнюють історію репресій в родині Старицьких та є одним з 

найважливіших джерел біографічної (а ширше – просопографічної) 

інформації. Мова йде про листування заарештованих з родичами в 

період процесу СВУ.  

Охоплює воно 1929 – 1930 рр. Це листування Л. Старицької-

Черняхівської з В. Черняхівською, листи О. Г. Черняхівського до 

дружини та доньки, листи Людмили Михайлівни та Вероніки 

Олександрівни до Оксани Стешенко та Марії Старицької. Документи 

зберігаються у фондовій колекції Музею видатних діячів української 

культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, 

Михайла Старицького. Зважаючи на кількісно великий масив джерел, у 

даній публікації зупинимося на окремому сюжеті листування 

В. Черняхівської з матір’ю, Л. Старицької-Черняхівської, яке велося 

                                           
20Хорунжий Ю. Шляхетні українки: Есеї-парсуни. – К.: Видавництво імені Олени 

Теліги, 2003. – С. 23-70, 11-132. 
21Хорунжий Ю. Людмила Старицька-Черняхівська // З порога смерті...: Письменники 

України – жертви сталінських репресій. – К., 1991. – Вип. 1. – С. 414–417; Хорунжий Ю. 

Янгола більше // Урядовий кур’єр. – 2000. – 14 жовтня. – С. 7. 
22Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): 

Джерелознавче дослідження / С. Білокінь. – Дрогобич: «Коло», 2013. – Т. 2. – 1066 с. 
23Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр. 

/ Упоряд. В. М. Даниленко. – К., 2012. – 756 с. 
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протягом перебування у в’язниці під час процесу СВУ. Документи 

можна умовно поділити на такі групи: 1) листи Л. М. Старицької-

Черняхівської до доньки під час її перебування у в’язниці; 2) листи 

В. Черняхівської з місць ув’язнення; 3) листи Старицької-Черняхівської 

до доньки з в’язниці періоду, коли та вже перебувала на волі, а під 

арештом перебувала сама Людмила Михайлівна; 4) листи Вероніки 

Олександрівни у в’язницю до матері. Важливим доповненням 

інформації про перебування у затінках ДПУ є й листи до інших родичів, 

адже окремі факти у листуванні між собою вони замовчували. Аналіз 

джерел дає можливість скласти більш повну картину життя родини в 

означений період, стосунки між її представниками, доповнити канву 

біографій та літературної діяльності нащадків Михайла Старицького. 

Більшість листів написано на поштових картках, олівцем або 

чорнилом, жодних купюр в них немає. Відповідно і текст побудований 

з урахуванням особливих умов. Політичний контекст – відсутній. Їх ціль 

– вирішення певних побутових питань, обмін інформацією щодо 

фізичного та морального стану заарештованих. В окремих джерелах 

паралельно тексту Л. М. Старицької-Черняхівської простим олівцем 

дописані коментарі В. О. Черняхівської, наприклад: «Третя частина ціх* 

грошей моїх на випадок, як я вже писала – Яркові на «подъемные»»24 

[1]. У цитованому фрагменті над словом частина рукою Вероніки 

Олександрівни дописано «Близько 200». На кожному з листів, 

написаних на картках, є поштові штемпелі, зазначено адресу 

відправника та адресата, в окремих документах проставлена дата самим 

автором написаного. В інших дати немає, тому час написання можна 

орієнтовно встановити за поштовими позначками, хоча, судячи з 

окремих листів, на пошту вони могли потрапляти за день і більше після 

написання. Цінними є позначки адреси одержувача чи відправника, 

оскільки дозволяють точно встановити місце утримання ув’язнених: 

номери бупрів (Будинок примусових робіт), камер та їхні типи (загальна 

чи одиночка), а також адресу за якими тимчасово проживали Старицькі 

в Харкові. Так, дізнаємося, що під час перебування у Лукянівській тюрмі 

Вероніку Олександрівну утримували у 2-й одиночній камері 3 корпусу 

                                           
* Тут і далі подаємо цитати зі збереженням авторського правопису. 
24 Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 12. 02. 1930 р. // ММС. – КН-

6509. – Л-354. – Арк. 1. 
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бупру, а після переїзду до харківської в’язниці розмістили у камері № 37 

2-го корпусу бупру № 1. Л. Старицька-Черняхівська утримувалась в 

камері № 35 2-го корпусу бупру № 1. В Харкові, до арешту, Людмила 

Михайлівна, а потім, після звільнення, і Вероніка Олександрівна 

проживали за адресою Барачний провулок, будинок 3, квартира 25. Крім 

того, зауваження стосовно місця проживання письменниці та її доньки 

знаходимо у текстах листів. В одному з них, після звільнення Вероніка 

писала: «…Що мені воля без тебе і тата? Чесне слово, я себе почувала не 

гірше в камері 37. А твоя камера ближче до «чепурні», як казав один мій 

вартовий, чи далі від моєї в протилежний бік?»25. У листі, адресованому 

доньці, 22 січня 1930 р. Людмила Михайлівна зауважила, що Вероніка 

оселилася в орендованому нею раніше помешканні: «Я дуже рада, що ти 

на тому-ж помешканні, де я була. Обідай в Будинку Ученого, там 

пристойний обід і всі можуть обідати…»26. Крім того, з листів можна 

дізнатись ряд побутових подробиць з життя членів родини того періоду. 

А саме: як вони проводили дозвілля, який одяг носили, яких речей 

потребували в ув’язненні, які продукти харчування купували, яким з них 

надавали перевагу. 

Ставлення Л. Старицької-Черняхівської до доньки розкривають її 

звертання, яким вона надає перевагу в листах. Пишучи Вероніці, вона 

вживає такі форми, як «дитиночка моя», «щастя моє», «зайченяточко», 

«кошеняточко» та ін. В свою чергу В. О. Черняхівська звертається до 

матері таким чином: «мамочка», «кохана матусенька», «любий мій 

мамусік» та ін. 

Як вище згадували, після того, як Вероніку Олександрівну 

перевезли до Харкова, туди ж, щоб бути поруч із заарештованою 

донькою, переїхала й Людмила Михайлівна. Частих побачень їм не 

давали, тому більшість справ вирішувалося у листуванні. Найчастіше 

мати запитувала про стан здоров’я В. Черняхівської, давала поради щодо 

харчування, руханки, радила перечитати окремі художні твори, 

повідомляла про передані гроші. Наприклад: «Люба єдина, кохана 

дитиночка моя! Я так зраділа, як одержала твою листівочку, що й 

                                           
25Черняхівська В. Лист до Старицької-Черняхівської Л., б/д // ММС. – КН-6875. – Л-721. 

– 1 арк., автограф. 
26Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 22. 01. 1930 р. // ММС. – КН-

6503. – Л-348. – 1 арк., автограф. 

 



105 

сказати не можна! Я тобі вислала по почті 12.12 тут у Харкові 10 

карбованців. Зараз піду на пошту довідатись в чім справа, а ти те-ж 

розпитай у своєї адміністрації. Завтра в неділю я тобі передам на 

передачі 10 карб. Будь ласка купуй собі що-дня яблоки і молоко. Ти 

напевно, не потовщала, а от схудла без руху. Роби що-дня гімнастику і 

попрохай до себе лікаря, напевно-ж у вас є лікарі – хай пропише тобі 

залізо. Я страшенно турбуюсь за твоє здоров’я. Я послала тобі через 

т[овариша] Ушакова 2ій томік «Людини, що сміється» словничок і 

паперу, а сьогодня-ж напишу татові, щоб він вислав ті два томики…»27. 

Подібні поради знаходимо і в інших листах, наприклад у написаному 2 

січня 1930 р., вона також просила доньку купувати побільше яблук та 

мандарин, скаржилася на недостатність продуктів харчування у Харкові 

та радила не вживати червоний кав’яр: «А з їжі тут в Х[аркові] мало що 

є, тільки червоний та чорний кав’яр та кет[а], кав’яру червоного не 

купуй, а купи собі яку-небудь коробку консервів чи що…»28. 

В окремих документах Людмила Михайлівна коротко 

повідомляла про перебіг домашніх справ, оповідала про свою 

літературну роботу. Наприклад, в листі від 3 січня 1930 р. вона 

зазначила, що отримала дозвіл на публікацію повісті «Чорний Ол», тому 

вона вже не зможе працювати над перекладом Вероніки, оскільки 

готуватиме до друку власний твір, також письменниця вказала, що в 

одному з іспанських журналів надруковано наукову статтю Олександра 

Черняхівського [2]. В цьому ж документі міститься й важлива 

просопографічна інформація, він засвідчує, що навіть перебуваючи у 

в’язниці Вероніка Олександрівна турбувалася про свою зовнішність, а 

мати передавала їй предмети гардеробу: «Я дуже рада, що ти вже не 

стрижеш волосся. А що ти зробилась жовтим уродом з червоним носом 

– цьому я не вірю. Чулки і рукавички звичайно закордонні, у нас таких 

нема. Модісточку я напитаю і тоді візьму у тебе сукню…»29. 

У листах до матері Вероніка Олексндрівна описувала умови, в 

яких перебувала, просила передати певні продукти або речі, зазначала, 

                                           
27Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В., 21. 12. 1929 р. // ММС. – Л-334. 

– 1 арк., автограф. 
28Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 02. 01. 1930 р. // ММС. –КН-

6501. – Л. 346. – 1 арк., автограф. 
29Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 03. 01. 1930 р. // ММС. – КН-

6502. – Л 347. – 1 арк., автограф.  
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що у неї є можливість займатись перекладами, або ж просила, щоб хтось 

із родичів працював над текстом, за який підписано контракт. Часто, 

розуміючи, що батьки занепокоєні її не лише моральним, а й фізичним 

станом, В. Черняхівська намагалась подати інформацію у позитивному 

ракурсі. Наприклад, в листі від 8 жовтня 1929 р., ще перебуваючи у 

київській в’язниці, вона вказала таке: «Мої кохані, милі, любі таточко й 

мама! Я не знаю чи ця листівка дійде до вас, але все таки пишу. Я трохи 

зблідла, але не схудла. Читаю, вишиваю, пишу вірші і до тюрми вже 

звикла. Хай хто-небудь перекладає роман В. Гюго «Людина, що 

сміється», бо шкода щоб пропали гроші. Часто ви обоє мені снитесь. 

Дуже вас люблю і цілую всім серцем…»30. Серед матеріалів Вероніки 

Олександрівни збереглися і її листи до інших родичів. Ці документи 

суттєво доповнюють інформацію про тогочасні події з життя 

Черняхівських, оскільки в окремих випадках поетка була більш 

відвертою з тітками, аніж з батьками. А один з листів, написаний 15 

січня 1930 р. зафіксував й інформацію про перші дні перебування в 

ув’язненні всієї родини: «Любі мої тіточки! Мушу сповістити вас про ту 

новину, що вже всі втрьох сидимо під одним дахом. Але їхати сюди 

нікому не треба і взагалі ніяких передач влаштовувати не слід. Чи 

вислали ви ті двісті з чимось карбованців? Чи вислали мені російську і 

французьку книжки й словники? Якщо не вислали, то дуже прошу 

зробити це якнайшвидше. Французького словника висилати не треба, а 

тільки академічного рос[ійсько]-укр[аїнського] усі чотири томи [3…»31. 

Головною темою листів Старицької-Черняхівської періоду, 

коли Вероніка Олександрівна була звільнена з-під арешту, а подружжя 

ще перебувало у в’язниці, так само є турбота про доньку. В листі від 8 

лютого 1930 р. Людмила Михайлівна писала: «А я тебе вчора, в середу, 

бачила у три години в день. Я їхала автобусом, а ти йшла повз ДВД. Я 

страшенно боюся, щоб ти не впала, така слизота. Я згадала , що твоя ж 

синя сукня – вичищена і як з голочки, – може ти напишеш Оксані, щоб 

привезла тобі і твоє пальто і синю шапочку і твій палантин»32. Крім того, 

                                           
30Черняхівська В. Лист до Старицької-Черняхівської Л. та Черняхівського О. від 08. 

10.1929 р. // ММС. – КН-6871. – Л-716. – 1 арк., автограф. 
31Черняхівська В. Лист до Старицької М. та Стешенко О. від 15. 01. 1930 р. // ММС. – 

КН-6872. – Л-717. – 1 арк., автограф. 
32Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 08. 02. 1930 р. // ММС. – КН-

6506. – Л-351. – 1 арк., автограф. 
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у них письменниця цікавиться родинними справами, просить передати 

цукру або чаю, інколи дорікає доньці, що вона не прийшла на побачення 

з татом або рідко передає листи, повідомляє, що їй обіцяють побачення 

з донькою, але вона не хоче її турбувати, оскільки дуже слизькі дороги33. 

Сам факт звільнення доньки з-під арешту надавав письменниці сил, у 

листі від 22 січня 1930 р. вона писала: «Моє пташеняточко! Коли я 

довідалась, що та вже на волі я мало не збожеволіла з радости, моє 

помешкання здалося мені Садом Гесперід! <…> Я весь час думаю, як ти 

тепер ходиш по вулицях, як всі ахають, коли тебе побачать. Я тільки 

живу радістю. Піди на «Циганського барона» і почуєш «їжте 

спільний…»»34. Досить цікавою є і відповідь на нього Вероніки 

Черняхівської, яку Людмила Старицька-Черняхівська отримала 30 січня 

того року: «…Вчора я передала тобі білизну через цю жінку, одержала 

твою брудну назад, але без записки і без розписки на 5 карб. Чи ти 

одержала це все? Що тобі мамочко, передати? Чому моя білизна 

потрапила до тебе? Вчора ми були на «Циганському бароні». Боже мій, 

мамуся, що я переживала, коли вона винесли на сцену цього пирога! Я 

хочу бути ввесь час думками з тобою, читати ті самі книжки, що й ти. 

Сьогодні біжу на побачення з татком. Ах, коли б нам з тобою побачитися 

швидше»35. Сюжет з переглядом вистави «Циганський барон» розкрито 

і в листі Ірини Стешенко до тітки Марії від 1 лютого 1930 р., щоправда 

інформацію подано дещо в іншому ракурсі. Але зазначений лист містить 

й інші, важливі факти про тогочасне життя В. Черняхівської у Харкові: 

«…Я Р[ону] [4] пою що-дня какао і взагалі угощаю чім можу. На жаль, 

мій заробіток уже скінчився, всі гроші прожили (тут усе неймовірно 

дорого), жалування навіть на саме необхідне не вистачає, поклала тільки 

в касу для мами 70 крб. У мене тепер гарненька кімнатка, зате значно 

дорожче доводиться платить за неї, і взагалі страшно трудно. Р[она] 

дуже гарненька, прекрасно виглядає, тільки трохи потовщала. Вона 

зараз пів дня перекладає свій роман, а пів дня сидить у мене. Була на 

                                           
33Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 10. 2. 1930 р. //  ММС. – КН-

6007. – Л 352. – 1 арк., автограф. 
34Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 22. 01. 1930 р. // ММС. – КН-

6503. – Л-348. – 1 арк., автограф. 
35Черняхівська В. Лист до Старицької-Черняхівської Л. від 30. 01. 1930 р. // ММС. – КН-

6154. – Л-12. – 2 арк., автограф. 
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«Циг[анському] бароні», їй дуже сподобалось. Справді дуже гарненька 

оперета, іде вона так, як і написана, без усяких змін і вставок, музика 

прекрасна і гарні костюми. В другій дії вставили тільки 2-гу рапсодію 

Ліста (балет танцює венгерський танок). Люді теж дуже сподобалось, 

коли ми з нею ходили. <…> Я уже вам писала, що чудові вертуги і 

печення загинули; ми з Р[оною] оплаківали їх, але нічого не допомогло і 

все довелося викинути. Я купила 2 колоди карт і ми граємо в преферанс 

і в 21, і в 66. Нехай мама привезе Р[оні] її чорну сукню (бархатну) і все, 

що Р[она] просила…»36. 

Будучи головою родини Старицьких-Черняхівських-

Стешенків Людмила Старицька-Черняхівська навіть у в’язниці 

опікувалася веденням «практичних» питань: нагадувала Вероніці 

отримати її гонорари, писала як слід розподілити гроші між родичами, 

просила переказати кому і що потрібно передати до тюрми з білизни, 

одягу та їжі, де слід прати білизну, і традиційно піклувалась про 

зовнішній вигляд доньки. 12 лютого 1930 р. вона писала 

В. Черняхівській: «І ще я її прохала зжарити кави, змолоти і передати 

сюди татові і мені трошки. Тато-ж так любить чорну каву, вона йому 

була-б зараз дуже добра і цукру татові треба дати, і чаю, і скажи йому, 

щоб він брав собі на обіді окрошку і заварював чай. Ці милі люди з 

охотою це роблять. 9) [5] Так мабуть і Яркові треба дати цукру і чаю. 

<…> Будь ласка одпори свій помпон зверху шапочки! Всі жінки тепер 

носять так ці дурні помпони і всі вони нагадують чайники, накриті 

німками зв’язаними покривалами»37. У листах Л. Старицької-

Черняхівської також знаходимо вказівки щодо ведення домашніх справ 

у Києві. Пишучи до Вероніки 3 березня 1930 р. вона просила з’ясувати 

стан могили М. Старицького: «Не забудь будь ласка ще того, що я тобі 

казала про дідуніну могилу й напиши про це Мані [6], я тоді з Києва 

виїхала так швидко [7], що не встигла заїхати на кладовище, а той 

могильник може й досі не поставив хреста…»38. Інколи Людмила 

Михайлівна описувала умови в яких перебувають ув’язнені. Наприклад, 

                                           
36Стешенко І. Лист до Старицької М. від 01.02.1930 р. // ММС. – КН-7218. – Л-1063. – 

Арк. 1. 
37Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 12. 02. 1930 р. // ММС. – КН-

6509. – Л-354. – Арк. 2, 3 зв. 
38Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 03. 03. 1930 р. // ММС. – КН-

6514. – Л-359. – 1 арк., автограф. 
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можна дізнатися, як часто вони могли користуватися ванною, що були 

холодні камери та ін.: «…У нас свої новини: сьогодні ми вже вдруге 

ходили у ванну і перебралися на гору…»39. Написані в цей же час листи 

письменниці до сестри, Марії Михайлівни, мають інше емоційне 

забарвлення, крім турботи про рідних, писала про тяжкий моральний і 

фізичний стан, надавала вказівки про передачі, дрібні доручення, а 

найголовніше – прохала потурбуватися про доньку. Наприклад: «…Це 

дуже егоїстично, але я рада, що ти приїдеш, тільки приїзди тоді, коли 

поїде Роночка. Вона дуже схудла і я дуже хочу, щоб вона хоч на місяць 

виїхала десь на повітря. Нас перевели на другу кімнату і коли холодні 

дні тут нам краще»40. А наприкінці січня 1930 р. сестрі Оксані вона 

писала: «…Живеться мені не погано і, коли я вертаюся у нашу кімнатку, 

мені здається що це найкраще місце в світі: стосвічна лампа, багато 

книжок, ми балакаємо, сміємося, навіть заходилися було співати, таке 

виходить trio…»41. 

Окремою групою можна виділити листування, що велося під 

час самого судового процесу. Як відомо, Вероніка Олександрівна на той 

час перебувала у Харкові і була присутня на судових засіданнях. І якщо 

в листах до матері вона продовжувала вирішувати біжучі побутові 

питання пов’язані з передачами, основні враження від процесу вона 

описувала в листах до тіток. У листі до Марії Старицької вона писала: 

«Люба Манічка. Одержала від тебе все – посилку й гроші. За все дуже 

дякую. І не вигадуй висилати мені свої гроші – тепер мої справи 

покращали, і я знайшла прекрасні і дешеві обіди на моїй вулиці. З 

Оксаною я цілком розрахувалася. Якщо вона ще щось одержить, то хай, 

то хай оддасть тобі те, що витратила на нас. Мала сьогодні побачення з 

мамочкою. Вона виглядає дуже бадьоро – тільки я попросила її щоб вона 

одягла окуляри, а залишила свій лорнет8, бо це справляє негарне 

вражіння. Суд надзвичайно цікавий. Будь ласка, не турбуйся, спи їж і не 

плач…»42. У листах до Вероніки Людмила Михайлівна протягом 

                                           
39Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 10. 2. 1930 р. //  ММС. – КН-

6007. – Л 352. – 1 арк., автограф. 
40Старицька-Черняхівська Л. Лист до Старицької М., 1930 р. // ММС. – КН-6437. – Листи 

(далі –Л)-345. – 1930. – 1 арк., автограф. 
41Старицька-Черняхівська Л. Лист до Стешенко О., б/д // ММС. – КН-6505. – Л-350. – 1 

арк., автограф. 
42Черняхівська В. Лист до Старицької М. від 12. 02. 1930 р. // ММС. – КН-6885. –  
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судових засідань так само як і раніше турбувалась станом доньки, давала 

дрібні доручення, не вдаючись до коментарів про сам процес, 16 березня 

вона писала: «…Я тепер без свого лорнета, як Самсон без патлів. Сідай 

в першому ряді, щоб я тебе бачила. Я вже кофточку твою пізнаю. 

Попрохай Шуру [9] купити мені в «Русі» мого Кармелюка [10] і 

Напередодні [11], і можеш передати мені через Петренка [12] кашпо, 

мені з білизни потрібна тільки простися, ти те-ж можеш передати її через 

Петренка, а більше нічим не турбуйся, в мене все є…»43. 

Отже, окреслені матеріали листування між членами родини 

Старицьких є важливим історичним і біографічним джерелом, оскільки 

містять інформацію про стосунки в серед нащадків драматурга, 

підтверджують велику згуртованість її представників, визначають 

окремі риси характеру, моральні стани, літературну працю у в’язниці, 

частково дозволяють відтворити побутові умови під час перебування під 

арештом, порівняти умови, в яких утримувались різні представники 

родини Черняхівських, уточнити загальний стан і настрій арештованих, 

додвнити інформацію про перебіг допитів, місця утримання та ін. 

 

КОМЕНТАРІ: 

 

1. Мова йде про гроші з авторських гонорарів Людмили 

Михайлівни. Частину з них вона планувала передати Ярославу 

Стешенку після його звільнення з-під арешту. 

2. 1929 р. О. Г. Черняхівський мав наукове відрядження до Іспанії. 

Перебуваючи в Мадриді, він особисто познайомився з всесвітньо 

відомим нейроанатомом, гістологом, лауреатом Нобелівської премії 

Рамоном Кахалем (Сантьяго Рамон-і-Кахаль), налагодив тісну наукову 

співпрацю з неврологічною школою вченого, а також став дописувачем 

іспанських медичних часописів. 

3. Перебуваючи у в’язниці, В. Черняхівська працювала над 

перекладом роману В. Гюго «Людина що сміється». Щоправда, раніше, 

як видно з наведених вище цитат, вона пропонувала працювати над 

твором і своїм родичам. 

                                           
Л-730. – 1 арк., автограф. 
43Старицька-Черняхівська Л. Лист до Черняхівської В. від 16. 03. 1930 р. // ММС. – КН-

6515. – Л-360. – 1 арк., автограф. 
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4. Рона – так в родині називали В. О. Черняхівську. 

5. «9)» – у цитованому листі Л. М. Старицька-Черняхівська надала 

В. О. Черняхівській ряд доручень, кожне записувала під порядковим 

номером. 

6. Маня – так в родині називали Марію Михайлівну Старицьку. 

7. «…Я тоді з Києва виїхала так швидко…» – йдеться про виїзд Л. 

Старицької-Черняхівської до Харкова, вслід за переведеною до 

харківської тюрми В. Черняхівською. 

8. У пресі, що друкувала повідомлення про перебіг судового 

процесу СВУ, чимало глузувань викликав лорнет Старицької-

Черняхівської. Користування ним називали «буржуазною звичкою». За 

спогадами сучасників, під час одного з засідань письменниця його 

зламала. Лорнет, що за свідченнями Ірини Стешенко, належав Людмилі 

Михайлівні, зараз експонується у музеї Михайла Старицького. 

9. Шура – Олександр Романенко (1895 – ?) – актор, співак, 

живописець, третій чоловік Ірини Стешенко, працював у театрі ім. 

І. Франка, театрі «Березіль» та ін. 

10. «Розбійник Кармелюк» – вистава на 5 дій і 6 одмін 

Л. М Старицької-Черняхівської видана 1926 р. у харківському 

видавництві «Рух» (серія «Театральна бібліотека»). 

11. «Напередодні» – історична сцена на 1 дію Л. М. Старицької-

Черняхівської, написана 1926 р. і присвячена Т. Г. Шевченку. Того ж 

року твір було надруковано у видавництві «Рух». 

12. Петренко – особа не встановлена. 
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ІІ. РАДЯНСЬКИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ 

СТОЛІТТЯ: ІДЕОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ТА ПОЛІТИЧНА 

ПРАКТИКА В УКРАЇНІ 

 

 

Бажан О. (м. Київ) 

Золотарьов В. (м. Харків) 

 

«ПРОПОНУЄТЬСЯ ВАМ ВИКОНАТИ ВИРОКИ ТРІЙКИ 

УНКВС КИЇВСЬКОХ ОБЛАСТІ…» 

 ГОЛОВНІ ВИКОНАВЦІ СМЕРТНИХ ВИРОКІВ У КИЄВІ У 

1930-ТІ РОКИ 

 
У статті вивчаються персоналії виконавців смертних вироків у системі 

радянських органів держбезпеки УРСР у другій половині 1930- х років. 

Ключові слова: НКВС УРСР, радянська каральна система, комендант НКВС, 

«Великий терор». 

 

From the very beginning of the Soviet state security bodies the executions of political 

opponents, "enemies of the people" were assigned to the commandant staff. It was a special caste 

of the security bodies – VUChK-GPU-NKVD. Even until now there has not been found a special 

legal instrument to regulate these functions. According to the "Regulations of the organizational 

structure of VChK and its departments and their relationship", which was approved by the 

general meeting of VChKemployees on July 11, 1918, it was determined that the Commandant 

department provides protection of buildings, is responsible for the information desk and the 

prison. In practice, a person who served as commandant of the NKVD, among other things had 

to acquire executioner’s skills – he should be able to skillfully manage the firing squad during 

the procedure of executions. 

The technology of death penalty in the Soviet Union in the years 1920-1930-ies (the 

place of execution, burial place of executions, the staff of performers) were rarely the subject of 

separate scientific researches. 

There is a lack of biographical researches, which meticulously represent the life and 

activities of commandants of the NKVD of the Ukrainian SSR that were involved in the 

executions according to the decisions of extrajudicial bodies in times of "Great Terror". Basing 

on the body of archival sources, a number of reference and information resources, the authors 

tend to reproduce the biographies of the executors. And on the basis of the evidences, they try to 

trace how social, historical and situational factors affected the will and actions of certain NKVD 

officers. 

Key words: NKVD of the Ukrainian SSR, Soviet punitive system. NKVD commandant, 

«Great Terror». 
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Технологія смертної кари в СРСР у 1920-30 ті роки (місця 

виконання вироку, місця поховання страчених, особовий склад групи 

виконавців) зрідка ставали предметом окремих наукових досліджень. На 

сьогодні маємо лише книгу відомого російського дослідника М. В. 

Петрова про співробітників НКВС СРСР, які розстрілювали польських 

офіцерів у 1940 р.1, публікації Олексія Теплякова, в яких простежується 

долі окремих співробітників комендатури ВУЧК-МДБ2, публіцистичні 

нариси про багаторічного коменданта НКВС СРСР Василя 

Михайловича Блохіна (1895-1955)3, його помічника Петра Івановича 

Магго (1879-1941)4 та членів Луб’янської розстрільної команди5; 

начальника адміністративного відділу УНКВС по Ленінградській 

області Михайла Родіоновича Матвєєва (1892-1974), який за 5 днів 

листопада 1937 р. власноручно розстріляв 1111 в’язнів Соловецької 

тюрми6; коменданта УНКВС по Харківській області Тимофія 

Федоровича Купрія (1906-1981) – головного ката польських офіцерів у 

Харкові7; заступника начальника 3-го відділу УДБ УНКВС по 

Іркутській області Бориса Петровича Кульвеца (1899-?)8 під 

керівництвом, якого на Ленських копальнях навесні 1938 р. було 

розстріляно 948 чоловік9. 

Бракує також біографічної продукції, в якій скрупульозно 

відтворено життєвий шлях та діяльність комендантів НКВС УРСР та їх 

заступників, які були причетні до виконання смертних вироків на основі 

рішень позасудових органів у часи «Великого терору». Автори статті, 

                                           
1Петров Н.В. Награждены за расстрел. 1940. –  М.: МФД, 2016. –  368 с. 
2Тепляков А. Исполнители смертных приговоров в ведомственной иерархии ВЧК-МГБ // История 

сталинизма: Жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий: материалы международной научной 

конференции. Санкт-Петербург, 18−20 октября 2012 г. / сост. А. Сорокин, А. Кобак, О. Кувалдина. – 

М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2013. – С. 435−443.  
3Петров Н.В. Палачи. Они выполняли заказы Сталина. – М.: Новая газета, 2011. – 310 с. 
4Ямской Н.Палачи лежат в почете // Огонёк (Москва). – 2005. – № 37. – 18 сентября.  
5Сопельняк Б. Смерть в рассрочку. – М.: Гея,1998. – С. 265-284.  
6Лукин Е. На палачах крови нет. Типы и нравы Ленинградского НКВД. – Спб, 1996. – С. 1-7. 
7Петров Н.В. Палач-хапуга и находки школьников. Портрет харьковского расстрельщика 

военнопленных поляков коменданта Куприя в интерьере могильных ям // Новая газета (Москва). – 

2015. – 21 мая. 
8Комаров А. Исполнитель. О праздниках и буднях обыкновенного палача // Труд. – 1992.– 6 августа. 
9Александров А., Томилов В. «Два ленских расстрела» // Восточно-Сибирская Правда (Иркутск). – 

1996. – 28 мая. 
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опираючись на корпус архівних джерел, низку довідково-

інформаційних ресурсів, прагнуть відтворити біографію «штатних 

катів» НКВС УРСР, які причетні до масових страт у Києві у часи 

«Великого терору» на території тюрми Управління державної безпеки 

(УДБ) НКВС УРСР. 

З самого початку існування радянських органів державної безпеки 

виконання смертних вироків над політичними противниками, 

«ворогами народу» було покладено на співробітників комендатури - 

особливу касту у відомстві ВУЧК-ДПУ-НКВС. Варто зазначити, що 

дотепер не виявлено спеціального нормативно-правового документа, 

який би регламентував ці функції. Згідно з «Інструкцією з 

організаційного устрою ВЧК та її відділів і їхніми взаємовідносинами», 

затвердженої загальними зборами співробітників ВЧК 11 липня 1918 р., 

було визначено, що комендантський відділ здійснює охорону будівель, 

йому підлягає довідкове бюро та тюремна справа10. 

На практиці особа, яка обіймала посаду коменданта НКВС, крім 

всього іншого, мала набути навички катівського ремесла - вміло 

керувати розстрільною командою під час процедури виконання 

смертних вироків.  

Серед когорти професійних виконавців смертних вироків у 

структурі радянських органів держбезпеки УРСР у 1930-ті роки 

вирізняється Олександр Георгійович Шашков – своєрідний рекордсмен 

на посаді коменданта ДПУ-НКВС УРСР, якому упродовж 5 років 

довелося виконувати специфічну чекістську роботу у Києві та 

витримати надвантаження в часи «Великого терору». На чолі 

комендантського відділу центрального апарату ДПУ-НКВС колишній 

начальник відділку дорожньо-транспортного відділу ДПУ Південної 

залізниці на станції Харків О. Шашков11 пробув з літа 1933 р. до першої 

декади березня 1938 року. Нині важко встановити, яке число 

розпоряджень подібного змісту виконав екзекутор О. Шашков у підвалі 

Жовтневого палацу: 

                                           
10Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917 – 1991. Справочник. Под. ред. 

акад. А.Н.Яковлева; авторы-сост.: А.И.Кокурин, Н.В.Петров. – М.: МФД, 2003. – 768 с. 
11Російський державний архів соціально-політичної історії. Реєстраційний бланк члена ВКП(б)  

№2320736. 
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«КОМЕНДАНТУ НКВД УССР СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

тов. ШАШКОВУ 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Предлагается Вам привести в исполнение приговора Тройки 

УНКВД Киевской области над осужденными к высшей мере наказания 

— РАССТРЕЛУ — нижеследующими осужденными (всього 53 особи 

– Авт.)… 

Об исполнении приговора представить один общий акт и по одной 

выписке из акта на каждого осужденного. 

Приложение: 53 выписки из протокола Тройки и 1 копия виписки 

из акта (образец). 

Председатель тройки НКВД Киев[ской] области 

Ст[арший] майор Госбезопасности    Шаров 

г. Киев. 5. VIII. 37 г.» 12 

Судячи з «акту виконаної роботи» комендантом НКВС УРСР 7 

серпня 1937 року у момент виконання вироку над засудженими до вищої 

міри покарання були присутні начальник внутрішньої тюрми УДБ 

НКВС УРСР, молодший лейтенант державної безпеки Іван Григорович 

Нагорний та помічник начальника внутрішньої тюрми УДБ НКВС 

УРСР Давид Дмитрович Кобінек. Отже, можна констатувати, що до 

такої незвичайної «чекістської роботи» у підвалі Жовтневого палацу 

(будинок колишнього Інституту шляхетних дівчат) у 1937-1938 роках 

були причетні як мінімум троє осіб, які ще 28 листопада 1936 р. «за 

особливі заслуги у зміцненні соціалістичного ладу» були нагороджені 

орденами Червоного Прапора13. 

Встановити інших учасників розстрільної команди, які 

демонстрували «професійні навички» у такому специфічному ремеслі, 

як виконання смертних вироків у будівлі по вул. Інститутській, 1, за 

відсутності архівних документів вкрай важко. Ознайомлення з 

кримінальною справою Петра Івановича Бабічева, звинуваченого у 

жовтні 1938 року у крадіжках речей репресованих громадян, дає 

можливість назвати осіб, які були причетні до «секретної роботи органів 

                                           
12Великий терор в Україні. «Куркульска операція» 1937 -1938 рр.: У 2-х частинах / Упоряд. С.Кокін, 

М.Юнге. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – Ч.2. – С. 166-168. 
13Правда. – 1936. – 29 листопада. 
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НКВС, пов’язаної з виконанням вироків» (конвой засуджених до страти 

громадян, транспортування та захоронення тіл тощо) у приміщенні 

Наркомату внутрішніх справ УРСР. Це водії спецмашин (тюремка) 

Павло Григорович Старжинський, Петро Іванович Бабічев, М. А. 

Зайцев; працівники внутрішньої тюрми НКВС УРСР: чергові – 

старшина О. В. Кисельов, П. Й. Вовк, старшина С. С. Попов; наглядачі – 

старшина В. П. Бендерський, старшина А. О. Перегон, помічник 

командира взводу С. Т. Семиволос, Шалайкін14. 

Нижче подаються біографічні довідки співробітників НКВС 

УРСР, які у часи «Великого терору» виконували роботу штатних катів.  

 

Ударник смертельного ремесла. 

(Олександр Георгійович Шашков) 

Олександр Георгійович Шашков народився у вересні 1900 р. у селі 

Степне Матюніно тодішньої Симбірської губернії (нині село у складі 

Гимовського сільського поселення Майнського району Ульяновської 

області) в бідній селянській родині. Росіянин. Батько у пошуках кращої 

долі пішов працювати на залізницю15. Деякий час Шашкови проживали 

в Царицині, де у них народився ще один син – Микола (також працював 

в органах радянської держбезпеки16), а згодом перебралися до 

Симбірську. Перебуваючи губернському центрі, упродовж 1913 – 1915 

років, Олександр навчався у вищому початковому міському училищі, а 

влітку підробляв на сезонних роботах. Закінчивши у 1915 р. три класи 

училища, влаштувався на Волзько-Бугульминську залізницю у 

Симбірську, де пропрацював 4 роки табельником і робітником шляхової 

дільниці. У часи Лютневої революції захопився політикою. У лютому 

1919 р. вступив до лав більшовицької партії, а у серпні того ж року до 

Робітничо-Селянської Червоної Армії. Військову кар’єру розпочав 

рядовим червоноармійцем 1-го приволзького полку 1-ї запасної 

стрілецької бригади, яка дислокувалася спочатку в Симбірську, а потім 

у Казані. З початком польсько-радянської війни 1920 р. О. Г. Шашков у 

                                           
14Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Спр.31029- фп. –  

Арк. 20. 
15Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 6. – 

Спр. 624. – Арк.124. 
16Петров Н.В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941-1954. – Москва: Международное 

общество «Мемориал»; Издательство «Звенья», 2010. – С. 924.  



117 

складі більшовицьких військ прибуває в Україну та служить ад’ютантом 

командира 44-ї батареї 45-ї стрілецької дивізії та ад’ютантом 404-го та 

398-го стрілецьких полків на Південно-Західному фронті. Після поразки 

українських визвольних змагань 1917-1921 рр. залишається в Україні та 

служить ад’ютантом 35-го полку 12-ї бригади. 

Навесні 1922 р. О. Г. Шашкова направляють на Туркестанський 

фронт. Служить командиром взводу 56-го полку, помічником 

начальника штабу Заревшанського бойового району, начальником 

оперативно-розвідувальної частини 3-ї Туркестанської стрілецької 

дивізії, начальником штабу дивізії. За бойові дії в Бухарі був 

нагороджений орденом Червоної Зірки Бухарської народної 

соціалістичної республіки 3-го ступеня. Навесні 1923 р. повертається в 

Україну, де продовжує службу у 45-й стрілецькій дивізії командиром 

взводу 133-го полку та помічником начальника штабу дивізії17. 

У матеріалах партійної чистки ДПУ УСРР за 1934 р. стосовно 

О. Шашкова є цікавий запис: «член ВКП(б) з лютого 1919 р. (перерва 

1922 – 1925 рр.)»18. В офіційних документах Олександр Георгійович 

пояснював перерву в партстажі хворобою та передислокацією 

військових частин. Як би там не було, а повертати партійний квиток він 

вирішив ударною роботою в ДПУ. Чекістську кар’єру розпочав 

«снігуром» - так у 1920-ті роки називали через фірмові картузи 

співробітників дорожньо-транспортних відділів ДПУ, які займалися 

боротьбою зі шпигунством, диверсіями, шкідництвом на всіх видах 

транспорту та доріг, здійснювали «чекістське обслуговування» та 

інформаційне висвітлювання стану на транспорті. У вересні – листопаді 

1923 р. Шашков – агент 2-го розряду Відділку дорожньо-транспортного 

відділу (ВДТВ) ДПУ Південно-Західної залізниці у Києві. Потім рік 

навчався у транспортній школі ОДПУ у Москві, по закінченні якої 

працював у ВДТВ ДПУ Південно-Західної залізниці на станції 

Бобринська (нині станція імені Тараса Шевченка у м. Сміла Черкаської 

області) старший агентом (з січня 1925 р.) і старшим уповноваженим 

контррозвідувального відділку (з грудня 1925 р.). З жовтня 1927 р. – 

ад’ютант ВДТВ ДПУ на станції Одеса; з квітня 1929 р. – начальник 

ВДТВ Південно-Західної залізниці на станції Христинівка (нині - 

                                           
17ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 624. – Арк.124. 
18 Державний архів Харківської області. – Ф. 299. – Оп. 3. – Спр. 364. – Арк. 238. 
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Черкаська область); з жовтня 1930 р. – начальник Відділку дорожньо-

транспортного відділу ОДПУ Південної залізниці на станції Білгород. З 

жовтня 1931 р. – начальник ВДТВ ДПУ Південної залізниці на станції 

Харків19. 

Зараз важко сказати, чому саме О. Шашкова призначили 

комендантом ДПУ УСРР влітку 1933 року. Є всі підстави вважати, що 

«лобіював» його призначення тодішній начальник відділу кадрів ДПУ 

УСРР Савелій Михайлович Цикліс (1888 – 1938), який у 1923 – 1929 рр. 

очолював ДТВ ДПУ Південно-Західних залізниць20 і добре знав 

можливості свого тодішнього підлеглого О. Шашкова. Судячи з всього 

комендантська робота Шашкова задовольняла наркома внутрішніх 

справ УРСР Всеволода Аполоновича Балицького, за часи керування 

якого українською гілкою радянських спекцслужб Олександр 

Георгійович став старшим лейтенантом державної безпеки21 і кавалером 

ордена Червоної Зірки22. 

Не мав претензій до коменданта НКВС і нарком внутрішніх справ 

УРСР Ізраїль Мойсейович Леплевський, який доручив Шашкову 

розстрілювати колишніх товаришів по службі – «учасників змови 

Балицького». Серед страчених у вересні 1937 р. були: начальник 

УНКВС Одеської області Олександр Борисович Розанов; начальник 

УНКВС Чернігівської області Петро Григорович Шостак-Соколов, 

начальник 5-го (особливого) відділу УДБ НКВС УРСР Ісак Юлійович 

Купчик, начальник 6-го (транспортного) відділу УДБ НКВС УРСР Яків 

Вульфович Письменний, особливоуповноважений НКВС УРСР Наум 

Львович Рубінштейн, заступник начальника Управління прикордонних 

і внутрішніх військ УРСР Петро Васильович Семенов, начальник 

політвідділу Управління прикордонних і внутрішніх військ УРСР Лев 

Мойсейович Сороцький, заступник начальника адміністративно-

господарського управління НКВС УРСР Олександр Михайлович 

Берман, заступник начальника секретаріату НКВС УРСР Леонід 

                                           
19Російський державний архів соціально-політичної історії. – Реєстраційний бланк члена ВКП(б)  

№2320736. 
20 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 288. – Оп. 7. –   Спр. 

1820. – Арк. 4. 
21Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР № 15 від 9 січня 1936 р. 
22 Правда. – 1936. – 29 листопада. 
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Гнатович Стрижевський, начальник Запорізького міськвідділу НКВС 

Михайло Григорович Джавахов, начальник 22-го Волочиського 

прикордонного загону Юхим Григорович Шостак. З усіма ними 

Олександр Шашков був добре знайомий, але навряд чи відчував докори 

сумління під час їхньої страти. У нагороду «твердий більшовик» 

отримав звання капітана державної безпеки23. 

8 березня 1938 р. новий нарком О. І. Успенський призначив 

О. Г. Шашкова т.в.о. начальника адміністративно-господарського 

управління НКВС УРСР24, а п’ять днів потому заступник наркома 

внутрішніх справ СРСР Сергій Борисович Жуковський (1896-1940) 

затвердив його у цій посаді та зарахував у діючий резерв ГУДБ НКВС 

СРСР25. 20 квітня 1938 р. на Шашкова «повісили» за сумісництвом ще й 

посаду в.о. начальника адміністративно-господарського відділу УНКВС 

по Київській області26. Втім, перебувати на двох стільцях Олександру 

Георгійовичу довелося лише тиждень. 28 квітня 1938 р. Шашков був 

призначений т.в.о. заступника УНКВС по Донецькій області27. 

Новий начальник УНКВС по Донецькій області майор державної 

безпеки Павло Васильович Чистов (1905–1982) домігся призначення 7 

квітня 1937 р. своїм заступником у Сталіно капітана державної безпеки 

Фадея Климентійовича Луговцева (1904–1940) – начальника 3-го 

відділу УДБ УНКВС Челябінської області28. За 8 місяців роботи 

начальником УНКВС Челябінської області П. Чистов засудив на смерть 

5980 чоловік, а всього пропустив через обласну «трійку» 12480 

уральців29. Одним із головних його поплічників у цих злочинах був Ф. 

К. Луговцев30. Новий начальник УНКВС Челябінської області капітан 

державної безпеки Федір Георгійович Лапшин (1902–1940) не бажав 

відпускати вправного фальсифікатора і за «цінного співробітника» 

розгорнулася справжня битва. Кінець кінцем 28 травня 1938 р. наказ про 

                                           
23Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР № 2226 від 17 листопада 1937 р . 
24Там само. – Наказ НКВС УРСР № 62 від 8 березня 1938 р. 
25Там само. – Наказ НКВС СРСР № 579 від 13 березня 1938 р. 
26Там само. – Наказ НКВС УРСР № 169 від 20 квітня 1938 р. 
27Там само. – Наказ НКВС УРСР № 208 від 28 квітня 1938 р. 
28 Там само. – Наказ НКВС СРСР № 811 від 7 квітня 1938 р. 
29 Тумшис М. ВЧК. Война кланов. – М.: Эксмо; Яуза, 2004. – С. 165. 
30 Стрелецкий Е. И пуля злая…// Вечерний Челябинск. – 1997. – 18 декабря. 
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призначення Луговцева до Сталіно був скасований і він був 

затверджений заступником начальника УНКВС по Челябінській 

області31. 

Як «компенсацію» Успенський розпорядився надати Чистову П. 

аж двох заступників – 22 квітня 1938 р. т.в.о. заступником начальника 

УНКВС по Донецькій області був призначений старший лейтенант 

державної безпеки Данило Григорович Лифар (1901-1943) – колишній 

начальник 3-го відділку 4-го (секретно-політичного) відділу УДБ НКВС 

УРСР32. За існуючими штатами в українських обласних УНКВС 

передбачався лише один заступник начальника і тому Луб’янка 20 

травня 1938 р. затвердила Шашкова лише помічником начальника 

УНКВС33, а через 8 днів Д.Г. Лифаря – в.о. заступника УНКВС 

Донецької області34. У 1938 р. помічники начальників УНКВС областей 

в УРСР керували роботою так званих «неоперативних відділів», або як 

ще писали в тогочасних документах «відділами, що не входять до 

Управління державної безпеки» - адміністративно-господарським 

відділом, фінансовим відділом, відділом місць ув’язнення, відділом 

трудових колоній, відділом шосейних доріг, відділом актів 

громадянського стану, відділом пожежної охорони, відділком мір та 

ваги. У Сталіно Шашкову довелося налагоджувати процес виконання 

смертних вироків, оскільки комендант УНКВС сержант державної 

безпеки Леонід Самойлович Аксельрод (1908-?), нагороджений у 1937 

р. орденом Червоної Зірки, був заарештований як «ворог народу»35. 

Після розділення у червні 1938 р. Донецької області на Сталінську та 

Ворошиловградську Шашков залишився у Сталіно на тій же посаді. 

7 серпня 1940 р. О. Шашкова призначили помічником начальника 

УНКВС Запорізької області36, а ще через три місяці затвердили 

помічником начальника УНКВС Чернівецької області37. Жодних 

                                           
31Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР № 1298 від 28 травня 1938 р. 
32 Там само. – Наказ НКВС УРСР № 181 від 22 квітня 1938 р. 
33 Там само. – Наказ НКВС СРСР № 1200 від 20 травня 1938 р. 
34 Там само. – Наказ НКВС СРСР № 1301 від 20 травня 1938 р. 
35 Там само. – Наказ НКВС УРСР № 1881 від 9 серпня 1938 р. 
36 Там само. – Наказ НКВС СРСР № 1056 від 7 серпня 1940 р. 
37ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 624. – Арк. 124. 
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сумнівів, що його переведення до Північної Буковини було пов’язано і з 

налагодженням «спеціальної роботи».   

Німецько-радянська війна застала О. Шашкова в Чернівцях на 

посаді заступника начальника УНКВС. Під час відступу радянських 

військ виконував обов’язки начальника охорони тилу 15-го стрілецького 

корпусу 5-ї армії. У вересні 1941 р. у районі Пирятина Полтавської 

області О. Шашков з групою чекістів потрапив в оточення, проте зміг 

через окуповану територію добратися до своїх. Під час перевірки в 

НКВС УРСР 3 жовтня 1941 р. Шашков представив акт-довідку, 

підписану ним самим та співробітниками УНКВС Чернівецької та 

Волинської областей. У ній відзначалося, що партійний квиток та 

орденську книжку без обкладинок Шашков зашив у халяву чобіт, а 

орден Червоної Зірки та медаль ХХ років РСЧА закопав у землю38. 

Спецперевірку О. Шашков пройшов успішно. Невдовзі він був 

підвищений до майора державної безпеки39 та призначений 

начальником ОВ НКВС 2-ї ударної армії на Волховському фронті. 

Генерал-майор Анатолій Михайлович Нестеров з пієтетом згадував, що 

«ніколи не забуду, як за допомогою старого, досвідченого чекіста 

Олександра Георгійовича Шашкова, мені, тоді ще необізнаному 

оперативному працівникові, вдалося вперше у житті викрити трьох 

досвідчених німецьких шпигунів». Історія у викладі А. М. Нестерова 

звучала наступним чином: «На початку 1942 р. до нього привели трьох 

осіб, які заявили що втекли з німецького полону. Їхні свідчення 

молодому оперуповноваженому особливого відділу А.М.Нестерову 

здалися правдивими і він вже збирався відправити їх у тил на подальшу 

перевірку, але тут до напівзруйнованої хати завітав Шашков. Він пильно 

подивився на втікачів і запитав на яких роботах їх використовували 

німці. Ті хором відповіли, що працювали на каменоломнях. Шашков 

наказав вивести перебіжчиків та порадив Нестерову звернути увагу на 

руки втікачів, які не були схожими на руки людей, що мали справу з 

камінням. Втікачам наказали помити руки, та всі побачили, що ці руки 

ніколи не знали важкої праці»40. 

                                           
38Лубянка 2. Из истории отечественной контрразведки – М.: Изд-во объединения «Мосгорархив», 

АО «Московские учебники и Картолитография», 1999. – С. 51. 
39Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР № 2385 від 28 грудня 1941 р. 
40 Терещенко А. С. Чистилище СМЕРШа. Сталинские «волкодавы». – М., 2011. – 384 с.  
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Наприкінці травня 1942 р. 2-га ударна армія, якою командував 

генерал-лейтенант Андрій Андрійович Власов потрапила у вороже 

кільце. Під час спроби виходу з оточення в ніч з 24 на 25 червня 1942 р. 

О. Шашков отримав поранення в руку з переломом кістки. Застрелився, 

щоб не потрапити до полону41. Похований у селі Арефіно Чудівського 

району Новгородської області42. 

 

«У 1937 р. у нас були великі роботи…».  

(Іван Григорович Нагорний) 

 

Іван Григорович Нагорний народився 18 квітня 1902 р. в слободі 

Дергачі Дергачівської волості Харківського повіту Харківської губернії 

в родині безземельного українського селянина. Батько, Григорій 

Лаврентійович (1867–?), сільським господарством не займався, а 

підробляв теслею в панській економії та на будівництвах у Харкові. 

Мати, Харитина Іванівна (1897-?), була домогосподаркою та виховувала 

трьох синів – Івана, Петра та Федора, а також трьох дочок – Ольгу, 

Анастасію та Тетяну43. 

До 1909 р. Іван проживав з родиною, а потім став відвідувати 

сільську школу, у якій навчався 4 роки44. Скрутне сімейне становище 

змусило одинадцятирічного хлопця податися у найми пастухом до 

заможного односельця Бондаревського. З жовтня 1914 р. Іван Нагорний 

став опановувати спеціальність слюсаря при середньому 

сільськогосподарському училищі у Дергачах. Як підручний слюсаря 

працював: з грудня 1915 р. по липень 1916 р. на заводі Гельферіх-Саде у 

Харкові, де вироблялися сільсько-господарські машини; у липні 1916 р. 

– листопаді 1917 р. на заводі «ВЕК»45 («ВЕК» – електротехнічна 

компанія була евакуйована у зв’язку з наближенням фронту з Риги до 

Харкова у 1915 р.). У жовтні 1917 р. на заводі була сформована 

робітнича дружина, до якої добровільно вступив й Іван. У листопаді з 

                                           
41Лубянка 2. Из истории отечественной контрразведки – М.: Изд-во объединения «Мосгорархив», 

АО «Московские учебники и Картолитография», 1999. – С. 51. 
42Абрамов В. Смерш. Советская военная контрразведка против разведки Третьего рейха. М.: Яуза; 

Эксмо, 2005. – С. 561. 
43ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк.11.  
44Там само. – Арк. 40. 
45Там само. – Арк. 12. 
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дружини був сформований червоногвардійський загін заводу «ВЕК», з 

яким Нагорний вирушив на фронт, де брав участь в боях проти загонів 

генералів Л. Г. Корнілова та О. М. Каледіна, військ Центральної Ради. У 

бою з останніми під станцією Лозовою у січні 1918 р. Іван був 

поранений в руку та направлений на лікування до Харкова. 

Пролікувавшись місяць, він вступив до лав 1-го Українського 

червоногвардійського полку. У травні 1918 р. в бою під м. Валуйки 

Нагорний був поранений у ногу, після чого лікувався у Воронежі46.  

Після захоплення Харкова у січні 1919 р. більшовицько-

російськими військами Іван повертається до рідного міста та вступає до 

1-го Українського полку залізничної оборони як командир кінної 

розвідки та бере участь у протистоянні зі Збройними Силами Півдня 

Росії та збройними формуваннями отаманів Н. О. Григор’єва, Мітеки, 

Ангела, а під час так званого «партійного тижня» вступає до лав 

РСДРП(б)47. 

У травні 1920 р., коли полк перебував на відпочинку в 

Кременчуку, Нагорний добровільно вступив на службу до 32-го 

Білоглинського полку 6-ї кавалерійської дивізії Першої кінної армії, яка 

вирушала на польський фронт48. Згодом в автобіографії Іван Григорович 

відзначав, що як командир взводу «з цим полком брав участь в боях 

проти поляків і Врангеля, а також в придушенні банд Махна та інших, 

де двічі був поранений у плече та руку. У 1922 р. у бою з бандою князя 

Джентемирова на Кубані був поранений в руку та направлений на 

лікування до міста Харкова»49. Більш детально про вчинки червоного 

командира І. Нагорного знаходимо у спогадах колишнього медичного 

фельдшера 32-го Білоглинського полку М.І. Мартинова, який свідчив, 

що його однополчани оточили в гірській ущелині загін князя Алхо 

Джентемирова і тримали його в облозі близько 10 діб, розраховуючи, що 

повстанці здадуться через голод, але ті мужньо трималися. Тоді вночі 

Нагорний спустився зверху зі скелі по канату в розташування 

повстанського загону та закидав його гранатами. У стані джентемирівців 

                                           
46Там само. – Арк. 12.  
47Там само. – Арк. 13.  
48 Там само. – Арк. 40. 
49 Там само. – Арк. 13. 
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розпочався переполох, з чого скористалися червоні та кинулися в атаку. 

Повстанців було розбито, а голову князя доставили до штабу дивізії50. 

По дорозі з Кавказу до Харкова у місті Ростові-на-Дону 

І. Г. Нагорний захворів на холерину. Крім того, на залізничному вокзалі 

червоноармійця обікрали, поцупивши між іншим і партійний квиток. 

Позбувшись хвороби, Нагорний прибув до Харкова та у липні 1922 р. 

влаштувався старшим міліціонером кінного резерву до Харківської 

окружної міліції. В органах охорони громадського порядку 

пропрацював до лютого 1923 р., дослужився до командира взводу, «весь 

час беручи участь у придушенні кримінальних і політичних банд на 

Харківщині». У квітні 1923 р. – грудні 1924 р. Іван Григорович 

перебував на посаді старшини охорони Харківського окружного 

фінансового відділу51. У 1924 р. охорона наркомату фінансів увійшла до 

військ особливого призначення ДПУ. У новому відомстві Нагорний 

певний час перебував на посаді стрільця, згодом його призначали 

начальником відділку, а у лютому 1926 р. перевели наглядачем 

комендатури ДПУ УСРР52. 

На посаді наглядача та старшого діловода він пропрацював до 

зими 1929 р., характеризувався як «дисциплінований, витриманий, 

енергійний, ініціативний та рішучий працівник, який користується 

повагою у товаришів»53. Та одного разу Нагорний потрапив у халепу. 10 

лютого 1929 р. у Дергачах на весіллі доньки свого знайомого  

П. В. Савченка Іван Григорович застрелив дев’ятнадцятирічного 

І. Пащенка. Слідством, яке проводив уповноважений адміністративно-

організаційного управління (АОУ) ДПУ УСРР Кисельов, було 

встановлено, що чекіст скоїв вбивство через необережність, 

захищаючись від п’яних молодиків та перевищив міру необхідної 

самооборони. Особливоуповноважений ДПУ УСРР Еріх Йосифович 

Дзиркал (1897–?) та начальник АОУ ДПУ УСРР Микола Станіславович 

Бачинський (1894-1937) погодилися з цим висновком та направили 

справу на розгляд надзвичайної сесії Харківського окружного суду54. 

                                           
50Пузиков В. Первоконник Михаил Мартынов в НКВД. 37-й год [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.proza.ru/2014/06/18/437 
51ГДА СБУ. – Ф. 12. – Спр. 3852. – Т. 1. – Арк.13.  
52Там само. – Арк. 14. 
53 Там само. – Арк. 23. 
54 Там само. – Арк. 66-66 зв. 
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Остання 22 березня 1929 р. у закритому судовому засіданні засудила 

Нагорного за статтею 141 кримінального кодексу УСРР до 6 місяців 

позбавлення волі умовно. Прикметно, що вбивство І. Пащенка ніяк не 

було відзначено по партійній лінії. В документах партійної чистки ДПУ 

УСРР за 1929 р. відзначалося, що член КП(б)У І. Г. Нагорний у 1919 – 

1922 рр. перебував у лавах більшовицької партії та «вибув механічно 

через втрату партійного квитка». Комісія з чистки поставила комуністу 

Нагорному «на вид» за відірваність від партійної організації. У 1933 р. 

ця догана партійною організацією ДПУ УСРР була знята55. 

У якості покарання І. Г. Нагорний у березні 1929 р. був 

переведений на господарчу роботу – керуючим будинками гуртожитку 

співробітників ДПУ УСРР у Харкові. На цій посаді він пропрацював до 

грудня 1929 р. У січні 1930 р., коли в країні Рад розпочалася 

насильницька колективізація, Нагорний був мобілізований «на роботу 

по розкуркулюванню» та направлений на посаду коменданта 

Полтавського окружного відділу ДПУ, де пропрацював до липня 1930 

року56. 

У грудні 1930 р. Івана Григоровича повернули на оперативну 

роботу та призначили черговим по спеціальному корпусу тюрми ДПУ 

УСРР у Харкові, а вже у лютому 1931 р. перевели на посаду начальника 

спецкорпусу тієї ж тюрми, на якій пропрацював до травня 1934 р.57. 

Схвальні відгуки на адресу І. Нагорного («Ставлення до роботи, яку 

виконує, добре, роботою цікавиться. При виконанні завдань точний та 

охайний. Дисциплінований. Роботу любить. Потребує підвищення 

загальноосвітньої, політичної та чекістської підготовки. Посаді 

завідувача спеціальним корпусом комендатури ДПУ УСРР відповідає… 

Сумлінний та посидючий працівник. У роботі розбирається добре. 

Вміло керує своїми підлеглими, але недостатньо вимогливий»58) 

сприяють його службовому зростанню. 

У травні 1934 р. І. Г. Нагорний стає заступником коменданта ДПУ 

УСРР59. Це призначення співпало з переїздом ЦК КП(б)У та уряду 

УРСР з Харкова до Києва, і на долю нового заступника коменданта 

                                           
55Там само. – Арк. 1.  
56Там само. – Арк. 14. 
57 Там само. – Арк. 14. 
58 ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.2. – Арк. 23. 
59ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк. 14.  
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лягло чимало проблем з облаштування чекістського апарату у Києві. 22 

березня 1936 р. йому було присвоєно звання молодшого лейтенанта 

державної безпеки60. Спецзвання Іван Григорович отримав з деякою 

затримкою – оскільки переважній більшості співробітників 

центрального апарату НКВС УСРР спецзвання були присвоєні 8-9 січня 

1936 року. Мабуть, хтось з найвищого керівництва сумнівався, чи гідний 

заступник коменданта офіцерського звання. Втім, ці вагання швидко 

відпали, тим більше, що у 1936 р. знову розпочалися масові страти 

радянських громадян і для цього були потрібні «стійкі чекісти». 

Оскільки фізичне знищення полоненого або засудженого на смерть 

ворога більшовики завжди вважали неабияким подвигом, тому 28 

листопада 1936 р. постановою ЦВК СРСР «за особливі заслуги у 

боротьбі за зміцнення соціалістичного строю» орденом Червоної Зірки 

були нагороджені 18 чекістів, які виконували вироки засудженим. Серед 

них троє співробітників НКВС УСРР – комендант О.Г. Шашков, 

заступник коменданта І. Г. Нагорний та помічник начальника 

внутрішньої тюрми Д. Д. Кобінек61. 

Зрозуміло, що про те, яким чином ці особи «зміцнювали 

соціалістичний лад» знали лише вузьке коло співробітників НКВС. 

Значний інтерес викликає нагородний лист на «відданого, стійкого, 

витриманого працівника ДПУ-НКВС» І. Г. Нагорного, підписаний 

заступником наркома внутрішніх справ УСРР З. Б. Кацнельсоном. 

Цікавий він насамперед тим, що на відміну від десятків нагородних 

листів чекістів, з якими автори статті мали змогу ознайомитися, в ньому 

зовсім не згадуються конкретні заслуги заступника коменданта НКВС 

УСРР. Хіба що: «Протягом всієї своєї роботи в органах ДПУ-НКВС тов. 

Нагорний особисто виконує завдання»62. Які саме завдання? Про це 

один із керівників радянських органів держбезпеки УСРР  З. Б. 

Кацнельсон не пише, але вказує, що на честь десятиріччя та 

п’ятнадцятиріччя органів ВЧК-ДПУ І. Г. Нагорний двічі 

нагороджувався Колегією ДПУ УСРР годинником - нагородою на той 

час досить високою63. Виходячи з більш ніж скромної посади Івана 

                                           
60Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР по особовому складу № 177 від 22 березня 1936  р. 
61 Правда. – 1936. – 29 листопада. 
62ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк. 57. 
63Там само. – Арк. 58. 
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Григоровича у грудні 1927 р. – наглядач комендатури ДПУ УСРР і 

невеликий чекістський стаж (рахувався з 1925 р.) можна припустити, що 

він вже тоді залучався до якихось таємних справ. Недаремно в атестації 

за 1936 р. відзначалося, що «протягом тривалого періоду часу 

використовується для виконання спеціальних доручень по лінії 

комендатури»64.  

1 квітня 1937 р. І. Г. Нагорний призначається начальником тюрми 

УДБ НКВС УРСР65, але кар‘єру штатного ката не полишає: «відданий 

працівник, чітко виконує особливі завдання по комендатурі»66. Звідси і 

нові нагороди та відзнаки від нового наркома НКВС УРСР І. М. 

Леплевського - позачергове звання лейтенанта державної безпеки67, 

подяка та місячний грошовий оклад від НКВС УРСР – «за чітке 

виконання оперативних завдань»68. 

Шанував «важку працю» начальника внутрішньої тюрми і нарком 

НКВС УРСР Олександр Успенський. У деяких документах із особової 

справи І. Г. Нагорного вказано, що з травня 1938 р. він обіймав посаду 

начальника 10-го (тюремного) відділу НКВС УРСР69.. На відміну від 

НКВС СРСР до 1938 р. в українському наркоматі тюремного відділу не 

існувало, а його функції виконував відділ місць ув’язнень. Більше того, 

у відомих авторам оперативних документах НКВС УРСР згадок про 

тюремний відділ поки що не знайдено. Втім, ігнорувати ці документи не 

слід, оскільки у 1938 р. відбувалися постійні реорганізації організаційної 

структури НКВС УРСР, які потребують подальшого вивчення. У липні 

1938 р. заступник наркома внутрішніх справ УРСР майор державної 

безпеки Д. Д. Гречухін підписав нагородний лист на «т.в.о. начальника 

тюрми УДБ НКВС УРСР», в якому відзначає, що «Тов. Нагорний 

виконує низку особливих оперативних завдань. На цій роботі показав 

себе як хороший більшовик-чекіст. Політично розвинений, бере участь 

в партійному житті всього колективу…. Гідний бути представленим до 

                                           
64ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.2. – Арк. 57.  
65ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк. 181. 
66 ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.2. – Арк. 23. 
67Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР по особовому складу № 2226 від 17 листопада 1937 р. 
68 ГДА СБУ. – Ф.12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк. 9. 
69 Там само. 
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нагородження знаком почесного працівника ВЧК-ДПУ-НКВС»70. Через 

місяць Іван Григорович отримав знак «Почесний працівник ВЧК-ДПУ 

(XV)71. 

«Беріївські чистки» НКВС осені 1938 року мимохіть зачепили  

начальника внутрішньої тюрми НКВС УРСР. Як пригадував І. 

Нагорний, «коли мою кандидатуру висували у партком, то на партійних 

зборах особливо уповноважений Твердохлебенко дав мені відвід. Але 

суть відводу не озвучив. Тоді я став вимагати, щоб він все ж таки назвав 

причину чому він мені дає відвід, і Твердохлебенко заявив, що я нібито 

знав про те, що водії комендатури займались крадіжками речей 

засуджених і, що я жодних заходів не вживав і нікому про це не 

доповідав»72 Недовіра до Нагорного з боку особливо уповноваженого 

НКВС УРСР лейтенанта держбезпеки О. М. Твердохлебенка була 

породжена нововиявленими обставинами в ході розслідування у жовтні 

1938 року кримінальної справи, порушеної проти водія спецмашини 

(тюремки) НКВС УРСР Петра Івановича Бабічева, звинуваченого у 

великих розкраданнях речей осіб, засуджених до вищої міри покарання. 

На одному з допитів П. Бабічев засвідчив, що «за розпорядженням 

Нагорного - начальника внутрішньої тюрми НКВС УРСР возив речі 

засуджених у магазин випадкових речей на Прорізній вулиці такі, як: 

валізи, шинелі та пальто»73 . 

Як фігурант справи Іван Нагорний був запрошений 15 березня 

1939 року на закрите судове засідання Військового Трибуналу 

прикордонних та внутрішніх військ Київського округу по Київській 

області свідком. Свідчення в суді І. Нагорного де в чому проливають 

світло на специфіку його роботи в добу «Великого терору»: «У 1937 р. у 

нас були великі роботи і в той час комендантом НКВС УРСР був 

Шашков. Після цих робіт у нас багато залишалось речей і здавати їх 

нікуди було, тоді я звернувся до Шашкова з питанням, що робити з 

речами. Шашков написав рапорт на ім’я колишнього наркома 

Леплевського, і в цьому рапорті просив дозволу про видачу частини 

речей співробітникам комендатури, і Леплевський на рапорті написав 

                                           
70ГДА СБУ. – Ф. 12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк. 33.  
71Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР № 486 від 14 серпня 1938 р. 
72 ГДА СБУ. – Спр. 31029-фп. – Арк. 81. 
73Там само. – Арк. 60. 
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резолюцію «дозволяю» … я особисто давав співробітникам 

комендатури речі /гімнастерки, чоботи/ на той час коли вони 

вовтузилися з ростріляними, але після роботи вони їх знімали та здавали 

назад у комору, дозволяв я їм одягати тимчасово чужий одяг для того, 

щоб вони не псували свій одяг у кров. При колишньому наркомі 

Успенському, ми всі речі розстріляних знищували, а після Успенського, 

стали їх здавати по квитанціям «Київпромторгу», який знаходиться на 

Прорізній вулиці № 7, а що робить «Київпромторг» з цими речами, я не 

знаю»74. 

Івану Нагорному вдалося переконати Військовий Трибунал у 

своїй непричетності до крадіжки речей репресованих громадян. Він 

лишився на своїй посаді та отримав чергове звання – старшого 

лейтенанта державної безпеки75. У поданні відзначалося: «По 

внутрішній тюрмі НКВС виконує спеціальну роботу»76. У травні 1940 р. 

нарком внутрішніх справ УРСР комісар державної безпеки 3-го рангу 

Іван Сєров відзначає, що «тов. Нагорний І. Г. до виконання службових 

обов’язків відноситься сумлінно, як керівник тюрми авторитетний, 

користується повагою колективу, дисциплінований, витриманий, 

керувати апаратом вміє. Свою основну роботу вміло поєднує з 

партійною та суспільною роботою, будучи депутатом Ленінської 

райради м. Києва. За кращі виробничі показники у роботі внутрішньої 

тюрми тов. Нагорний наказом НКВС УРСР занесений на «Дошку 

Пошани». Тов. Нагорний проводить велику роботу з виконання 

оперативних завдань, покладених на Комендатуру НКВС УРСР»77. 

Отже, знову пряма вказівка на те, що начальник внутрішньої тюрми 

виконує оперативні завдання, покладені на комендатуру. Зрозуміло, що 

мова йде про розстріли. 

Останній документ в особовій справі Нагорного датований 14 

червня 1941 р. Склав його оперуповноважений відділу кадрів НКДБ 

УРСР молодший лейтенант державної безпеки І. А. Наконечний. У 

розділі «Спецперевірка» він згадує про судимість Івана Григоровича та 

його рідного брата Петра, засудженого у 1937 р. за статтею 97 

                                           
74Там само. – Арк. 79. 
75Архів Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області. Колекція 

документів. Наказ НКВС СРСР № 13 від 7 січня 1940 р. 
76ГДА СБУ. – Ф. 12. – Спр. 3852. – Т.1. – Арк. 81 зв. 
77 Там само. – Арк. 80. 
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кримінального кодексу УРСР до 6 років позбавлення волі78, та 

підкреслює, що «Враховуючи особливі заслуги тов. Нагорного перед 

соціалістичною батьківщиною та позитивні характеристики за весь час 

роботи його в органах ДПУ-НКВС-НКДБ, вищезазначені факти не 

можуть його компрометувати»79. 6 березня 1942 р. І.Г. Нагорний 

наказом НКВС УРСР № 118 був виключений зі списку особового складу 

як такий, що зник безвісті на фронті»80. 

 

Розстрільних справ майстер.  

(Давид Дмитрович Кобінек) 

 

Вивчаючи персоналії виконавців смертних вироків у 1930-ті роки 

у Києві не можна обійти увагою багатолітнього учасника розстрільної 

команди при центральному апараті ДПУ-НКВС Давида Дмировича 

Кобінека. Майбутній професіонал у суто специфічному ремеслі 

народився 24 грудня 1900 р. у м. Кривий Ріг Катеринославської губернії 

в родині українського селянина-середняка. У різних офіційних 

документах його прізвище писалося по-різному «Кобенек» або 

«Кобінек». Слід зауважити, що у власноручно заповнених документах 

Давид Дмитрович зазначав своє прізвище як Кобінек. Його батько - 

Дмитро Юхимович Кобінек мав 30 десятин власної землі, 3 коней, 

корову, сільськогосподарський інвентар. Частину землі здавав в оренду 

та торгував худобою. Після смерті Дмитра Кобінека у 1921 р. 

господарство перейшло до його дружини, Акулини Дмитрівни81. Окрім 

Давида, Акулина Кобінек виховували ще трьох синів – Григорія, 

Миколу, Степана та двох доньок Ксенію та Катерину82.  

Після закінчення 4-х відділків земської школи та 2 класного 

училища у 1915 р. Давид Кобінек влаштувася на Брянську копальню, де 

працював відмітником, а вже наступного року перейшов табельником 

на Червону копальню. Після закриття копалень у 1918 – 1919 рр. 

повернувся до батьківської оселі та зосередився на вирощуванні 

                                           
78П. Г. Нагорний був звільнений з тюрми достроково і у червні 1941 р. працював у Дергачівському 

райвиконкомі. 
79ГДА СБУ. – Ф. 12. – Спр.3852. – Т.1. – Арк.46. 
80 ГДА СБУ. – Ф. 12. – Спр.3852. – Т.1. – Арк.48. 
81ГДА СБУ. – Ф. 64. – Спр. 3635. – Арк. 24. 
82Там само. – Арк.68.  
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злакових культур83. У грудні 1919 р. добровільно вступив до лав 

запасного полку 2-ї Кінної армії РСЧА, який дислокувався в Кривому 

Розі, а згодом служив у запасному ескадроні в Довгинцевому. У 1921 р. 

був переведений до Кременчука, де формувалася Перша Українська 

дивізія, служив помічником начальника відділку 1-го маршового 

ескадрону 2-го запасного кавалерійського полку84. Описуючи свій 

бойовий шлях в автобіографії, Кобінек детально згадував події 1918-

1919 років: у складі червоногвардійського загону під командуванням 

Василя Антоновича Валявко (1885-1930) «бився з німцями»85, а під час 

антиденікінського повстання на Криворіжжі у складі загону Максима 

Шестака брав участь у боях поблизу роз’їздів Мойсеївка та Червоний та 

станції Довгино86.  

Після демобілізації з РСЧА у березні 1921 р. Кобінек повернувся 

до рідного міста та працював в канцелярії трудового батальйону на 

Артемівській копальні (березень – серпень 1921 р.), в 

сільськогосподарському колективі Шлаковської копальні (1921 – 1922 

рр.), робітником з ремонту залізничних шляхів на станції Карнаватка 

(1922 р.). Після смерті батька, як старший в родині, займався 

хліборобством у власному господарстві в Кривому Розі (1922–1925 рр.), 

очолював криворізьку спілку селян-незаможників (1925–1926 рр.)87. 

Службу в органах ДПУ Кобінек розпочав у травні 1926 р. 

стрільцем загону особливого призначення у Кривому Рогу. З 1 жовтня 

1926 р. працював експедитором фельд’єгерського відділку, а з 10 червня 

1927 р. – фельд’єгером фельд’єгерського відділку Криворізького 

окружного відділку ДПУ. Варто зауважити, що в його службових 

атестаціях другої половини 1920-х років наголошувалося на 

невитриманості, грубості, «розв’язній манері спілкування з 

керівництвом» та підкреслювалося, що «через слабкий політичний 

розвиток висуненню на більш відповідальну роботу не підлягає»88. 

Негативна оцінка ділових і моральних якостей не завадила 

Кобінеку травні 1929 р. перевестися до Харкова та обійняти посаду 

                                           
83Там само. – Арк.15. 
84Там само. – Арк.16. 
85Там само. – Арк.14. 
86Там само. – Арк.7 зв. 
87Там само. – Арк. 116. 
88Там само. – Арк. 113.  
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фельд’єгера фельд’єгерського корпусу ДПУ УСРР. Відзначимо, що того 

ж самого року його дружина Олександра Дем’янівна, яка працювала 

касиром у Криворізькому робітничому кооперативі, була засуджена за 

статтею 108 кримінального кодексу УСРР до 6 місяців позбавлення волі 

за підробку документів89. Враховуючи позапартійність Давида 

Дмитровича та судимість його дружини, можна припустити, що його 

переведенню до Харкова сприяв хтось із впливових працівників ДПУ.  

У фельд’єгерському корпусі ДПУ УСРР Кобінек пропрацював до 

липня 1930 р., а згодом був переведений черговим помічником 

коменданта ДПУ УСРР90. Ймовірно, він сподобався своєму прямому 

начальнику – коменданту ДПУ УСРР Івану Порфирійовичу Судакову, 

який домігся призначення 1 січня 1932 р. Давида Дмитровича своїм 

помічником. Скоріш за все саме Судаков, який власноручно 

розстрілював «контру» починаючи з 1918 р., і залучив Кобінека для 

виконання особливих доручень, адже в нагородному листі на 

останнього відзначалося, що «з 1932 року тов. Кобінек особисто виконує 

особливі завдання ДПУ-НКВС УРСР»91. 

«Особисто виконувати особливі завдання» Кобінек продовжував 

протягом всієї своєї чекістської кар’єри (з грудня 1935 р. працював 

черговим комендантом НКВС УРСР, а з 1 квітня 1937 р. – помічником 

начальника внутрішньої тюрми НКВС УРСР), за що 26 листопада 1936 

р. був нагороджений орденом Червоної Зірки, а у вересні 1937 р. отримав 

подяку від наркома НКВС УРСР та місячний оклад – «за чітке 

виконання важливого оперативного завдання»92. 

«Єжовсько-беріївські чистки» обійшли стороною ката-

орденоносця. У 1939 р. Кобінеку нарешті присвоїли спеціальне звання 

молодшого лейтенанта державної безпеки та прийняли кандидатом у 

члени ВКП(б). У вересні 1939 р. Кобінек був відряджений на Західну 

Україну та призначений т.в.о. начальника тюрми УНКВС 

Тернопільської області, а у грудні того ж року, незважаючи на численні 

                                           
89Там само. – Арк. 24 зв. 
90Там само. – Арк.13 зв. 
91 Там само. – Арк.124. 
92Там само. – Арк. 11. 
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протести, Давида Дмитровича наказом по обласному УНКВС 

затвердили на цій посаді93.  

Робота та побут в Тернополі не задовольняла Кобінека. Він 

бідкався керівництву на те, що «живе по-собачому» і без родини, «в мої 

роки одинокому жити не цікаво», «кожного дня, повертаючись додому 

замість роботи над собою змушений протоплювати піч та прибирати в 

квартирі», «за умов цієї роботи вже не вистачає духу»94. У численних 

службових рапортах просив його усунути з посади, оскільки «відчуваю, 

що з роботою не справляюся» 95. На моральний злам Кобінека звертає 

увагу начальник тюремного відділу УНКВС Тернопільської області 

капітан Фокін, який характеризуючи свого підлеглого у серпні 1940 р. 

відзначав: «впертий та принциповий, іноді виявляє нервозність і навіть 

нехтує окремими вказівками, в побуті скромний. В організації тюрми 

виявив велику ініціативу, багато приклав зусиль для підняття 

дисципліни та виховання колективу. Роботу свою знає добре і вміє 

працювати, але активність останнім часом понизилася, має настрої піти 

з цієї роботи. До оперативно-чекістської роботи активності не виявляє і 

оперпрацівники тюрми достатнього керівництва не відчувають»96.  

Начальник УНКВС по Тернопільській області Олександр 

Анатолійович Вадіс своїми наказами двічі оголошував Кобінеку догану. 

Приводами до дисциплінарного стягнення були: неподання облікових 

матеріалів до відділу кадрів, погана постановка обліку грошових коштів 

і повна відсутність матеріальних цінностей у в’язниці97. У цей час 

скінчилася чергова спецперевірка Кобінека, яка окрім його 

«куркульського походження» та судимості дружини, з’ясувала, що 

чоловік його сестри, директор однієї з київських шкіл Гаврило Іванович 

Прокопенко має зв'язок з «українськими націоналістами»98. У вересні 

1940 р. Тернопільський обком КП(б)У «прийняв пропозицію 

облуправління НКВС» про звільнення Кобінека з органів та вирішив 

просити ЦК КП(б)У затвердити цю постанову99.  

                                           
93Там само. – Арк. 123.  
94Там само. – Арк. 120.  
95Там само. – Арк. 123. 
96Там само. – Арк. 10.  
97Там само. – Арк. 24 зв. 
98Там само. – Арк. 24 зв. 
99 Там само. – Арк. 9. 
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На підставі незадовільної роботи Кобінека в Тернополі та 

компрометуючих матеріалів на його родину відділ кадрів НКВС УРСР 

ініціював його звільнення з органів НКВС у запас100. Обурений таким 

рішенням Давид Дмитрович написав листа заступнику наркома 

внутрішніх справ НКВС УРСР майору державної безпеки Павлу 

Тихоновичу Чемисову, в якому вимагав скасувати наказ про його 

звільнення з органів держбезпеки101. У жовтні 1940 р. Давида 

Дмитровича повернули на посаду заступника начальника внутрішньої 

в’язниці НКВС УРСР. На цій посаді він і зустрів німецько-радянську 

війну. В особовій справі Кобінека знаходиться довідка про його 

виключення зі списків особового складу як такого, що пропав безвісті на 

фронті у 1942 році102.  

Вивчення персоналій «забійного цеху» НКВС УРСР дозволяє 

уявити загальний портрет професійного ката. На посаду 

коменданта/заступника коменданта призначалися з числа рядових 

співробітників ВУЧК-ГПУ, як правило колишніх червоноармійців. 

Екзекутори мали початкову освіту та нерідко темні плями в біографії. 

Належне виконання специфічної чекістської роботи давало підстави 

співробітникам комендатури робити успішну кар’єру у тюремному 

відомстві НКВС. 

 

                                           
100 Там само. – Арк. 24 зв. 
101Там само. – Арк. 10. 
102Там само. – Арк. 133.  
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РАДЯНСЬКИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ У КРИТИЧНОМУ 

ОСМИСЛЕННІ ПОВОЄННОЇ ДІАСПОРИ 

 
У статті подано загальний огляд форм та ідейного змісту інтелектуального 

протистояння представників української повоєнної еміграції радянській політиці, 

насамперед у національному питанні. Учасники різних українських політичних сил 

сходилися на тому, що політика СССР щодо України була імперіалістичною та 

колоніальною. Методи опору, які вони застосовували, включали широку публіцистичну 

критику, аналіз суспільно-політичного та економічного життя в СРСР (совєтологію), 

а також створення міжнародної антирадянської коаліції у вигляді 

Антибільшовицького блоку народів (АБН). 

Ключові слова: українська діаспора, повоєнний період, антирадянська 

орієнтація, колоніалізм, імперіалізм, публіцистика, совєтологія, Антибільшовицький 

блок народів (АБН). 

 

The author does a general overview of forms as well as of ideological content of 

intellectual opposition of the representatives of Ukrainian After-War Emigration to the Soviet 

politics, first of all in its national question. Members of different Ukrainian political 

organizations were common in the definition the polity of the USSR towards Ukraine as 

imperialistic as well as colonial. But their methods of confrontation with it were different and 

included a number of critical and revelatory publications, analysis of socio-political and 

economical life in the USSR (in the form of Sovietology) as well as founding of international anti-

Soviet coalition – the Anti-Bolshevik Block of Nations (ABN). 

Key words: Ukrainian Diaspora, After-War Period, Anti-Sovietism, Colonialism, 

Imperialism, Publicism, Sovietology, Anti-Bolshevik Block of Nations (ABN). 

 

Однією з визначальних рис української повоєнної еміграції, яка 

після закінчення Другої світової війни опинилася у таборах 

переміщених осіб (Ді-Пі) на теренах окупованої Західними союзниками 

Німеччини, а з кінця 1940-х років розселилася по різних країнах світу, 

переважно на Американському континенті, був не лише її політичний 

характер, але й чіткий антирадянський вибір та опозиційні радянському 

(совєтському) ладу ідейні орієнтації. А наявність у емігрантському 

середовищі значної кількості інтелектуалів перетворювала українську 

діаспору на потужний осередок політичного аналізу та критики СРСР. 

Цьому сприяло також і те, що частина нових (повоєнних) емігрантів на 

власному досвіді пережили радянські практики політичних репресій, 

переслідувань та покарань: об’єднання українців – жертв радянських 
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репресій та терору поставали у повоєнних українських громадах країн 

Європи та Америки. Ці фактори сукупно унеможливлювали зміну 

політичних орієнтацій емігрантів, виникнення в них ілюзій щодо 

можливості життя й праці в СРСР та повернення до радянської України, 

як це відбулося у міжвоєнний період. 

Українські повоєнні емігранти одними з перших поставили на 

порядок денний питання порівняння радянського (совєтського) та 

нацистського політичних режимів й виступали послідовними 

критиками радянського ладу як колонізаційного щодо України, 

тоталітарного та антидемократичного в сенсі політичної системи. 

Антирадянський дискурс, що був одним із домінантних у політичній та 

публіцистичній активності діаспорян, відіграв значну роль у критиці 

радянської політичної системи на Заході загалом та був істотним 

подразнюючим чинником для самої СРСР. 

Закордонне українство повоєнного часу було гетерогенною 

спільнотою, в якій зійшлися представники різних поколінь еміграції, які 

мали неоднаковий політичний досвід і походили з різних регіонів 

України – як з теренів колишньої Польщі, так і УРСР (останні складали 

близько третини повоєнних емігрантів). Уродженці різних теренів 

України змогли вперше зійтися разом після тривалого роз’єднання (роки 

радянської окупації Західної України, а пізніше – нацистської окупації 

УРСР не могли сприяли широким контактам підрадянських українців та 

галичан). Тому українська діаспора була єдиним майданчиком 

політичного та громадського плюралізму національного життя та 

осередком ідейного опору радянському ладу, майже неможливого в 

умовах тоталітарного СРСР (де цей опір тривав у формі збройної 

боротьби УПА на Західній Україні до середини 1950-х рр. та пізніше 

знайшов вияв у дисидентському русі, в обох випадках будучи 

переслідуваним і придушуваним).  

Таким чином, транснаціональна емігрантська спільнота українців 

прагнула розбудувати національне життя, альтернативне до того, яке 

мало місце на теренах УРСР і яке повинно було стати майбутньою 

основою – чи принаймні вплинути на відбудову незалежної та вільної 

України.  



137 

Шляхи виконання цього свого основного завдання були 

неоднаковими для різних емігрантських кіл, залежно від їхніх 

політичних орієнтацій та стратегій, але у будь-якому разі вони були 

активними та дієвими. Один із найпотужніших українських 

інтелектуалів українського зарубіжжя Ю. Швельов  вбачав місію 

еміграції як репрезентанта вільного українства у творенні сучасної своїй 

добі спільноти в місцях її перебування – спільноти, яка не намагалася б 

втекти від дійсності й свого часу і не тішилася б примарними ідеями 

уявної України: «Еміграція може бути відходом у простір, щоб 

перешикуватися відповідно до вимог часу, зібрати сили – і відвоювати 

втрачений простір і ствердити себе в своєму часі. Така еміграція – є 

благо; вона виконає місію свого народу або стане на чолі народу в 

виконанні ним своєї місії»1. 

Певний час по війні багатьом українцям, що опинилися за 

кордоном, здавалося, що повалення радянського режиму може бути 

таким же близьким, як і нацистського. Проте із переходом протистояння 

Заходу та СРСР у стадію Холодної війни необхідно було розраховувати 

на довготермінове змагання з радянською політичною системою, яке 

здійснювалося в різноманітних формах – від просвітництва та 

пропаганди до політичної активності на міжнародному рівні. Ідейні 

лідери еміграції також покладали надії на виховання нерадянських 

національних кадрів та їхню підготовку до майбутньої місії 

національного державного будівництва. 

У цій розвідці ми не ставимо за мету аналіз безпосередніх кроків, 

здійснених представниками української еміграції, насамперед 

товариствами колишніх політв’язнів, щодо викриття масових репресій 

та вбивств в УРСР з боку радянської влади: такі розвідки, як і огляд 

історії увічнення емігрантами пам’яті жертв масових поховань у Биківні 

та Вінниці зробив С. Білокінь2. 

                                           
1Шевельов Ю. Над озером. Баварія // Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / Упоряд. О. Забужко, 

Л. Масенко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 90. 
2Білокінь С.І. Биківня і Вінниця в історіографії терору. На еміґрації // Сергій Білокінь. Історик України. 

Персональний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.s-

bilokin.name/Terror/Bykivnja/Emigration.html 

 

http://www.s-bilokin.name/Terror/Bykivnja.html


138 

Нашим завданням є здійснити загальний огляд стратегій 

антирадянського протистояння українських емігрантів, форм їхнього 

спротиву та основних напрямків критики – тобто загалом ми прагнемо 

тут поставити питання, які потребуватимуть подальшого дослідження, у 

т.ч. поза межами цієї статті. 

Отже, як зазначено вище, кінцевою політичною метою діяльності 

української діаспори було відновлення української державності, форми 

якої, як і засоби досягнення цієї мети, представники різних політичних 

сил – петлюрівці, гетьманці й члени різних таборів націоналістів, серед 

яких потужніші позиції мали бандерівці (ОУН-б), – тлумачили по-

різному. До кіл міжвоєнної еміграції додалися представники її «нової» 

хвилі – передусім такі, як Українська революційно-демократична партія 

(УРДП) на чолі з І. Багряним. Це зумовлювало політичний плюралізм 

суспільного життя, який переважно полягав у змаганні між 

бандерівцями та опозиційними їм політичними силами різного спектру. 

Це розпорошення сил, протистояння різних таборів не лише 

унеможливлювали виступ єдиним антирадянським та 

антиколоніальним фронтом, але й призводили до внутрішньої боротьби 

в середовищі емігрантів. 

Специфіка ставлення представників Третьої хвилі еміграції до 

радянського тоталітарного ладу визначалася особливостями їхнього 

власного досвіду переживання панівних практик двох тоталітарних 

режимів – як радянського, так і нацистського, що давало підстави і 

можливість для їх порівняння. Цей досвід відрізнявся від того, що його 

здобули мешканці країн Західної Європи, які зазнали тільки 

нацистського окупаційного режиму, а про радянський мали теоретичне 

й обмежене уявлення. Перший час мав значення також фактор 

союзництва Західних країн з СРСР у рамках антигітлерівської коаліції та 

відповідні зобов’язання в цьому відношенні (такі, як сприяння 

радянській примусовій репатріації – з американської окупаційної зони) 

– ситуація, що почала змінюватися із початком Холодної війни в 1947 р. 

і набрала обертів на поч. 1950-х рр.  

Більшість інтелектуалів-емігрантів отримали у ході Другої 

світової війни власний довший чи коротший досвід співпраці з 

німецьким окупаційним режимом або праці під його пануванням – 
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щоправда, із подальшим розумінням його антиукраїнської політики; так 

само неоднозначною була співпраця багатьох із них із українським 

націоналістичним табором, адже були ті, хто розчарувався в його 

авторитарній ідеології та політичній програмі, звернувшись до 

демократичного порядку денного. Таким був, зокрема, шлях 

письменників та публіцистів Івана Багряного й Уласа Самчука. 

Важливим компонентом антирадянського протистояння була 

полеміка та критика радянського ладу в публіцистиці й літературі. 

Діаспорна публіцистика відзначилася широким масивом праць, 

присвячених викриттю радянської дійсності, які відрізнялися різним 

ступенем аналізу, політичними орієнтаціями їхніх авторів і баченням 

ними природи радянської влади та її антиукраїнської політики. А також 

відповідно – і завдань української еміграції в питаннях національного 

розвитку. Розглянемо деякі з напрямків та зразків цієї публіцистики, яка, 

зазначимо принагідно, потребує більш широкого спеціального аналізу – 

насамперед, як вияв системного антиколоніального спротиву українства 

в особі його діаспори імперській політиці СРСР. 

Одним із важливих пунктів критики радянського тоталітаризму та 

його панівних практик в Україні було питання Голодомору. Початок 

цьому було покладено одразу в 1932-1933 рр., коли представники ще 

міжвоєнної української емігрантської громади почали бити на сполох та 

намагалися організувати допомогу голодуючим українцям і водночас 

вбачали свій обов’язок у донесенні до Заходу – часом з великими 

складнощами – правди про Голодомор як наслідок колоніальної 

політики СРСР. Так, 29 жовтня 1933 р. Голова Празького громадського 

Комітету рятунку України Ольгерд Бочковський на протестаційних 

зборах казав: «В кайданах страшної неволі Україна мовчить. Але не 

вміємо мовчать ми, що на волі… Лише еміграція – в Європі та за 

океаном – може вільно висловити свій засуд… Ми, немов той 

символічний дзвін, що є тільки morturos plango, але й передовсім vivos 

vocota fulgura flangо3! Там, ми кличемо усіх живих до боротьби! Ми 

б’ємо в великий дзвін на алярм перед усім культурним світом! Ми 

протестуємо й тавруємо перед ним нечувані злочини більшовицької 

                                           
3 Кличу живих, оплакую мертвих (лат.) 
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диктатури, заподіяні нашому народові! Ми апелюємо до сумління 

Європи!»4.  

У повоєнному антирадянського дискурсі еміграційної української 

громади пам'ять про Голодомор продовжувала лишатися дуже 

важливою. Українські організації США та Канади влаштовували 

мітинги та пам’ятні акції, завданнями яких було викриття злочинів 

совєтської державності в Україні та проголошення геноцидного 

характеру штучного голоду в СРСР.  

Саме колоніальним статусом та відповідною політикою 

радянської Росії щодо України пояснювали діаспорні дослідники та 

публіцисти причини Голодомору 1932–1933 років. Вони ж уперше 

означили геноцидний характер «народовбивства голодом» як 

«український Голокост»: «хоч це й безперечно була частина загальної 

для всього СРСР соціально-політичної акції фактичної ліквідації 

приватновласницького селянства, як суспільно-економічної категорії, 

одначе для України, для українського народу, основну й вирішальну 

більшість та головну національну силу якого на той час становило саме 

селянство, ця соціально-політична акція за самою природою речей 

обернулася на національно-політичну (виділено в оригіналі. – К.К.)»5. 

Одним із центральних у публіцистиці діаспори був саме 

антиколоніальний дискурс – викриття імперської політики російського 

центру СРСР та наголошення на колоніальному статусі України, як і 

інших національних республік. Інтелектуали діаспори одними з перших 

висловили тезу про колоніальний характер радянського панування над 

Україною: «Після побіди на Україною в листопаді 1920, совєтска влада 

видала цілий ряд документів, які вже без потреби маскуватися 

розкривали досить ясно дійсну ціль воєнної агресії Совєтської Росії 

проти України. Та ціль – то здобути Україну, як об’єкт колоніального 

                                           
4Текст промови голови Празького громадського комітету рятунку України І. О. Бочковського на 

протестацій них зборах. 29 жовтня 1933 р. // "Ми б’ємо в Великий дзвін...". Голодомор 1932–1933 

років очима української діаспори: док. з фондів ЦДАВО України / Упоряд. Н. В. Маковська та ін. - 

Київ: Горобець, 2008. – С. 84. 
5Гришко Василь І. Український «Голокост», 1933. – Добрус–Сужеро–Нью-Йорк–Торонто, 1978. – 

С. 16. 
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визиску (виділено в оригіналі. – К.К.) її природних скарбів і праці її 

трудящого населення»6. 

Аналіз радянського колоніалізму інтелектуалами діаспори 

базувався на уважному вивченні основ суспільно-політичного ладу в 

СРСР, його засадничих документів. Це дозволяло дійти висновку про 

фактичну безправність союзних республік та декоративність їхнього 

суверенітету за домінування московського центру. Один із авторів, член 

мельниківського крила ОУН Дмитро Андріївський наголошував: 

«Конституції п’ятнадцяти неросійських союзних республік не різняться 

істотно від конституції Рос. Сов. Федер. Соц. Республіки, але це не 

перешкоджає тому, щоби РCФСР була властивою метрополією, а інші 

союзні республіки колоніями її. <…> Для урядів союзних республік 

залишаються скорше функції місцевих виконавчих органів в справах 

другого порядку»; «Коли порівняти конституції сов. союзних республік 

з статутами деяких бритійських колоній, як от Тоґо чи Буґанда, або з 

прерогативами місцевих самоуправ в європейських країнах, то 

виявиться, що так звані суверенні республіки СРСР значно більше 

залежать від Москви і мають менший засяг влади, як колонії і провінції 

інших нефедеративних держав. Зрештою так зв. Рада Національностей 

сов. Союзу, що складається з представників союзних республік, є 

позбавлена всякої праводавчої, а тим більш екзекутивної влади. Це лише 

параван, призначений для маскування безправності неросійських 

народів та їх колоніальної залежності від Москви»7. 

Заслуга еміграції, поза сумнівом, полягала у приверненні уваги 

західної громадськості до національних проблем в СРСР та становища 

України зокрема. Чимало ідей, сформульованих і поставлених на 

порядок денний мислителями діаспори, не лише не втратили 

актуальності, але й нині знаходять подальший розвиток.  

                                           
6Стахів Матвій. Звідки взялася совєтська влада в Україні і хто її будував? Нарис історії російської 

агресії та конституційного розвитку совєтської влади над Україною (з використанням 

дипломатичних нот і інших малознаних більшевицьких матеріалів) // Українська вільна громада в 

Америці. Науково-політична бібліотека. Ч. 16-17. Ч. 1. – Нью-Йорк–Детройт–Скрентон: Українська 

вільна, 1955. – С. 18. 
7Андрієвський Д. Російський колоніалізм і совєтська імперія. – Париж: Націоналістичне видавництво 

в Європі, 1958. – С. 20-21. 
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Щоправда осмислення витоків та першопричин залежного стану 

України  різні кола емігрантів пояснювали по-своєму. Для одних 

початковим чинником тут витупав російський-радянський імперіалізм 

та колоніальна політика щодо України. Інші вбачали корінь проблеми в 

комуністично-більшовицькій ідеології з її нахилом до терору: «Україна 

перша впала жертвою злочинного комунізму, український нарід перший 

поніс несчисленні жертви експериментів комунізму, як ось розстріли 

Че-Ка, розкуркулення, колективізація, концтабори півночі та голод 1933 

року – походять тільки від злочинної отрути Маркса-Леніна. Тому 

українці у вільному світі повинні бути першими в антикомуністичних 

рухах вільного світу, пропагувати в цих рухах боротьбу з комунізмом, 

як безпосередньою загрозою для держав вільного світу, пропагуючи в 

тих рухах боротьбу з комунізмом, як безпосередньою загрозою для 

держав вільного світу, громадяни яких ці прокомуністичні рухи чи 

організації творять8. 

Викриттю імперіалістичного характеру радянського панування 

над національними республіками, за якого «московський імперіялізм 

створив досі в європейських імперіялізмах незнану й непрактиковану 

імперіалістичну методу для зберігання своєї імперії і продовжування 

свого колоніального панування над поневоленими народами і 

експлуатації їх багатств»9, як і лицемірного характеру декларованої 

«самостійності» присвячував свої публікації і Р. Смаль-Стоцький – 

науковець та діяч УНР в еміграції. На його думку, «у своїй «власній 

українській державі», українська нація засуджена, разом з іншими 

немосковськими колоніальними націями СРСР, на повну смерть. Цей 

«процес» московські апаратчики називають «відмиранням 

національних мов в комуністичному суспільстві» та виправдовують 

теорією «злиття націй»10. 

Одним із найбільш послідовних та системних критиків 

радянського ладу та його антиукраїнської політики був письменник та 

                                           
8Страдник Петро. Правда про совєтську владу в Україні: Серп і молот, сіють смерть і голод / Петро 

Страдник. – Нью-Йорк: б.в., 1972. – С. 9.  
9Смаль-Стоцький Р. Правдиве значення совєтського терміну «Україна». – Нью-Йорк–Вашінгтон: 

Спілка визволення України, 1968. – С. 25. 
10Там само. – С. 24. 
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політик Іван Багряний, який на власному досвіді пізнав методи 

розбудови радянського соціалізму. Його політичний маніфест «Чому я 

не хочу вертатися до СРСР?» (1946) став висловленням позиції сотень 

тисяч українців, які віддали перевагу долі вигнанців перед поверненням 

до радянської «родіни».  

Водночас І. Багряний у повоєнній публіцистиці виступів як 

противник націоналізму та його політичних практик та висував 

альтернативну національну ідею, в якій поєднувалися ідеали 

національного і соціального визволення (виголошені УНР) і яка мала 

бути реалізована внаслідок демократичної революції, що принесла б 

визволення українському народу – в особі насамперед його робітничо-

селянських мас. Таким чином, у його концепції ідеї національної 

незалежності та культурного розвитку поєднувалися з соціалістичною 

доктриною. 

І. Багряний вже у перші повоєнні роки поставив знак рівності між 

двома тоталітарними режимами – більшовицьким та нацистським – як 

«ідейними близнюками», зважаючи на «абсолютну тотожність обох 

систем в дії», наслідками якої в обох випадках були «дроти, тюрми, 

голод, концтабори»11. Він же виніс вирок більшовизму як 

імперіалістичній доктрині: «В силу історичної конечності теоретичний 

соціал-комунізм переріс у практичний звичайнісінький реакційний ще й 

махровий імперіалізм, і життя поставило між першим і останнім знак 

рівності»12. 

Сформульована І. Багряним програма протистояння радянській 

антиукраїнській політиці й сьогодні набуває актуальності: «Послідовно 

боротися проти московського комунізму, тобто проти ленінізму в усіх 

його ґатунках – і в сталінському варіанті, і в хрущовському, і в образі 

червоного московського великодержавництва, і в усіх його тих 

                                           
11Багряний І. Комунізм, фашизм і революційна демократія // Багряний, Іван. Публіцистика: Доповіді, 

статті, памфлети, рефлексії, есе. Друге вид.; Упоряд. О. Коновал. – К.: Смолоскип, 2006. – С. 75. 
12Там само. – С. 75. 



144 

«історичних» проявах…»13 – аж до сучасного путінізму, можемо додати 

сьогодні. 

Протистояння панівній системі СРСР відбувалося також у 

політичній площині. Найбільш активно виявили себе у цьому 

представники ОУН(б), які виступили засновниками 

Антибільшовицького блоку народів (АБН) – однієї з центральних та 

найбільш впливових міжнародних еміграційних організацій 

антирадянського спрямування, яка викликала серйозне занепокоєння 

органів безпеки СРСР та союзних йому соціалістичних країн. На думку 

німецького дослідника Холодної війни Берндта Штьофера, АБН як 

жодній іншій антирадянській організації визвольного спрямування 

вдавалося «брати активну участь в усіх поворотах» американської т.зв. 

Liberation Policy: у 1970-80 рр. АБН була учасницею ренесансу названої 

політики, їй єдиній зі старих антикомуністичних груп вдалося пережити 

закінчення Холодної війни у 1989–91 рр.14 Заснований у 1943 р. під 

протекторатом та егідою УПА на з’їзді представників неросійських 

народів, що чинили опір СРСР, у 1946 р. у Мюнхені АБН пережив 

реструктуризацію з обранням президії як керівного органу. До складу 

АБН входили грузини, болгари, чехи, словаки, угорці, хорвати, естонці 

– загалом представники 25-ти східно-центральноєвропейських націй, 

включно з тими, що були в складі СРСР, а в часи Другої світової війни 

були колаборантами нацистської Німеччини. Проте українці 

домінували у АБН в особі ОУН, Української головної визвольної ради 

(УВГР) та Союзу гетьманців-державників, що підтверджувалося 

багаторічним головуванням у ній Я. Стецька. АБН позиціонував себе як 

координаційний центр революційної визвольної боротьби уярмлених 

СРСР народів, проголошуючи своєю остаточною метою незалежність 

цих народів та розвал російської (радянської) імперії, тож головне вістря 

і спрямування цієї боротьби було антирадянським, антикомуністичним 

                                           
13Багряний І. Апологетика ідейного роззброєння і наша відсіч // Багряний, Іван. Публіцистика: 

Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. Друге вид.; Упоряд. О. Коновал. – К.: Смолоскип, 2006. – С. 

498. 
14Stöver, Bernd. Die Befreiung vom Kommunismus. Amerikanische Liberation Policy im Kalten Krieg 

1947–1991 / Bernd Stöver. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2002 –  s. 305. 
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та антивеликоросійським (антивеликодержавницьким). У цій своїй 

діяльності АБН користувався фінансовою підтримкою Великої 

Британії, ФРН й США та сприянням з боку їхніх спецслужб, які, своєю 

чергою, вочевидь, вбачили у цій організації дієвий інструмент ідейного 

спротиву СРСР. Друкований орган АБН – «ABN Correspondence» 

виходив різними мовами, його учасники розгорнули широку 

антирадянську кампанію у світовому масштабі, залучаючи до свого 

спротиву нових учасників, у т.ч. з країн Азії. 

Критика радянської дійсності та аналіз природи її влади не 

обмежувалися публікаціями українською мовою гостро критичного й 

викривального змісту, як і вищеназваними політичними заходами. 

Західні читачі, політики та політологи були зацікавлені у більш 

ґрунтовному аналізі природи радянського ладу. Цей запит посилився в 

умовах Холодної війни, особливо зважаючи на те, що СРСР по війні 

продовжував своє існування у статусі переможця, а не зазнав краху, 

подібно до гітлерівської Німеччини, як багато хто, не в останню чергу –  

українські емігранти, очікували. Цей моніторинг та аналіз практик 

радянського соціалізму – системи влади та її персонального складу, а 

також внутрішньої, у т.ч. національної політики, економіки, та 

культурного життя – набув характеру і статусу совєтології. Одним із 

найбільш яскравих її представників у німецькомовному просторі (хоча 

його книжки виходили у перекладах різними мовами) був дослідник і 

публіцист українського походження Борис Левицький. Про те, що його 

праці не лише цілком серйозно сприймалися, але й були затребуваними, 

свідчить перелік посад, серед яких – науковий співробітник Дослідної 

служби Східної Європи «Forschungsdienst Osteuropa» у Дюссельдорфі, 

пізніше – Фонду Фрідріха Еберта, а також – його співробітництво у низці 

видань, присвячених Східній Європі, та членство у відповідних 

наукових товариствах, таких, як Німецьке товариство 

Східноєвропейських студій (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde). 

Б. Левицький був автором ряду публікацій з питань радянської 

національної політики, діяльності радянських спецслужб і 

влаштованого ними терору, а також – політичної опозиції в СРСР, а самі 

праці мали промовисті назви, зокрема: «Червона інквізиція» (1967), 

«Комуністична партія Радянського Союзу – історія Ордену» (1967). 
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Деякі з його книжок спеціально присвячені аналізу становища УРСР, і 

тут заслуга Б. Левицького полягала у проголошенні окремішності 

України та українців. Адже під Україною він мав на увазі «не лише 

адміністративну одиницю у межах цілого» СРСР, але насамперед 

«терени проживання такої великої нації, як українці, за радянських 

умов», тому, приміром, у книзі «Радянська Україна (1944–1963)» він 

вирішував два поставлені перед собою завдання: показати економічне 

значення України (для СРСР) та зусилля українців у відстоюванні своєї 

національно-культурної окремішності15. Значне місце в його аналітиці 

посідали питання культури та мови, зокрема, викриття радянської 

пропаганди та замаскованої під «інтернаціоналізм» культурної 

політики, яка проявлялась зверхністю та домінуванням російського 

мовного і культурного компоненту. Тобто фактично дослідник 

аналізував російський культурний колоніалізм, хоча й не вживаючи 

прямо цього означення: «Російські автори наголошують, що 

«добровільний» союз з Росією означає прогрес для неросійських 

народів. Вони також заявляють, що російська мова є не просто засобом 

комунікації у багатонаціональній державі, але й другою рідною мовою 

радянських людей та новим досягненням, яке визначатиме майбутній 

культурний розвиток неросійських республік»16. Праці Б. Левицького, 

написані іноземними, переважно німецькою, мовами, малознайомі в 

Україні, але питання їхнього значення для свого часу, як і впливу на 

західних читачів, є вартим подальшого дослідження. 

Не обмежуючись політичною критикою СРСР, культурні та 

інтелектуальні діячі діаспори своїм важливим завданням вважали 

культурний розвиток українства у вільному світі.  

Так, Ю. Шевельов головне призначення еміграції вбачав у 

творенні сучасної української культури, проголошуючи перспективу 

відродження України у культурному поступі, подоланні провінційності 

та творенні нової національної ідеї, відповідної запитам та духу часу: 

«намагатися зрозуміти свій час і знайти в його русі засновки для 

                                           
15Mende, Gerhard. Vorwort des Herausgebers / Gerhard Mende // Lewytzkyj, Borys. Die Sowjetukraine 

(1944–1963). – Köln-Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1964. –  444 s. 
16Lewytzkyj, Borys. Politics and society in Soviet Ukraine (1953–1980) / Borys Lewytzkyj. – Edmonton: 

Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1984. – s. 43.  
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здійснення своєї програми, своїх бажань. Зрозумівши – діяти»17. «Хай 

будуть благословенні ті, хто хоче покласти край мертвоті українського 

старозавітного хутора, перенесеного порядком утікання від свого часу і 

компенсування часу простором до центру Центральної Європи. Від 

того, чи вони збудять сонного, чи змусять його розглядатися і мислити, 

залежить дуже багато. Тому, може, ніколи роля мистецтва в історії 

українського народу не була така велика і відповідальна, як тепер. 

Питання стоїть просто: або Україна – або тривання нашого 

провінціялізму»18. 

Протистояння радянському режиму з боку зарубіжних українців 

не обмежувалися названими вище формами: виявом такого 

інтелектуального опору можна вважати також наукові українознавчі 

проекти української діаспори, такі, як «Енциклопедія українознавства», 

які відтворювали картину минулого, альтернативну його радянській 

схемі. Таким чином розвивалася національна гуманітаристика, яка хоча 

й  орієнтувалася насамперед на українську аудиторію, але враховувала й 

західну публіку, здійснюючи публікації також мовами країн і народів 

перебування. 

Історія антирадянського протистояння з боку української діаспори 

потребує подальшого аналізу в її політичному, культурному та ідейному 

аспектах.  У більшості випадків, багата та різноманітна спадщина 

української повоєнної діаспори, якої ми побіжно торкнулися, 

сприймається в сучасній материковій Україні позитивно та некритично. 

Проте є й інші точки зору. «Наскільки розумію, якщо в цілому в 

холодній війні «Заходу» й «Сходу» СРСР програв, і ця війна скінчилась 

для нього горбачовською перестройкою й розвалом СРСР, то багато 

раніше на теренах США програла українська еміґрація. Статус її як 

жертви сталінського терору цілковито девальвувався. Відбившись від 

вимог бути виданою СРСР, вона не змогла виставити жодних 

політичних чи матеріальних домагань, як-от згодом єврейська еміґрація. 

Численних публікацій про комуністичний терор, пам’ятних акцій, що 

відзначали голодомор, тамтешні українці домагались явочним 

                                           
17Шевельов Ю. Над озером. Баварія // Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / Упоряд. О. Забужко, 

Л. Масенко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 93. 
18Там само. – С.98-99. 
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порядком, ціною величезних, я б сказав, героїчних зусиль, предусім з 

боку завжди жертвенних рядових українців», – відзначає С. Білокінь19. 

Вважаємо, що такий висновок є досить категоричним та може 

бути сприйнятий із певними застереженнями. Для оцінки результатів 

зусиль представників діаспори необхідно враховувати, на нашу думку, 

низку важливих внутрішніх та зовнішніх чинників. До перших належить 

неоднорідний склад самої діаспори, у політичному відношенні, 

конфлікти та непорозуміння у складі різних політичних груп, які, 

особливо в ранньому повоєнному періоді, доходили до жорстких 

відкритих конфліктів та публічної взаємної дискредитації. Усе це вкупі 

з претензіями бандерівського (революційного) крила ОУН на політичне 

та ідейне домінування в емігрантському середовищі не сприяло 

виробленню та успішній реалізації єдиної національно-визвольної 

програми, хоча різні табори й вживали власних заходів у 

антирадянському протистоянні. Також без урахування 

зовнішньополітичного контексту – спершу дотримання союзниками 

домовленостей з СРСР, надалі – Холодної війни з її змінами у політиці 

західних країн до Радянського Союзу – неможливо зрозуміти той 

простір і можливості дій, які мали представники української діаспори. 

На відміну від гітлерівської Німеччини, СРСР продовжував існувати 

після Другої світової війни, і цей факт ускладнював визнання і 

засудження його злочинів, а також визнання за українцями офіційного 

статусу жертв тоталітарного режиму. Та навіть за таких умов результати 

діяльності й інтелектуальної праці повоєнної діаспори є у багатьох 

випадках досить значними, а їхній вплив на інтелектуальне життя 

України після відновлення незалежності ще чекає своєї оцінки. 

 

                                           
19Білокінь С.І. Биківня і Вінниця в історіографії терору. На еміґрації // Сергій Білокінь. Історик 

України. Персональний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.s-

bilokin.name/Terror/Bykivnja/Emigration.html 

http://www.s-bilokin.name/Terror/Bykivnja.html
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РАДЯНІЗАЦІЯ І РЕПРЕСІЇ НА ЗАКАРПАТТІ  

1944 – 1950 РР. 

 
У статті йдеться про репресивну політику радянської влади на Закарпатті в 

період її становлення (1944-1950 рр.). Вказується на головні напрямки у яких 

здійснювалися репресії: від репресій щодо діячів Карпатської України (1938-1939 рр.), 

прислужників угорського режиму, інтернування та депортації за національною 

ознакою угорців і німців в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) до висунення 

звинувачень антирадянській діяльності (поширення листівок антирадянського змісту 

чи закликів про вихід з СРСР), спротив населення політико-господарським кампаніям 

(колективізація, направлення «на навчання» в школи ФЗН) чи радянському зразку 

уніфікації релігії (репресії проти неугодного православного духовенства та нищення 

греко-католицької церкви) в умовах Закарпатської області. Вказується і на 

«особливості» роботи працівників державної безпеки та слідчих і судових органів, які 

нерідко вдавалися до вибивання свідчень, шантажу і провокацій.  

Ключові слова: репресії, антирадянщина, антиколгоспна агітація, працівники 

державної безпеки, Закарпаття, Закарпатська Україна. 

 

The article deals with the repressive policy of the Soviet government in the 

Transcarpathia during its formation (1944-1950 years). It indicates the main lines, in which the 

repression, were carried out: from the repressions of activists of the Carpathian Ukraine (1938-

1939 yy.), the Hungarian regime henchmen, internment and deportations on a national basis of 

the Hungarians and Germans during the Transcarpathian Ukraine (1944-1945 yy.) to 

nomination of anti-Soviet allegations (distribution of anti-Soviet leaflets of and calls to withdraw 

from the USSR), the resistance of the population to political and economic campaigns 

(collectivization direction to "training" in schools of factory training) or Soviet-style unification 

of religion (the repressions of unwanted Orthodox clergy and the destruction of the Greek-

Catholic church). The article indicates the "features" of employees of state security and 

investigative and judicial authorities, who often resorted to knocking evidence, blackmail and 

provocations. 

Keywords: repressions, anti-Sovietization, anti collective farm campaign, employees of 

national security, Transcarpathia, Transcarpathian Ukraine. 

 

Після визволення Закарпаття від угорсько-німецьких окупантів, 

наприкінці жовтня 1944 р. у краї наступили кардинальні суспільно-

політичні, соціально-економічні, етнокультурні та релігійні зміни. 

Протягом невеликого за тривалістю періоду 1944-1950 рр. на Закарпатті 

відбулися невідворотні процеси. Серед найвагоміших надбань цього 

періоду, відзначимо, що саме в цей час Закарпаття возз’єдналось з 

іншими українськими землями в складі Української РСР. Проте саме 
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тоді в регіоні політично-примусовими методами місцевими 

комуністами і центральними компартійно-державними органами СРСР 

і УРСР розгорнулося цілеспрямоване насадження радянської моделі 

політичних і соціально-економічних відносин, господарювання і 

адміністративно-директивного управління. 

Протягом цього незначного за тривалістю історичного періоду 

Закарпаття пережило два радикальні перевороти. Спочатку – 

превентивну радянізацію 1944-1945 рр., яка здійснювалася руками 

керівництва Народної Ради Закарпатської України (далі НРЗУ) за 

чіткими інструкціями різних «спеціалістів», в умовах присутності військ 

Червоної армії. І згодом - радянізацію в умовах Закарпатської області 

1946-1950 рр., складовій адміністративно-територіальній одиниці 

України, де самостійність дій обласних і місцевих органів влади була 

повністю виключена.  

Разом із процесом входження Закарпаття до СРСР і радянізації 

краю, керівництво Радянського Союзу неабияку увагу приділяло 

контролю за «морально-психологічними» настроями краян. Всіх 

невгодних (потенційно незгідних з процесами радянізації) органи 

державної безпеки брали на свій контроль, заарештовували, а судові 

органи засуджували на тривалі терміни ув’язнення. 

За даними О. Довганича, одного із укладачів обласної книги 

«Реабілітовані історією», станом на 1990 р. «в архiвi обласного 

управління КДБ зберігалися матеріали на 5 456 чоловік, що притягалися 

до кримінальної відповідальності органами держбезпеки Закарпаття в 

повоєнний період (3614 були засуджені з політичних мотивів) i на 4872 

чоловік, які в 1939-1941 роках переходили кордон з окупованого 

Угорщиною краю в СРСР»1 і були засуджені особливими нарадами та 

перебували у виправно-трудових таборах аж до їх звільнення наприкiнцi 

1942 – на початку 1943 року. До речі, О.Довганич став одним із піонерів 

у дослідженні репресій радянської влади по відношенню до місцевого 

                                           
1Довганич О. Переслідування громадян радянським тоталітарним режимом у передвоєнні та 

повоєнні роки // Реабiлiтованi історією. У двадцяти семи томах. Закарпатська область. У двох книгах. 

Книга перша – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2003. –  С. 39. 
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населення Закарпаття і виклав результати своєї праці у окремому 

монографічному виданні2. 

На основі архівних документів, матеріалів опублікованих у 

збірниках документів та наукових доробок сучасних дослідників 

спробуємо виділити головні напрямки, у яких здійснювалися репресії.  

Майже відразу після звільнення Закарпаття від німецько-

угорських окупантів (офіційна дата 26 жовтня 1944 р., хоча бої за м. Чоп 

тривали майже до кінця листопада) i далеко до завершення процесу 

возз’єднання Закарпатської України з Україною на території краю 

активно розгорнуло свої репресивні дії управління контррозвідки 

«Смерш» 4-го Українського фронту. На території, на яку поки-що не 

поширювалася юрисдикція радянських законів, вони почали 

відслідковувати, виловлювати i арештовувати «ворогів народу»: 

учасників i керівників уряду Карпатської України; організацій 

українських націоналістів; представників закарпатської інтелігенції; 

депутатів угорського парламенту; нотарів; старост; чиновників i 

жандармів періоду угорського поневолення краю. Їх засуджували за так 

звану «ворожу» діяльність, приписуючи їм антирадянську пропаганду 

та боротьбу проти СРСР. 

На середину 1945 р. військовим командуванням та 

контррозвідкою «Смерш» були сформовані списки «антирадянських 

контрреволюційних елементів»: угорських терористів (345 осіб), членів 

«Карпатської Січі» (38 осіб), таємних агентів угорської поліції (21 

особа), членів Руської національно-автономної партії (79 осіб), 

службовців поліції Карпатської України (262 особи), членів партії УНО 

(88 осіб), службовців жандармерії (154 особи)3. 

Про «важкі» будні роботи Управління контрозвіки Смерш 

довідуємося з книги Н. Синевирського «Смерш (Рік в країні ворога)»4. 

Справжнє ім’я автора Михайло Дмитрович Мондич, 1923 р.н., 

уродженець с. Нанково Хустського району Закарпатської області. Він у 

                                           
2Довганич О. Так ламалися долі репресованих закарпатців: Сторінками обласного тому 

«Реабілітовані історією» / Післямова Миколи Олашина – Ужгород: Ґражда, 2008. – 292 с.  
3Аржевітін С.М. Карпатська Україна: епоха в добі. Передумови утворення, доба незалежності, 

спогади і документи. – Вінниця: «Видавництво «Тезис», 2013. – С. 513-527. 
4Синевирский Н. СМЕРШ (Год в стане врага). – Limburg/Lahn: Possev, 1948. –135 с. 
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1945 г. був принятий на роботу в Управління «Смерш» 4-го 

Українського фронту в якості перекладача з угорської та чеської мов. В 

липні 1945 р. після відвідин родичів на Закарпатті втік в 

Чехословаччину. В 1947 г. прибув у м. Франкфурт-на-Майні. У 

Німеччині і вийшла його книга «Смерш». В ній він описує структуру 

Управління контррозвідки: «Смерш» розділяється на п’ять відділів. 

Перший відділ безпосередньо прикріплений до фронту. Головне його 

завдання – пильно стежити за політичним станом Червоної армії. Нема 

такої роти, в якій би не було смершівців чи їх агентів… Грабувати і 

вбивати мирне населення червоноармійцям дозволяється... Але хай 

спробує хтось із бійців чи офіцерів Червоної армії сказати хоча б слово 

проти радянського уряду, компартії чи комунізму, – в той же день 

смершівці його приберуть, як «заразного хворого». 

Другий відділ Управління називається оперативним. Начальник – 

підполковник Шабалін, заступник – підполковник Душник. Щойно 

Червона армія займе якесь місто чи містечко, смершівці налітають туди 

оперативними групами. Вони заарештовують всіх організованих 

противників радянської системи. Під цим поняттям розуміються всі 

видні члени всіх, не сприймаючих комунізм, партій…. Заарештовують 

смершівці й актив всіх демократичних партій. Не довіряють вони й 

закордонним комуністичним партіям. Непримиримі вороги смершівців 

– російські емігранти…  

Вірні хранителі радянської системи – смершівці – не знають ні 

милості, ні пощади. Можна тисячу разів найщиріше покаятися, – смерть 

неминуча. Це принцип смершівців. Вони не здатні повірити людині. 

Кожен, на кого паде тінь підозри, хто вже раз провинився перед 

Радянським Союзом – повинен померти... 

Третій відділ управління – секретний, безпосередній зв’язок з 

Головним Управлінням контррозвідки «Смерш», що знаходиться в 

Москві. 

І днем і вночі летять цілком секретні повідомлення генерал-

полковнику тов. Абакумову, начальнику Головного Управління… 

Четвертий відділ нашого Управління – слідчий. У ньому 

вижимають із людей «останні соки». Майор Гречин говорить, що в 

деяких випадках допити тривають до трьох місяців. Смершівці довели 
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майстерність допитів до граничної можливості. Мені часто приходилось 

чути таку думку: «немає людини, яка, будучи винуватою і володіючи 

цінними відомостями, не призналась би в своїй вині и не розповіла б ці 

дані». Ще б пак! Якщо допитувати людину підряд три місяці і днем і 

вночі, при цьому його бити найнещаднішим чином, – не встоїть. 

Пятий відділ – прокуратура, або, іншими словами, знамениті 

«тройки військтрибуналу». На основі матеріалів із четвертого відділу, 

військові трибунали виносять вироки…. 

Відділ кадрів, начальник якого підполковник Горишев, слідить за 

самими смершівцями. Фінансовій відділ виплачує платню. Я отримую 

1500 рублів за місяць (крім продовольства, обмундирування, сигарет та 

іншого)»5. 

Вказує Н. Синевирський і на т.зв. розпорядок дня в Управлінні: в 

8 годин сніданок. З 8-ми до 12-ти робочий час. С 12-ти до 3-х обід й 

«основний час відпочинку». С 3-х до 10 вечора робочий час. В 10 годин 

вечеря. Після вечері – до години ночі – знову робочий час6.  

Для того, щоб потрапити на роботу до відповідних органів слід 

було пройти сувору і тривалу перевірку. Так, наприклад, у 1947 р. із 85 

посад працівників МДБ тільки 1 був вихідцем із Закарпаття. При наборі 

до цих структур явно домінував принцип партійності: із 148 працівників 

МВС, МДБ, суду і прокуратури 112 були кандидатами, або членами 

КП(б)У, 36 безпартійними (із них 10 комсомольців)7. 

У період Закарпатської України громадян судили військові 

трибунали 18 армії 4-го Українського фронту, прикордонних військ 

Мiнiстерства внутрішніх справ Закарпатського округу та 

Прикарпатського вiйськового округу, особливі наради та спецсуд при 

Народній Раді Закарпатської України.  

Дослідники вже оприлюднили імена тих, хто проводив слідство, а 

по суті фабрикував справи та судив краян за статтями так званого 

«контрреволюційного» характеру – вiд 54-1»а» до 54-14 карного 

кодексу УРСР. Серед них слідчі органів «Смершу» Вайндорф, 

                                           
5 Там само. – С. 46-48. 
6Там само. – С. 41.  
7Отчет о работе отдела за 1947 год // Державний архів Закарпатської області. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Спр. 

347. – Арк. 40. 
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Марченко, Полiєвич, Сосновий, Шапрацький, Соловйов; слідчі 

обласного управління КДБ в Закарпатській області Балас, Василевський, 

Винокуров, Гаврилов, Гур’єв, Зудов, Пацула, Петренко, Снесаренко, 

Увiн, Федоров, Хролович та iншi; голови трибуналів та судів 

Воронкевич, Милаєв, Мурашин, Нiколаєв, Прохоренко, Романенко, 

Русин, Токар, Шолом та ін.8. 

Вже в листопаді 1944 р. в Хустi був заарештований колишній 

міністр Карпатської України Ю. Бращайко, на початку грудня 

командант «Карпатської сiчi» Д. Климпуш, мiнiстр Карпатської України 

Е. Бачинський, голова УНО Ф. Ревай та інші активісти. Їх відправили в 

табори для роботи на заводах i шахтах Донбасу. В 1945 р. у Празі 

арештували колишнього президента Карпатської України А. Волошина 

(помер 19 липня 1945 р. в Бутирській тюрмі м. Москви), мiнiстрiв його 

уряду С. Клочурака (засуджений на 8 років), Ю. Перевузника 

(засуджений на 8 років), М. Долиная (засуджений на 5 років).  

Репресії у вигляді депортацій та інтернування торкнулися і 

угорського та німецького населення, яке проживало в краї. Відправною 

точкою стала постанова військової ради 4-го Українського фронту за № 

0036 від 13 листопада 1944 р. в якій йшлося: «Провести регистрацию 

всех военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 50 лет немецкой и 

венгерской национальности проживающих в настоящее время на 

освобожденной территории Закарпатской Украины, а также всех 

чиновников и служащих венгерской полиции и жандармерии, 

оставшихся на освобожденной территории Закарпатской Украины»9. 

Військові коменданти при реєстрації «военнообязанных» 

зобов’язувалися інформувати всіх про їх повторну явку 18 листопада 

1944 р.. Колишніх солдатів і офіцерів угорської армії мали негайно 

затримати, а решту військовозобов’язаних, які проживали на території 

Закарпатської України «отдельными командами при списках под 

                                           
8Довганич О.Д. Суди особливих нарад проти керiвних дiячiв та учасникiв Карпатської України // 

Реабiлiтованi історією. Закарпатська область. Книга перша. – Ужгород, 2003. – С. 62. 
9Постановление военного совета 4-го Украинского фронта 13 ноября 1944 года № 0036 // Dupka 

György: A kollektiv bünösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 

4.Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944-1946. 

Doktori (Phd) értekezés. Budapest, 2014. – S. 385-386. 
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конвоем направлять на пункты военнопленных». Списки таких осіб 

передавались відділам Смершу та розвідувальним органам 

прикордонних частин охорони тилу фронту.  

У підсумковій довідці начальника військ НКВС з охорони тилу 4-

го Українського фронту відзначено, що з 18 листопада до 16 грудня 1944 

р. військами НКВС було затримано i відправлено на збiрнi пункти 

військовополонених 22 951 чоловік, з них 14 202 солдати, сержанти i 

офіцери, які проживали у тилових населених пунктах, i 8 564 чоловiкiв 

– «військовозобов’язаних» угорської, німецької національностей віком 

вiд 18 до 50 років. Додатково, окремою військовою акцією, 13-14 грудня 

1944 р. війська НКВС провели в Закарпатті «операцію з вилучення 

німців-чоловiкiв віком вiд 18 до 50 років» в округах, де найбільш 

компактно проживало німецьке населення краю – Свалява, Мукачево, 

Севлюш, Хуст, Рахiв, в результаті якої «вилучено i направлено на 

пункти військовополонених 292 чол.»10. 215 з них було відправлено 

потягом у тилові райони країни. Найбільше «мобілізованих» із 

Закарпатської України було направлено у робітничий батальйон на 

коксохімічний комбінат міста Нова Горлівка (Донбас)11. 

Друга хвиля депортації німецького населення розпочалася в 

останні дні Закарпатської України, безпосередньо перед утворенням 

Закарпатської області. 15 січня 1946 р. народний комісаріат внутрішніх 

справ СРСР видав розпорядження №1034 про масову депортацію із 

Закарпаття осіб німецької національності. На його основі близько 2 

тисяч німців були виселені в Тюменську область12.  

У доповідній записці начальник УВС Лялько вказував, що це 

«були виселенні з сім’ями особи німецької національності, які 

найбільше скомпрометували себе в період німецько-угорської окупації, 

в тому числі: поплічники націоналістичної організації «Фольксбунду», 

                                           
10Довганич О. Д., Корсун О. М. Акцiя командування 4-го Українського фронту i вiйськ НКВС по 

затриманню та iзоляцiї вiйськовозобов’язаних угорцiв i нiмцiв Закарпаття // Реабiлiтованi історією. 

Закарпатська область. У двох книгах. Книга перша. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 

2003. – С. 57-58. 
11Корсун О. Від упорядника // Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 

1944-1955 рр. – Ужгород: Карпати, 2012. – С. 17-18. 
12Малець О.О. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. XX ст. – Ужгород: 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – С. 142. 
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члени родин есесівців, сім’ї, які втекли разом з відступаючими військами 

в Німеччину, а потім повернулись на місця попереднього 

проживання»13. На сьогодні дослідники володіють інформацією про 

2670 (700 сімей) депортованих у 1946 р. закарпатських німців, яких 

вивезли в Сибір14. 

На думку О. Мальця: «Репресивна політика супроводжувалась 

широкою антифашистською, по суті антинімецькою, пропагандою 

радіо, преси, кіно, літератури, шкільним і вузівським вихованням і т. ін. 

Німці повсюдно почували себе ізгоями, належними до ворожої нації»15. 

Організацію і методи проведення подібних операцій влучно 

описали О. Довганич та О. Корсун: «Але якою за розмахом була 

організація цієї акції! Це – наради, плани, доповiднi, власноручні 

вказівки, резолюцiї, рекомендацiї на документах, зробленi генералами 

Мехлiсом i Петровим. Далі – облави, засади, конвої, спецiальнi дії 

маневрових груп, «прочісування», арешти, сотнi задіяних солдат i 

офіцерів iз військ НКВС, прикордонників, місцевих активістів, тонни 

спаленого бензину»16. Зауважимо, що все це робилося по відношенню 

до місцевого німецького населення, яке не було вороже налаштоване до 

радянського військового й адміністративного режиму. Практично всі 

закарпатські німці не переховувалися й відкрито жили у своїх родинах, 

добровільно з’являлися на збiрнi пункти, не намагалися втекти при 

конвоюванні у ЗПВ (збірний пункт військовополонених)1 № 2 (м. 

Свалява). Свалявський ЗПВ входив у систему шести інших таборів i 

базового у містах Стрий та Самбір Львівської області. 

Отже, протягом 1944-1946 рр. у радянські табори за приблизними 

підрахунками дослідників відправили від 25 тис.17 до 30-50 тисяч 

                                           
13Там само. – С. 142-143. 
14Корсун О. Від упорядника // Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 

1944-1955 рр. – Ужгород: Карпати, 2012. – С. 21. 
15Малець О.О. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. XX ст. – Ужгород: 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – С. 143-144.   
16Довганич О. Д., Корсун О. М. Акцiя командування 4-го Українського фронту i вiйськ НКВС по 

затриманню та iзоляцiї вiйськовозобов’язаних угорцiв i нiмцiв Закарпаття // Реабiлiтованi історією. 

Закарпатська область. У двох книгах. Книга перша. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 

2003. – С. 58. 
17Малець О.О. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. XX ст. … – С. 22.  
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закарпатських угорців-чоловіків віком від 18 до 50 років, тоді як 

кількість померлих у радянських таборах закарпатських угорців 

коливається від 10 до 16 тисяч людей18. При цьому зовсім не 

враховували те, що значна частина репресованих ніколи не служило в 

угорській армії, котра у Другій світовій війні вела бойові дії проти 

збройних сил СРСР. Подібна доля спіткала і місцеве німецьке 

населення. В 1944-1945 рр. з території краю депортовано 215 місцевих 

німців, а в 1946 р. в умовах Закарпатській області було виявлено і 

виселено ще 2670 закарпатських німців, яких вивезли в Сибір, головним 

чином в Тюменську область на лісорозробки. 

Із утворенням Закарпатської області «ворогів народу» 

відшукували органи народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) та 

державної безпеки (НКДБ). Саме в другій половині 40-х – на початку 50-

х років в Закарпатті за так звану «антирадянську» та «антиколгоспну» 

агітацію, український буржуазний націоналізм, поширення 

антирадянських листівок, плакатів, гасел, створення підпільних 

антирадянських молодіжних організацій було засуджено сотні юнаків і 

дівчат учнів середніх шкіл, педагогічних училищ і технікумів, студентів 

Ужгородського державного університету і простих мешканців краю. 

На сьогоднішній час дослідниками виявлено понад 30 таких 

організацій і груп, які діяли на Закарпатті. До них можна віднести 

організації «Смерть» в Ужгороді, «Безробітну партію» і «Воля» у с. 

Великі Лучки Мукачівського району, «Зорю Підкарпаття» у 

Виноградові, «Спілку визволення Закарпаття» і «Нескорена юність» у 

Мукачеві і у селах Мукачівського району, організації і групи в 

Хустському педучилищі і середній школі №1, «Смевор» в с. Невицьке 

Ужгородського району, «Молода гвардія» в Берегові, «Шольом» 

(«Сокіл») у Берегові і Берегівському районі та інших19. 

Аналізуючи архівні справи засудженої молоді, що зберігаються в 

Архіві Служби безпеки України в Закарпатській області (м. Ужгород), 

можемо стверджувати, що радянські слідчі нерідко вдавались до 

необґрунтованих звинувачень, фальсифікацій, а судові органи до 

                                           
18Шторк Т. Примусові роботи // Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура. Ужгород: 

Ліра, 2010. – С. 290. 
19Довганич О. Антирадянські молодіжні організації // Наш рідний край. – 1998. – №3. – С. 26. 
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винесення безпідставних вироків молоді. В деяких справах20 прямо 

вказується те, як радянські органи самі підсилали до молоді своїх 

агентів, щоб ті в свою чергу провокували необізнану молодь на 

створення антирадянських організацій. Так зустрічаються на сторінках 

архівних справ провокатори «Гендеровський» та «Славко». 

Треба сказати, що діяльність цих організацій, подеколи навіть 

вигаданих самими слідчими, швидко «викривалася» досвідченими 

співробітниками державної безпеки. Для цього використовувались 

всілякі методи: для своєчасного виявлення незадоволених спеціально 

підсилались провокатори, які навмисно підбурювали населення проти 

радянської влади та спонукали створювати антирадянські організації; 

розгорталися цілі мережі агентури тощо. Необізнана молодь часто 

піддавалася на такі провокації, за що і була засуджена радянським 

режимом на великі терміни перебування у виправно-трудових таборах, 

зазвичай 10 або 25 років21. 

Незадоволення новою владою значно посилилося під час 

проведення суцільної колективізації. Населення Закарпаття рішуче 

тримало супротив проти намагань радянської влади «загнати» його у 

колгосп. Це проявлялося насамперед у «бабських бунтах» та масових 

антиколгоспних виступах та заворушення, а також акціях пасивного 

протесту – написанням агітаційних листівок, різними висловлюваннями 

проти створення колгоспів, керівництва села місцевих партійних та 

радянських керівників22. Дослідники відзначають, що «десятки 

закарпатців були репресовані й відправлені на заслання за 

антиколгоспну агітацію»23. Під час здійснення заходів із колективізації 

                                           
20Архів Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області (далі Архів УСБУ). – Спр. № 

С-1289 (Штень Л., Меденці В. та інші. – всього 9 чол.). – в 3-х томах. – Т.2. – 353 арк; Т 3. – 180 арк.; 

Спр. № С-1881 (Публик О., Гладко Й. – та інші. – всього 6 чол.). – в 3-х томах. – Т.1. – 296 арк.; Т.2. – 

266 арк.; Т.3. – 364 арк.; Архів УСБУ. – Спр. № С-5816 (Кульчицький І., Штець м. та інші. – всього 5 

чол.). – 432 арк. 
21Гордійчук С., Міщанин В. Діяльність антирадянських молодіжних організацій на Закарпатті в 

перше десятиліття радянської влади (1946-1956 рр.) // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. 

проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 81. 
22Малець О. О. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. XX ст. – Ужгород: 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – 188 с. 
23Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К.: ІПіЕНД, імені І.Ф. Кураса, НАН України, 2008. –  С. 387. 



159 

сільського господарства Закарпатської області під виселення потрапила 

і така категорія населення як «куркулі». Зауважимо, що кількість 

куркульських господарств у повоєнну п’ятирічку майже не змінювалась 

і становила близько 2 тисяч. І це при тому, що заможних селян разом з 

сім’ями постійно розкуркулювали і виселяли поза межі краю. 

Паралельно із проведенням колективізації в Закарпатській області 

у 1947 р. розпочинається процес «добровільно-примусового» 

направлення молодь краю на навчання до шкіл ФЗН. Цим влада 

намагалася вирішити кілька важливих питань: позбутися потенційно 

незадоволеної колективізацією молоді та активно долучити область у 

виконання загальносоюзного народногосподарського плану 

спрямованого на відбудови промисловості24. Молодь Закарпаття віком 

16-19 років планово «призивалась» в школи ФЗН та направлялась у 

вугільну промисловість тодішніх Сталiнської та Ворошиловградської 

(нинi Донецької та Луганської) областей. Тільки за період з 1947 по 1949 

рiк iз Закарпатської області в школи ФЗН по лінії обласної ради 

депутатів трудящих i облвiйськкомату уже було відправлено 12 тис. 

чоловік призовного контингенту25. 

Ще більшою крамолою вважалися висловлювання проти 

радянської влади, Й.Сталіна, російської мови, возвеличення життя в 

капіталістичних країнах тощо. За це засуджені отримували великі 

терміни ув’язнення. При аналізі кримінальних справ, які знаходяться в 

архіві УСБУ в Закарпатській області, бачимо, що часто слідчі 

прикладалися до їх фабрикування26.  

Торкнулися репресії і церкви27. Й. Сталін аж ніяк не хотів 

допустити, щоб в СРСР існували чисельна греко-католицька церква, 

                                           
24Міщанин В. Закарпатська молодь у школах ФЗН: навчання чи змушена міграція? // Інтелігенція і 

влада. Серія: Історія: громадсько-політ. наук. збір. / М-во освіти і науки України; Одес. нац. політех. ун-

т; [редкол.: Г. І. Гончарук (гол. ред) та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2009, вип. – 15. – С. 155-161. 
25Довганич О. Д., Хланта О. В. Переслiдування молодi за втечi зі шкiл ФЗН та за антирадянську 

пропаганду у вiйськових частинах // Реабiлiтованi історією. Закарпатська область. Книга перша… – 

С. 110-116. 
26Гордійчук С. О., Міщанин В. В. Антирадянські настрої населення Закарпаття в часи «сталінщини» 

1944-1953 рр. // Інтелігенція і влада. Серія: історія. Вип. 32. – Одеса: Астропринт, 2015. – С. 163.  
27Бендас С., Бендас Д. Священики-мученики, сповідники вірності. – Ужгород: Закарпаття,1999. – 

412 с. 
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центр якої перебував поза впливом СРСР. Тому після ліквідації греко-

католицької церкви на західноукраїнських землях у 1946 р., у 

радянського режиму вивільняються руки для того, щоб це саме 

здійснити і на Закарпатті. Щоправда, єпископ Теодор Ромжа всіляко 

противився цьому. Тому у жовтні 1947 р. радянське керівництво руками 

нквсників вирішило вбити єпископа28. Далі методами погроз, шантажу 

окремих греко-католицьких священиків, прямого адміністративного 

тиску, забороною реєструвати греко-католицькі общини радянській 

владі у 1949 р. на довгі десятиліття все ж вдалося заборонити цю церкву. 

Протягом 1948-1949 рр. органами радянської влади було 

остаточно ліквідовано структуру греко-католицької церкви на 

Закарпатті. Із січня 1949 р. на Закарпатті розпочалися масові шантажі і 

арешти греко-католицького духовенства. Першою жертвою став 

капелан кафедрального собору в Ужгороді о. Ласло Пушкаш, якого 21 

січня 1949 р. затримали працівники КДБ за відмову перейти до 

православ’я, 26 січня 1949 р. така ж доля спіткала пароха Успенського 

Собору о. Євмена Дулішковича, який відмовився виконувати 

розпорядження про передачу Мукачівського Собору православним29. У 

лютому 1949 р. було заарештовано найвище керівництво греко-

католицької церкви Закарпаття О. Хіра (1 лютого)30 та М. Мурані (16 

лютого)31. Обидва отримали по 25 років ув’язнення. 

За підрахунками дослідників, із загальної кількості 315 

священиків, які були в єпархії перед початком репресій, 140 перейшли 

до православ’я, 175 священиків було репресовано. Більшість із 

священиків отримала по 25 років ув’язнення. 93 загинули в радянських 

                                           
28Уривок з книги П. Судоплатова про причину смерті греко-католицького єпископа Теодора 

(Федора) Ромжі. – 1998 р. // Реабiлiтованi iсторiєю. У двадцяти семи томах. Реабiлiтованi iсторiєю. 

Закарпатська область. У двох книгах. – Книга друга. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 

2004. – С. 273. 
29Бендас Д. Греко-католицькі священики під час репресій церкви радянською владою на Закарпатті 

// Благовісник. – 1997. – №10 (вересень). – С. 3. 
30Архів УСБУ. – Арх. кримін. спр. № С-2284 (Хіра О.) – 165 арк. 
31Архів УСБУ. – Арх. кримін. спр. № С-2253 ( Мураній М.). – 230 арк. 
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тюрмах та концтаборах, 19 залишилося на засланні32. Після 28 серпня 

1949 р. греко-католицька церква на Закарпатті на чотири десятиліття 

стала заборонена радянською державою.  

Не оминули репресії комуністичної влади і православних 

священиків33. За підрахунками науковців,  протягом повоєнного 

десятиліття було заарештовано та засуджено за різними, часто 

надуманими звинуваченнями, понад 10 представників православного 

духовенства34. За антирадянську, антикомуністичну діяльність, вороже 

ставлення до радянської влади були засуджені на різні строки (від 10 до 

25 років) виправно-трудових робіт в таборах ГУЛАГу колишній 

адміністратор Мукачівсько-Пряшівської єпархії протопресвітер М. 

Попов35, священики Г. Бедзір36, І. Ілечко37,  І. Карбованець38, ієромонах 

Юстин (Сідак)39. За співпрацю з так званими «антинародними бандами» 

на початку 1950 рр. були заарештовані і засуджені ієромонахи Вікентій 

(Орос), Даміан (Бонь), Йов (Гашпар), послушник Ю. Фарковець, 

монахиня Магдалина (Шелемба). У 1955 р. вищеназвані особи (крім 

Даміана (Боня), що помер у таборах) були звільнені, відбувши в таборах 

від 3 до 8 років. Процес їх реабілітації завершився лише на початку 1990-

х років40. Погоджуємось зі словами ігумена Гавриила (Кризина), який 

писав, що з встановленням радянської влади в Закарпатській області 

абсолютно всі конфесії втратили підтримку держави: «Пропонуючи 

                                           
32Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / переклад з 

англійської Н. Кочан, за редакцією О. Турія. – Львів: Видавництво Українського Католицького 

Університету, 2005. – С. 199-200. 
33Сповідники та подвижники Православної Церква на Закарпатті в ХХ ст. – Мукачево, 2011. – 585 с. 
34Довганич О. Так ламалися долі репресованих закарпатців: Сторінками обласного тому 

«Реабілітовані історією»…. – С. 53. 
35 Архів УСБУ. – Спр. № С-1411. (Попов М.М.). – 474 арк.  
36 Архів УСБУ. – Спр. № С-2054 (Бедзір Г.). – 177 арк. 
37 Архів УСБУ. – Спр. № С-2170. (Ілечко І.). – 108 арк. 
38Архів УСБУ. – Спр. № С-4337 (Карбованець І.). – 169 арк.  
39Архів УСБУ. – Спр. № С-4074 (Сідак М.). – 267 арк. 
40Данилець Ю.В., Міщанин В.В. Православна церква на Закарпатті в часи «сталінщини» (1946-1953 

рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / Міністерство освіти і Науки 

України; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; 

[Редкол.: М. М. Вегеш (голова) та ін.]. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – Вип. 1 (30). 

– С. 53. 
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греко-католицьким священикам прийняти Православ’я чи зовсім 

залишити культове служіння, представники радянської влади менше за 

все думали про православну віру. Їх метою було паралізувати Греко-

католицьку Церкву і, по-можливості, внести розлад в Православну 

Церкву, за допомогою перейшовшого в неї греко-католицького 

духовенства. А потім зовсім придушити і православ’я в СРСР» 41. 

Можемо стверджувати, що масові репресії, здійснювані 

комуністичною владою проти місцевого населення, соціальних груп та 

цілих релігійних конфесій, стали дієвим механізмом в радянізації 

Закарпаття. На першому етапі (особливо в період Закарпатської 

України), крім рішень судових органів радянська влада оперувала 

рiзними позасудовими органами, що чинили розправи над безвинними 

людьми, порушували норми судочинства та конституції. В умовах 

Закарпатської області найбільшими злочинами вважалась 

антирадянщина (поширення листівок антирадянського змісту чи 

прямих закликів про вихід з СРСР), спротив населення політико-

господарським кампаніям (колективізація) чи радянському зразку 

уніфікації релігії (ліквідація греко-католицької церкви). Нерідко 

працівники державної безпеки та слідчих органів, задля доведення 

справи до суду використовували такі незаконні дії як провокації, 

вибивання свідчень, залишання підозрюваних без їжі та води, підкуп та 

шантаж. 

 

                                           
41Гавриил (Кризина), игумен. Православная церковь на Закарпатье (век XX). – К, 1999. – С. 88-89. 
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Адамович С. (м. Івано-Франківськ)  

 

ІДЕОЛОГІЧНО-ВІЙСЬКОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ 

ВИНИЩУВАЛЬНИМИ БАТАЛЬЙОНАМИ ТА 

ПІДРОЗДІЛАМИ УПА 

 НА ПРИКАРПАТТІ В 40-Х РР. ХХ СТ. 

 
У статті проаналізовано спроби радянської репресивно-каральної системи 

використати винищувальні батальйони («яструбки») для боротьби з підрозділами 

Української повстанської армії. Автор обґрунтовує, що винищувальні батальйони не 

мали серйозної підтримки серед українців, виконували колабораціоністські функції без 

власної ідеологічної бази і не надали значної допомоги каральним загонам НКВС у 

боротьбі з УПА. Натомість у всіх областях Західної України «яструбки» скоювали 

злочини з провокаційними цілями. 

Ключові слова: Українська повстанська армія, винищувальні батальйони, 

радянська карально-репресивна система, повстанці, Організація українських 

націоналістів, парамілітарні формування, яструбки. 

 

The paper analyzes the attempts of the Soviet repressive and punitive system to use the 

destroyer battalions («yastrubky») to fight against the units of the Ukrainian Insurgent Army. 

The author proves that the exterminatory battalions had not strong support among the 

Ukrainians, served collaboration function without its own ideological base and did not provide 

any significant assistance to the punitive squads of NKVS in fighting against the UPA. Instead, 

in all regions of the Western Ukraine «yastrubky» committed crimes with provocative purposes. 

Key words: Ukrainian Insurgent Army (UPA), exterminatory battalions, the Soviet 

punitive and repressive system, the rebels, the Organization of Ukrainian Nationalists, 

paramilitary formation, «yastrubky». 

 

 
В умовах незалежності України дослідження історії 

винищувальних батальйонів в Україні здійснювали І. Андрухів, 
О. Безносюк, Л. Герасименко, В. Ільницький, С. Крутіков, А. Погорєлов, 
О. Салата, В. Трохимович. Натомість автор у статті прагне дати оцінку 
ідеологічно-військовому протистоянню між підрозділами УПА та 
винищувальними батальйонами в Західній Україні в умовах руху опору 
40-50- рр. ХХ ст. 

Відзначимо, що винищувальні батальйони почали створюватися 
ще в перші дні німецько-радянської війни відповідно до постанови Ради 
народних комісарів СРСР від 24 червня 1941 р. «Про заходи щодо 
боротьби з парашутними десантами і диверсантами противника у 
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прифронтовій зоні»1. Винищувальні батальйони були парамілітарними 
допоміжними формуваннями з місцевого населення, які створювалися і 
діяли під керівництвом НКВС для знешкодження диверсантів, 
авіадесантів, шпигунів противника. Завданням винищувальних 
батальйонів було: підтримка громадського порядку в місцях дислокації 
та охорона найважливіших державних, промислових і стратегічних 
об’єктів2. 

Відновлені в 1944 р. батальйони за задумом влади мали 
перетворитися на «масовий народний рух проти оунівського 
бандитизму». Ці загони (яструбків, чи «істрєбітєлєй») формувалися з 
колишніх партизан, партійно-радянського активу, комсомольців, 
безпартійних, фізично здорових чоловіків і жінок, що проявили себе з 
хорошої сторони стосовно радянської влади в період німецької 
окупації3. Крім ведення боротьби з підпіллям та виловлювання 
дезертирів, на яструбків покладалися охоронні функції, допомога у 
збиранні податків, їх також використовували в провокативних цілях. 

Створення винищувальних батальйонів проходило з великими 
труднощами з огляду на широку підтримку оунівського підпілля та 
УПА з боку місцевого населення (станом на 1 січня 1946 р., за даними 
В.Ільницького, в західних областях значилося 2154 батальйони з 
особовим складом у кількості 39729 осіб)4. 

Однак в архівних документах констатується низька боєздатність 
винищувальних батальйонів. Зокрема, на цьому наголошувалося під час 
наради секретарів обкомів КП(б)У та начальників управлінь МВС та 
МДБ за участю першого секретаря ЦК КП(б)У Л.Кагановича, яка 
відбулася у Львові 27 квітня 1947 р., висувалися навіть пропозиції 
розпустити ці формування5. В усіх областях Західної України яструбки 
скоювали злочини: підпалювали будинки, конфісковували майно, 
убивали громадян без суду і слідства тощо. 

В умовах спротиву УПА радянській карально-репресивній 
системі 40-50-х рр. ХХ ст. траплялися випадки, коли упівці через різні 

                                           
1Ільницький В. Створення та діяльність у західних областях УРСР радянських парамілітарних 

формувань (1944 – 1954 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ. – 2011. – № 2. – С. 49. 
2Терновський А.М. Діяльність винищувальних батальйонів у Дніпропетровській області в 1941-1945 

роках: автореф. дис. канд. іст. наук.: 07.00.01. – Київ, 2016. – С. 1. 
3Ільницький В. Створення та діяльність у західних областях УРСР радянських парамілітарних 

формувань (1944 – 1954 рр.) / В. Ільницький // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ. – 2011. – № 2. – 

С. 50. 
4Там само. – С. 57. 
5 Там само. – С. 51. 
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обставини опинялися в лавах колаборантів – у винищувальних 
батальйонах. Так, подібною була доля уродженця с. Небилів Миколи 
Якимовича Сенюка6. У грудні 1944 р. він добровільно вступив в УПА, 
служив у сотні «Гонти» під псевдо «Смерека», а потім «Білий». Вояк 
двічі брав участь у боях – на початку 1945 р. біля с. Кадобна і влітку 
цього ж року біля с. Небилів. 

У лютому 1946 р. Микола Сенюк повернувся додому і на 
пропозицію односельчанина вступив до винищувального батальйону. 
Повстанець прховав інформацію про своє перебування в УПА та й в 
яструбках служив неохоче, припускав порушення військової 
дисципліни, за що був виключений з батальйону у квітні 1947 р. Під час 
слідства свою нехіть до служби в яструбках упівець пояснював тим, що 
«у мене нічого було їсти, а в винищувальному батальйоні нам з 
продуктів харчування нічого не видавали». Натомість у розмовах з 
іншими яструбками він казав, що повстанці йому «нічого поганого не 
роблять, а тому я не повинен їм робити зло». 

Насправді з сотні Гонти боєць не дезертирував, а змушений був 
піти через ослаблення і захворювання ніг. Більше того, Микола Сенюк 
розповсюджував по селу націоналістичні вірші і, за підозрами слідчих, 
вів розвідувальну діяльність. 

У багатьох селах до «істребків» вступали й окремі легалізовані 
члени ОУН-УПА, оскільки ці воєнізовані формування поступово 
стають для збройного підпілля одним з джерел поповнення зброї та 
боєприпасів7. Так, у селах Лучинці і Бабухів Рогатинського району 
Дмитро Білецький і Петро Гриців за завданням ОУН вступили в 
колгосп, стали комсомольцями, потім їх призначили командирами 
винищувальних батальйонів, де вони організували змову, убили 
дільничного міліціонера Рищенка, роззброїли бійців і пішли в ліс8. Лише 
за 1946 р. у західних областях було зафіксовано 154 випадки 
роззброєння винищувальних батальйонів, під час яких повстанцями 
було забрано 1370 одиниць зброї9. 

Дещо інакше склалася доля уродженця с. Тюдів Кутського району 
Миколи Юрійовича Слижука, який наприкінці лютого 1946 р. зі зброєю 
в руках втік з винищувального батальйону Кутського райвідділу МВС і 

                                           
6ГДА СБУ в Івано-Франківській області. – Ф 5. – Спр. 550. – 74 арк. 
7Андрухів І.О., Француз А. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939 – 1959 

роки, історико-правовий аспект. Документи і матеріали. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – С. 230. 
8Мельник В. Рогатинці в боротьбі за волю. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. – С. 25-26. 
9Андрухів І.О., Француз А. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій…. – С. 233.  
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вступив до сотні УПА «Вихора» під псевдо «Стріла – Незнайко»10. 
Загалом за 11 місяців 1946 р. у західних областях трапилося 37 таких 
випадків11.  

Траплялося, що бійці винищувальних батальйонів допомагали 
упівцям. Так, мешканець с. Кулачківці Снятинського району Михайло 
Іванович Далавурак переховував у себе упівця Михайла Івановича 
Максимчука (псевдо «Чайка»), зберігав у себе його зброю і листівки, 
повідомляв упівцю про діяльність батальйону. І наостанок упівець був 
затриманий у будинку Далавурака в ніч з 4 на 5 березня 1947 р.12. 
Натомість боєць винищувального батальйону в с. Русів Снятинського 
району Іван Михайлович Воловецький в грудні 1944 р. вступив в ОУН і 
надавав розвідувальні дані повстанцям13. 

Були випадки, коли яструбки допомагали упівцям розгромити 
винищувальні батальйони. Свідченням цього став напад з 13 на 14 липня 
1946 р. на яструбків с. Довгопілля Верховинського району14. У 02.30 
повстанці завдяки допомозі вартового яструбка Василя Мегедина 
обстріляли і закидали гранатами базу опричників. Загинуло 3 
червонозоряних бійців, поранено – 3, забрано упівцями з собою –7, а 2 
втекло. За результатами нападу радянські спецслужби у 
спецповідомленні зробили наступний висновок: «Зрада зі сторони 
Мегедина відбулася через відсутність у всіх винищувальних 
батальйонах нашої агентури». Було прийнято рішення впровадити в усі 
батальйони по 2-3 елементи для розробки бійців і активніше 
впроваджувати в підрозділи УПА агентів. Тобто радянські карально-
репресивні органи змушені були наглядати не тільки за підпіллям ОУН-
УПА та населенням, а й за власними парамілітарними формуваннями. 

Натомість траплялося, що і агентура УПА у винищувальних 
батальйонах з різних причин не виконувала розпоряджень оунівського 
підпілля. Так, у с. Верхній Майдан Надвірнянського району саме через 
таку причину і було ліквідовано яструбка15. 

Окрім цього, в деяких селах яструбки перебували під повним 
контролем ОУН. Так, в с. Радча Тисменицького району за вказівкою 

                                           
10ГДА СБУ в Івано-Франківській області. – Ф 5. – Спр. 611. – 105 арк. 
11Ільницький В. Створення та діяльність у західних областях УРСР радянських парамілітарних 

формувань (1944 – 1954 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ. – 2011. – № 2. – С.67. 
12ГДА СБУ в Івано-Франківській області. – Ф 5. – Спр.587. – 139 арк  
13Головний державний архів Служби безпеки України в Івано-Франківській області (ГДА СБУ в 

Івано-Франківській області). – Ф 5. – Спр. 21. – 295 арк. 
14ГДА СБУ в Івано-Франківській області. – Ф 5. – Спр. 608. – 196 арк. 
15ГДА СБУ в Івано-Франківській області. – Ф 5. – Спр. 874. – 200 арк. 
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станичного Антона Вацеби (псевдо «Ярема») бійці винищувального 
батальйону мали повідомляти пострілами про приїзд військового 
гарнізону. У червні 1946 р. Вацеба навіть заставив яструбків 
впорядкувати могилу в честь солідарності ОУН. А до яструбків, що 
провинилися, станичний застосовував фізичні покарання, до того ж 
били покараних їх колеги16. 

Коли ж про діяльність упівця дізналося радянське керівництво, то 
яструбків було роззброєно, а Вацебу арештовано. Однак останній 
скористався ситуацією, коли його конвоїри заснули, і втік. У селі в 
коваля він розкувався від наручників і втік працювати лісорубом в с. 
Любіжня Надвірнянського району під прізвищем Струк Василь 
Миколайович. 

У зв’язку з масовими фактами «зрадництва» бійців 
винищувальних батальйонів радянські керівні органи постійно тримали 
під контролем роботу парамілітарних структур. Так, оргбюро ЦК 
КП(б)У змушене було ухвалити 18 квітня 1946 р. постанову «Про 
посилення політичної боротьби, підвищення більшовицької пильності 
та бойової виучки у винищувальних батальйонах західних областей 
УРСР». Їх учасники звільнялися від строкової військової служби, 
сільськогосподарських податків, покращувалося матеріально-моральне 
стимулювання за несення служби17. 

Незначними були і успіхи винищувальних батальйонів. Так, 
упродовж серпня 1946 р. в Станіславській області вони взяли участь у 
176 оперативно-військових операціях та здійснили 553 засідки, під час 
яких було знищено 5 і взято в полон 6 повстанців, а також затримано 35 
бандпособників, 1 члена ОУН та 15 нелегалів, які переховувалися від 
служби в армії18. 

Наведені історії свідчать, що радянська тоталітарна система в 
Західній Україні в 40-х рр. ХХ ст. не мала серйозного опертя серед 
українців і навіть на власні «туземні» війська не завжди могла 
розраховувати. У військово-ідеологічному протистоянні яструбки, 
незважаючи на підтримку радянської карально-репресивної системи, не 
змогли стати загрозою чи альтернативою УПА. 

                                           
16ГДА СБУ в Івано-Франківській області. – Ф 5. – Спр. 596. – 131 арк. 
17Андрухів І. О., Француз А. Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій…. – С. 231.  
18Там само. – С. 233. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ТА РЕПРЕСИВНИХ 

ЗАХОДІВ РАДЯНСЬКИХ СЛУЦСЛУЖБ З ЛІКВІДАЦІЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  

В ГАЛИЧИНІ (1939-1946 РР.) 
 

У статті розглядаються еволюція стратегії й тактики органів НКДБ-МДБ у 

боротьбі проти Греко-католицької церкви (ГКЦ) у Західній Україні, основні агентурно-

оперативні заходи, форми і методи діяльності контррозвідувальних підрозділів 

радянських органів держбезпеки, застосування репресивних заходів для «корегування» 

конфесійної та соціальної ситуації в західноукраїнському регіоні. Основну увагу 

приділено агентурним та маніпулятивним заходам із створення Ініціативної групи для 

агітації уніатського кліру до злиття з Православною церквою, забезпеченню 

оперативними можливостями контррозвідки проведення Львівського церковного 

собору 8-10 березня 1946 р., на якому відбулося проголошення «самоліквідації» ГКЦ. 

Ключові слова: греко-католицька церква, політичні репресії, спеціальні служби, 

державний атеїзм 

 

The article provides the review of the evolution of the strategy and tactics of the People's 

Commissariat for Internal Affairs and Ministry for State Security for the struggle against the 

Greek-Catholic Church in Western Ukraine, of the main agent-operative measures, forms and 

methods of the activity of counterintelligence divisions of the Soviet state security authorities, the 

practice of repressive measures for «correction» of the confessional and social situation in 

Western Ukraine region. The main attention is devoted to the undercover and manipulative 

measures for creation of the initiative group for the agitation of the Uniate clergy for the merger 

with the Orthodox Church, provision of the conducting of Lviv Church Assembly on 8-10 March 

1946, during which the «self-destruction» of the Greek-Catholic Church was proclaimed 

committed, with the operational capacity of counterintelligence. 

Key words: Greek-Catholic Church, political repressions, special services, state 

atheism.  

 

70 років тому радянське керівництво реалізувало сценарій 

«самоліквідації» Греко-католицької церкви, яка на довгі десятиліття 

стала «катакомбною».У сучасній вітчизняній історіографії вже склався 

окремий тематичний сегмент, пов'язаний з цією сторінкою церковної й 

суспільно-політичної історії. Опубліковані солідні документальні 
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видання й добірки, в яких чимало місця відведено операціям радянських 

органів державної безпеки як головного інструмента ліквідації ГКЦ1. 

В історіографії процесу ліквідації ГКЦ особливе місце 

відводиться з’ясуванню ролі органів держбезпеки в цій акції, що 

видається цілком закономірним з огляду на тодішній статус спецслужби 

як основного інструмента відносин між державою та релігійними 

інституціями, форсованого й екстремального характеру ліквідації 

Греко-католицької церкви на фоні жорстокого протиборства радянських 

силових структур з українським самостійницьким рухом, який 

підтримувала значна частина греко-католицького кліру2. 

Водночас набуває додаткової актуальності поглиблене 

дослідження особливостей механізму використання спецслужб як 

знаряддя політики радянської держави в релігійній сфері.  Вивчення 

згаданого вказаного аспекту державно-церковних відносин на основі 

значного масиву розсекречених та маловідомих документів спецслужб 

відкриває додаткової можливості для кращого розуміння 

інструментарію багаторічної політики державного атеїзму в СРСР, 

реакції на неї та моделей поведінки духовенства і релігійної 

громадськості, технологій реалізації нормативно-правових актів у цій 

сфері, а також для осягнення природи репресивної політики сталінізму 

як такої. 

Автор спирався на маловідомі або не впроваджені до наукового 

обігу, донедавна засекречені, документи тих підрозділів 

контррозвідувальних органів НКДБ – МБД Української РСР та СРСР, 

які займалися «боротьбою з церковною-сектантською 

контрреволюцією». Цінність цих джерел підвищує той факт, що, згідно 

                                           
1Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К.: ПП 

Сергійчук, 2006. – Т.1. – 920 с.; Т.2. – 804 с.; Сердюк Н. Справа ієрархів УГКЦ (1945 р.): документи і 

матеріали // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 2003. – № 1. – С. 287–354; Хресною дорогою. 

Функцiонування і спроби лiквiдацiї Української Греко-Католицької Церкви в умовах СРСР у 1939–

1941 та 1944–1946 роках. З. документiв і матерiалiв. – Львiв: Місіонер 2006. – 650 с. 
2Бабенко Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної 

церкви в Україні (1918– середина 1950-х рр.). – Полтава: АСМІ, 2014. – С. 337–452; Бабенко Л. 

«Вжити необхідних агентурно-оперативних заходів…». Спецслужби у справі ліквідації Української 

греко-католицької церкви (1939–1941 р.) // Історія релгії в Україні. Львів, 2006. – Кн.1. – С.154–161; 

Сердюк Н.С. Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко- католицької 

церкви в 1944–1949 рр.: Дис... канд. іст. наук / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 

2006 – 190 с. 
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з наказом КДБ УРСР № 00150, у 1990 р. було знищено величезний 

масив документів колишнього 5-го Управління КДБ УРСР. Серед 

втрачених виявилися також такі матеріали, як літерні справи 2-го 

Управління МДБ УРСР «Греко-католицьке духовенство» і «Греко-

католики» (1946–1947 рр.), 28 томів справи на «колишнє уніатське 

духовенство» (1950–1965 рр.), кілька багатотомних оперативних справ 

на духовенство Греко-католицької та Римо-католицької церков (1947–

1973 рр.) та інші3.  

З приходом в Західну Україну в 1939 р. радянської влади і 

перенесенням туди політики державного атеїзму, для Греко-католицької 

церкви настали важкі часи. Архієреї, рядовий клір, чернецтво і 

найактивніші віряни стали об’єктом пильної уваги спецслужби. 

31 грудня 1939 р. начальник контррозвідувального відділу управління 

держбезпеки (УДБ) Управління НКВС (УНКВС) по Львівській області 

П. Дроздецький затвердив відкриття агентурної справи № 7 «Ходячі» на 

групу з митрополита Андрея Шептицького та ще 13 осіб духовного 

звання, яким інкримінували «антирадянську діяльність з використанням 

релігії». Почалося цілеспрямоване накопичення агентурних матеріалів.  

Зокрема, громадський діяч В. Целевич, перебуваючи під вартою, у 

березні 1940 р. підготував доповідь «Про діяльність церковників на 

Західній Україні»4. При цьому автор записки недвозначно дав зрозуміти 

чекістам, що, сама церква посідає особливе місце в житті населення 

Західної України. За традицією греко-католицька церква є 

«національною церквою галицьких українців у тому розумінні, що 

тільки українці належать до цієї церкви і що зміна віросповідання 

рівносильна зміні національності».  

Вже тоді контррозвідники підбирали фігуру авторитетного 

представника ГКЦ, якій би міг очолити «зсередини» роботу із ліквідації 

цієї конфесії. Враховуючи антипапські настрої, солідну богословську 

підготовку та амбіційність, увагу НКВС було зконцентровано на особі 

пресвітера, доктора Гавриїла Костельника, настоятеля 

Преображенського храму у Львові. Важливі для спецслужби відомості 

про переконання Г. Костельника повідомив агент «Щілина» (професор 

Львівського університету), який довірчо спілкувався з Гавриїлом 

                                           
3ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 511. 
4ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9113. – Т. 11. – Арк. 142-230.  
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Теодоровичем. На явках у березні 1940 р. «джерело» повідомило: 

Костельник – «найосвіченіший і прогресивний» представник 

духовенства Львова, був «ярим прихильником ідеї культурного і 

політичного об’єднання колишньої Західної України з Росією. Це – 

«найбільша особистість серед священиків собору святого Юра…, 

вчений-теолог, який захищав з давніх часів теорію розриву з Римом з 

метою зближення зі східною Церквою». Інформатор підсумовував, що 

Костельник – єдиний, хто серйозно розмірковував над сучасним 

становищем духовенства, аби знайти з нього вихід»5. 

Одночасно спецслужба намагалася мобілізувати на створення 

внутрішньої опозиційної течії серед кліру тих священників, які ще до 

1914 р. перебували на так званих «москвофільських» позиціях, а також 

були негативно налаштовані проти Ватикана й архієреїв ГКЦ – 

апологетів її латинізації. Деяких з них ще у 1939–1940 рр. вдалося 

залучити до негласної співпраці з органами НКВС. У цьому середовищі 

чекісти особливо цінували агента-священика «Неспалова», який вважав 

митрополита Шептицького «зрадником українського народу», (видавав 

москвофілів на розправу Австро-Угорщині й Польщі) і який вів активну 

боротьбу за відрив від Ватикану і перехід у православ’я. Конфідент 

«Полікарп» у 1914–1917 роках був бранцем австрійського концтабору 

«Талергоф» і виступав за возз’єднання з РПЦ. Негативно ставилися до 

Апостольської Столиці агенти «Харлампій», «Зірка», «Павлов» та інші. 

Їм НКВС доручив формування групи священиків, здатної відкрито 

висунути першоієрарха ГКЦ та за возз’єднання з Російською 

православною церквою. У руслі виконання цього плану вони написали 

листа священникам-уніатам Львівської області6. Однак видається, що 

варіант створення групи ініціаторів возз’єднання з православ’ям з 

сільських парохів похилого віку, яки не мали ваги в консервативному 

середовищі священнослужителів ГКЦ навряд чи мав перспективи.  

17 лютого 1940 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л Берія 

підписав указівку №2/3866 про активізацію агентурно-оперативної 

роботи «по церковній контрреволюції». У звязку з цим начальник 

контррозвідувального відділу Головного управління держбезпеки 

НКВС СРСР П. Федотов віддав відповідні розпорядження українським 

                                           
5ГДА СБУ. – Ф.3. –  Оп. 145. – Спр. 7. – Т. 1. – Арк.2-4; Т. 12. – Арк. 18. 
6ГДА СБУ. – Ф.2. – Оп.3. – Спр. 1. -– Арк. 24-26. 



172 

чекістам. Зокрема, по лінії розробки ГКЦ планувалося набути агентуру 

в близькому оточенні А.Шептицького (серед осіб, яких передбачалося 

вербувати, Г. Костельник був третім у списку), вжити заходів з 

посилення суперечностей між митрополитом та іншими архієреями, 

створити агентурні позиції в греко-католицьких монастирях та 

релігійних громадах. 

У листопаді 1940 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Сєров 

затвердив черговий «Оперативний план по агентурній справі «Ходячі». 

Суттєве значення надавалося інспіруванню відокремлення від Андрея 

Шептицького «осіб, які стояли на позиції відламу від римського папи й 

відходу від Ватикану», використання «Костельника як ідеолога 

протипапського руху». До 1941 р. в радянській спецслужбі 

викристалізувалися концептуальні підходи до поетапного «вирішення 

уніатського питання» в СРСР, про які Л. Берія доповів Й. Сталіну 11 

січня 1941 р.  

Затверджений тоді ж очільником НКВС СРСР «План агентурно-

оперативних заходів по греко-католицькій уніатській церкві в західних 

областях УРСР» покладав на органи держбезпеки внесення розколу між 

«прихильниками західного та східного обрядів», дискредитацію ієрархів 

ГКЦ «шляхом оприлюднення фактів їхнього побутового розкладу». 

Ключовими виступали такі настанови:  

– організація у середовищі віруючих-уніатів керованої течії «за 

відрив від Ватикану» і створення «незалежної української церкви»; 

– досягнення ізоляції предстоятеля ГКЦ митрополита 

А. Шептицького та єпископату від основної маси віруючих як 

передумови возз’єднання уніатів з РПЦ; 

– створення позицій впливу і контролю за середовищем греко-

католицької конфесії шляхом усунення попередніх керівників і заміни їх 

«надійними агентами» НКВС. 

Автори документа націлювали чекістів на грубі, цинічні методи 

досягнення мети. Так, агент «Пісня» повинна була інсценізувати спробу 

її «зґвалтування» Й. Сліпим, засудження якого «розчистило» б дорогу на 

місце очільнику ГКЦ агенту НКВС «Філософу». Особливі надії 

покладалися на оперативне використання Г. Костельника як 

організатора руху за відокремлення греко-католицької церкви від 

Ватикана. Патріарший екзарх України, митрополит Волинський і 

Луцький Микола (Ярушевич) мав підтримати Г. Костельника, а також 
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ініціативу «знизу» кількох греко-католицьких приходів Львова і 

Тернопільщини за возз’єднання з РПЦ 7.   

29 січня 1941 р. начальник Львівського УНКВС ст. майор 

дербезпеки В. Сергієнко (майбутній очільник НКВС УРСР) затвердив 

«План проведення вербування священика Костельника Гавриїла». 

«Прелюдією» операції мав стати арешт Богдана (сина протоієрея) 

співробітниками в міліцейській формі, обшук та вилучення родинних 

цінностей. На випадок, коли б Г. Костельник побажав поклопотатися 

про сина, передбачалося запросити його в Управління НКВС, де 

запропонувати співпрацю під гарантії свободи Богдана. 22 лютого 

1941 р. В. Сергієнко вже доповідав у Київ, що Б. Костельник 

«підпрацьований і заарештований» як учасник нелегальної 

антирадянської молодіжної організації, розвідник та інструктор з 

військової справи. Однак протоієрей провалив дві спроби його 

вербування. Зрештою, Богдана розстріляли без суду 25 червня 1941 р. 

під час «очищення» в’язниць. 

На пропозицію чекістів 10 лютого 1941 р. богослов написав 

українською мовою від руки «таємний реферат» на тему: «Чи можливе 

перетворення Уніатської церкви в Західній Україні в автокефальну 

православну церкву?» У ньому, зокрема наголошувалося на сумнівності 

трансформації церкви за панування лінії, спрямованої на її витіснення з 

суспільного життя й політики атеїзму. Якби в цій ситуації «будь-який 

український священик вирішив би відкрито виступити з закликом 

перетворити західноукраїнську уніатську церкву в автокефальну, то 

залишився б буквально одиноким …, його вважали б божевільним чи 

покидьком, який заради власного інтересу взявся руйнувати церкву». 

Власне, сама ця ідея видавалася йому «передчасною і нереальною», 

адже галичани багато пережили за свою історію і не виявляли схильності 

до нововведень8. 

25 жовтня 1944 р. нарком держбезпеки УРСР С. Савченко 

затвердив новий «План агентурно-оперативних заходів у справі 

«Ходячі»». 1 листопада 1944 р. митрополит А. Шептицький помер і 

ГКЦ очолив митрополит Й. Сліпий. Відновлення оперативних заходів 

по католиках східного обряду привело до реанімації розробки 

                                           
7ГДА СБУ. – Ф.65. – Спр.9113. –  Т.12. – Акр. 8, 212. 
8 Там само. – Т. 15. – Арк. 135. 
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Г. Костельника, який відіграв помітну роль у делегації греко-католиків, 

яка 19 грудня 1944 р. відбула до Москви з напівофіційною поїздкою. 

Загальну координацію оперативних заходів з ліквідації Греко-

католицької церкви здійснював начальник опергрупи НКДБ УРСР у 

Західній Україні підполковник С. Карін-Даниленко, провідний 

організатор витончених комбінацій ОГПУ проти релігійних об’єднань у 

1920-ті – на поч. 1930-х років. Чекіст працював під прикриттям особи 

«Даниленка» – «керівного співробітника» апарату уповноваженого Ради 

у справах РПЦ при РНК УРСР, «інтелігентної, розумно мислячої 

людини», за словами Г.Костельника. По-іншому сказав про С. Каріна 

митрополит Й. Сліпий: «він – усе і нічого». Особливу роль в 

оперативних комбінаціях відводилося досвідченому й багаторічному 

агенту радянської спецслужби «82» – Василю Хом’яку. В літературі 

називається і інше прізвище агента – Лебедь. Конфідент народився в 

Галичині 1899 р., служив у легіоні Січових стрільців, потрапив у полон, 

у таборі під Царициним зійшовся з майбутнім засновником ОУН 

Є. Коновальцем. У 1933–1935 рр. нелегально діяв у оточенні 

Є. Коновальця як радянський агент і впровадив у зарубіжні кола ОУН 

розвідника П. Судоплатова. Виконав низку інших відповідальних 

завдань. У 1944–1945 рр.  заступник наркома легкої промисловості 

УРСР, агент 4-го Управління НКДБ УРСР. Як вказував С. Карін, 

відзначався претензіями, притаманними «агенту, розбещеному 

прийомами великих людей». Помер у 80-ті роки, похований на 

Байковому кладовищі9. Верхівка греко-католицької ієрархії та галицької 

інтелектуальної еліти вбачали в ньому «глибоко законспірованого» 

ветерана національно-визвольного руху, звертаючись до нього як до 

«пана полковника». 

Користуючись безумовно довірою стовпів ГКЦ і Г. Костельника, 

В. Хом’як відіграв істотну роль в оперативному забезпеченні ліквідації 

цієї конфесії. 5 листопада «82» надав начальнику 5-го відділу 2-го 

Управління НКДБ УРСР майору Хаєту донесення з характеристиками 

А. Шептицького і його оточення10 Через агента «82», зокрема, вивчалася 

реакція Г. Костельника та інших членів делегації ГКЦ на події, що 

супроводжували їхню поїздку до Москви у грудні 1944 р. 26 грудня ця 

                                           
9 ГДА СБУ. – Ф.13. – Спр.450. – Т.4. –  Арк.37-41. 
10ГДА СБУ. – Ф.65. – Спр.9113. – Т. 19. – Арк. 223. 
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група на чолі з архімандритом Климентієм (Шептицьким) зустрілись у 

приміщенні НКДБ на Луб’янці з головою Ради у справах релігійних 

культів при РНК СРСР Садовським та керівником профільних 

підрозділів спецслужби. При цьому під легендою «армійських 

генералів-політпрацівників» з гостями-уніатами зустрілися начальник 

контррозвідки НКДБ СРСР генерал-лейтенант А. Леонтьєв і добре 

обізнаний зсередини з українським самостійницьким рухом начальник 

4-го Управління НКДБ (зафронтова розвідувально-диверсійна робота) 

генерал-лейтенант Судоплатов («Сергєєв»). 

16 січня 1945 р. Й. Сліпий запросив до митрополичої резиденції 

членів капітули, священиків Львова і доповів їм про результати поїздки 

до Москви. Повідомлення про те, що греко-католицькому духовенству 

запропонували здійснити «миротворчий» вплив на УПА, присутні 

зустріли негативно, адже значна частина кліру співчувала українському 

самостійницькому руху. На початку лютого Й. Сліпий на зустріч у 

вузькому колі архієреїв за участю К. Шептицького висловився на 

користь затягування консультацій з повстанськими командирами, 

оскільки навесні 1945 р., за його даними, очікувався потужний наступ 

Вермахту, підтриманий повстанням УПА в тилу радянських військ 11.  

Тема можливого впливу ГКЦ на повстанський рух постійно була 

присутньою в контактах Г. Костельника і С. Каріна. Пресвітер зізнався, 

що він був особисто знайомий з командувачем УПА Р. Шухевичем 

(колишнім своїм учнем), вони бачилися у 1942 р. перед виїздом того до 

Білорусії для участі в боротьбі проти радянських партизанів. Священик 

запевняв чекіста у тому, що греко-католицький клір охоче взявся за 

посередництво в переговорах з УПА (насправді він видавав бажане за 

дійсне), оскільки «треба покласти край тим стражданням, яких зазнає 

народ Західної України від цього лісу, і врятувати … молодь». 

«Безумовно, благородна місія», – підтримав С. Карін12. 

Між тим, відповідно до політичних настанов правлячої партіі 

більшовиків, 24 січня 1945 р. та за прямою вказівкою С. Савченка 

С. Карін викликав Г. Костельника й колишнього секретаря митрополита 

А.Шептицького І. Котіва в приміщення облвиконкому і з притиском 

став вимагати даної ними в Москві обіцянки встановити контакти з 

                                           
11ГДА СБУ. – Ф. 13. - Спр. 403. – Т. 2. – Арк.11–15. 
12 ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9113. – Т. 19. – Арк. 350–352. 
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Проводом ОУН (Бандери). Чекіст дав запевнення у безпеці й 

недоторканості всіх учасників переговорів.  

1 лютого 1945 р. відбулась чергова зустріч у цьому ж колі на 

квартирі пресвітера, який повідомив, що ОУН відкинула пропозицію 

про переговори через їх запізнілість. С. Карін роздратовано кинув: тим 

гірше для ОУН, лідери якої не усвідомлюють всіх наслідків такої позиції 

і даремно сподіваються на підтримку Заходу. Збуджений господар різко 

висловився про оунівське керівництво, галичан і Й. Сліпого, який 

прагнув утримувати Греко-католицьку церкву під егідою Ватикана13 . 

17 березня 1945 р. під час зустрічі Г. Костельника й І. Котіва з 

В. Хом’яком, останньому довірливо повідомили про спроби контактів з 

провідниками ОУН, однак серед них переважала група на чолі з 

М. Лебедем, що вважала неможливими перемовинами з властями. 

Натомість Р. Шухевич «як далекоглядний політик і розумна людина» 

вважав, що тактика, яку застосовувало в той час підпілля, була згубною, 

необхідно зберегти національно свідому частину суспільства, шляхом 

легалізації «замаскувати кадри», впровадити своїх прихильників до 

апарату управління, армії, в економіку і заклади культури, відмовившись 

від терористичних способів боротьби та «перейти до глибшої роботи»14. 

Головною лінією оперативної діяльності спецслужби залишалися 

заходи, спрямовані на ліквідацію ГКЦ. 8 лютого 1945 р. С. Савченко 

затвердив «План загальних заходів та агентурно-оперативних дій по 

лінії греко-католицької уніатської церкви». Згідно з цим документом, 

передбачалося повністю знищити ГКЦ на території СРСР як «легальну 

резидентуру Ватикана», «українську націоналістичну організацію», що 

надає «сприяння бандитсько-терористичній діяльності» національного 

підпілля. 

У першому розділі плану (організаційні заходи) ставилося, 

зокрема, завдання створення «ініціативної групи греко-католиків-

священнослужителів та мирян, через яку почати проведення компанії за 

возз’єднання греко-католицької церкви з православною». При цьому 

вважалося за необхідне «обробити визнаного проповідника греко-

католицької церкви д-ра Гавриїла Костельника, поставивши його на чолі 

руху за возз’єднання церков. Відповідно, на учасників групи 

                                           
13 Там само. – Т. 20. – Арк.14-20. 
14 Там само. 
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покладалася компрометація супротивників церковної інтеграції, а також 

формування делегації до Патріаршого екзарха України і Патріарха 

Московського та Всієї Русі для вироблення механізму возз’єднання15. 

Особисто Й. Сталін (на тлі переконання політичного керівництва 

СРСР у антирадянській позиції Ватикана і його бажання сприяти 

сепаратному миру Західних держав з Райхом), санкціонував операцію з 

ліквідації Греко-католицької церкви, в якій влада вбачала небезпечного 

конкурента насаджуваної офіційної ідеології, «агентуру Ватикану»16. 

2 березня 1945 р. союзний уряд СРСР доручив генерал-майору 

Г. Карпову розробити програму боротьби з католицизмом. Через 12 днів 

відповідні пропозиції були подані Й. Сталіну, наркому закордонних 

справ В. Молотову й очільнику НКВС СРСР Л. Берії. В документі 

позначалися політико-прагматичні причини наступу на Римо- і Греко-

католицькі церкви: «захист фашизму» і прагнення Ватикану впливати на 

повоєнний устрій світу. Одним з основних пунктів програми якраз і 

стало створення «Ініціативної групи», що мала декларативно оголосити 

про розрив з Римом, закликати греко-католицький клір до возз’єднання 

з РПЦ. 16 березня ці пропозиції отримали схвалення Москви17. 

Зазначимо, що постійні «манери» і нещирість Г. Костельника (які 

докладно «висвітлювалися» агентурою в найближчому його 

середовищі) підштовхнули контррозвідку до прямого психологічного 

тиску на нього. 21 квітня 1945 р. на зустрічі в облвиконкомі С. Карін 

заявив наляканому арештами єпископату ГКЦ богослову, що так буде з 

усіма, хто ослухається радянської влади. Після цього поставив умову: до 

світлої сідмиці (вона передує Пасці) створити «ініціативну групу» й 

підготувати звернення до греко-католицького кліру, в якому унія має 

бути проголошена «зрадою українському народу і православ’ю», а 

Ватикан і Папа – зловісною силою, що відіграли ключову роль у 

                                           
15ГДА СБУ. – Ф.65. – Спр. 9113. – Т. 20. – Арк. 1-3. 
16Антонов В. В годы военного лихолетья. Деятельность советской внешней разведки в период 

Великой Отечественной войны // Независимое военное обозрение. – 2015. – 31 июля; 

Васильева О. Ю. Ватикан  в горниле войны // Наука и религия. – 1995. – № 6. – С. 14–15; Советские 

органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и 

материалов. – М.: РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. – В 5 томах. – Т. ІV. – С.  383–384, 729; Т. V. – С. 955–

958. 
17Ярема Р., протоиерей. Львовский Церковный Собор 1946 года в свете торжества Православия в 

Западной Украине. – К.: КИТ, 2012. – С. 63-64. 
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поневоленні українців. Необхідність розриву з Римом засвідчила й 

діяльність ГКЦ під час гітлерівської окупації. Натомість «возз’єднання 

західних земель з іншою частиною України стало доленосним і 

визначальним для її народу»18. 

28 квітня за вказівкою С. Савченка С. Карін запросив 

Г. Костельника й «рекомендував» йому звернутися до К. Шептицького 

за благословенням на формування «Ініціативної групи». Крім того, 

ставилося завдання зв’язатися з керівниками ОУН і пояснити їм, що 

єпископат сам поставив Греко-католицької церкви, а він, Г. Костельник, 

завдяки контактам з властями і возз’єднанню з РПЦ прагне врятувати 

«національні кадри»19. 

Результатом комбінованих засобів впливу на Г. Костельника 

стало виникнення 28 травня 1945 р. «Центральної ініціативної групи» зі 

сприяння об’єднанню конфесій. До її складу увійшли Г. Костельник 

(очільник), благочинні-целібати Михайло Мельник (Дрогобицька обл.), 

Анатоній Пельвецький (Станіславська обл.), та о. Сергій Хруцький 

(секретар). 

Наміри Кремля ставили в непросте становище зверхників РПЦ, 

що сама пришла через важкі випробування. Відомий історик церкви 

Д. Поспєловський з цього приводу зазначав, що Патріарх РПЦ «був 

надто добре знайомий з методами НКВС, щоб довіряти повідомленням 

про загальний і добровільний перехід уніатів у православ’я. більш 

обґрунтована думка, що побутує в колах Московської патріархії, що, 

приєднуючи уніатів, патріархія просто врятувала Церкву на уніатських 

землях від повного знищення»20. 

У відповідь на створення «Ініціативної групи», Патріарх Алексій 

І виступив з посланням «До пастирів та віруючих Греко-Католицької 

Церкви, які проживали в західних областях Української РСР», в якому 

прозвучав заклик повернутися «в обійми … істинної Матері-Російської 

Православної Церкви». Виконуючи вказівки Кремля, першоієрарх РПЦ 

все ж настійливо пояснював голові Ради у справах РПЦ при уряді СРСР, 

генерал-майору держбепеки Г. Карпову, що в ідеалі «возз’єднання 

здійснюється за вільним волевиявленням уніатського духовенства, а не 

                                           
18ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9113. – Т.  21. – Арк. 149. 
19Там само. – Арк. 228. 
20Никитин В.А. Патриарх Алексий I: Служитель Церкви и Отечества. – М.: Эксмо, 2013. – С. 330-

332. 
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під тиском православного духовного начальства за підтримки цивільної 

влади». РПЦ «не буде наполягати на швидкій та примусовій зміні 

зовнішніх форм богослужіння і навіть зовнішнього вигляду 

священнослужителів». Алексій І вважав недоцільним проведення 

спеціального Всеуніатського собору, пропонуючи передати право 

вирішення питання про приєднання греко-католиків до православ’я 

приходам і єпархіальним з’їздам та в індивідуальному порядку. За 

словами відомого дослідника М. Одинцова, «Патріарх чітко розумів, що 

в умовах завершення війни та перших повоєнних років вага вирішення 

[проблеми ГКЦ – Авт.] впаде на державу, яка до того ж надає перевагу 

політико-силовими методами. І Церква свідомо відійшла на другий 

план, вказуючи державі, що мова йде і про свободу духовного, 

церковно-юрисдикційного вибору віруючої людини, і про розв’язання 

церковно-історичної проблеми»21. 

Роль спецслужби у комплектуванні «Ініціативної групи», 

ілюструє приклад з деканом (благочинним) Густинського округу 

Станіславської єпархії ГКЦ Антонієм Пельвецьким. 9 квітня 1945 р., 

його негласно запросили до Управління НКВС і допитали. Йому 

інкримінували нелояльність до радянської влади і він визнав, що під час 

німецької окупації вів «антирадянську та націоналістичну агітацію», 

сприяв запису добровольців до дивізії СС «Галичина». Зрештою 

А. Пельвецький «виявив бажання» співпрацювати з органами 

держбезпеки й 17 квітня під псевдо «Шевчук» почав виконувати 

завдання спецслужби22. 

По-іншому склалось наприкінці квітня 1945 р. оформлення 

відносин з конфідентом «Івановим» – доктором богослов’я, 

генеральним вікарієм Михайлом Мельником. Начальник 

Дрогобицького УНКДБ полковник Майструк 28 квітня 1945 р. 

доповідав С. Савченку, що в роки війни М. Мельник відійшов від 

громадської діяльності, зберігав лояльність до РПЦ, вважаючи її 

«апостольською церквою», що привертає «величезну більшість 

українського народу», а також висловлював невдоволення Ватиканом. 

Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Дрогобицькому 

                                           
21Одинцов М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–

1953 гг. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – С. 352, 355. 
22ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9113. – Т. 20. – Арк. 288. 
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облвиконкомі провів зі священиком невимушену, але ґрунтовну бесіду, 

під час якої той заявив, що ГКЦ – це «історична несправедливість, 

нав’язана українському народу» з метою спольщення й колонізації 

Сходу Ватиканом. Він засудив зв’язки Риму з гітлерівською 

Німеччиною і пообіцяв привести до возз’єднання з РПЦ свою частину 

Перемишлянської єпархії23. 

Розростався і сам агентурно-інформаторський апарат по лінії 

розробки РПЦ. Так, станом на середину вересня 1945 р. в Дрогобицькій 

області (частина нинішньої Львівської) налічувалося 592 храми й 4 

монастирі ГКЦ з 333 священиками й 17 ченцями. На них припадало 32 

агенти і 92 інформатори 4-го відділення (антирелігійного) 2-го відділу 

УНКДБ (у тому числі 9 деканів, 21 священик, 27 дияконів, 4 ченці, 68 

парафіян). Показово, що більше половини вербувань 

священнослужителів довелося здійснити на основі компрометуючих 

матеріалів (фактично – шляхом залякування притягненням до 

кримінальної відповідальності за «антирадянську діяльність» у період 

окупації, «зв’язки з ОУН» тощо). 

Як зазначали керівники Дрогобицького УНКДБ, під час 

проведення заходів з ліквідації Греко-католицької церкви на першому 

етапі було завдано «оперативного удару» по «найреакційніших 

елементах», які заважали злиттю двох конфесій (тобто були проведені 

по наявних агентурних матеріалах). Далі здійснили вербування 

«авторитетних священиків». З їх допомогою за участю членів 

«Ініціативної групи», співробітників УНКДБ та облвиконкому 

організували міждеканатські збори, вели індивідуальну роботу. Як 

наслідок – значна частина кліру подала заяви про перехід до РПЦ24. 

Факти свідчать, що не всі вони зробили це винятково в результаті 

тиску і примусово. Греко-католицьке духовенство було доволі 

неоднорідним за соціальним становищем, суспільно-політичними 

орієнтирами, церковно-богослужбовими поглядами. Оперативні 

джерела фіксували численні висловлювання як у дусі «не зрадимо 

Папі», так і на користь «відновлення справедливості», «виходу з-під 

диктату Ватикану», «припинення переслідувань з боку поляків», 

сповідування «однієї віри з усім українським народом». 

                                           
23Там само. – Арк. 244-244 зв., Т. 21. – Арк. 307. 
24ГДА СБУ. – Ф.65. – Спр.9113. – Т.25. – Арк. 1 – 2зв. 
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На середину вересня 1945 р. до роботи з ліквідації ГКЦ в Західній 

Україні було залучено 197 агентів, 348 інформаторів, арештовано, 

5 архієреїв, 124 священики, 5 деканів, 2 ченці, 6 семінаристів25. 10 

жовтня С. Савченко надіслав В. Меркулову «План подальших заходів з 

ліквідації греко-католицької уніатської церкви в західних областях 

України», підготовлений С. Каріним26. 

Створення згаданих «позицій впливу» дало змогу Г. Костельнику, 

членам «Ініціативної групи» та діючим під прикриттям чекістам 

активізувати скликання нарад духовенства на місцях з метою його 

підштовхування до возз’єднання двох конфесій. Г. Костельник виступав 

на них з доповідями про історію унії, канонічні й догматичні вади 

католицизму та закликав до возз’єднання з Православною церквою 

шляхом подання клопотань до «Ініціативної групи». При цьому не раз 

спалахували гострі дискусії, учасники яких ставили «Іванову» гострі 

питання (в першу чергу – про арешти священнослужителів). 

Підбиваючи підсумки оперативних заходів по агентурній справі 

«Фініш» (розпуск ГКЦ), керівники МДБ УРСР зазначали, що 

Г. Костельник провів 36 нарад з духовенством західних областей 

республіки, А. Пельвецький – 30 нарад у Станіславській області, а в 

Дрогобицькій активну агітацію вів М. Мельник. Крім того, в «процесі 

розгортання діяльності» «Ініціативної групи» Г. Костельник видав 

книгу «Догматичні основи папства», спрямовану на дискредитацію 

Ватикана серед віруючих і священнослужителів та богословське 

обґрунтування відмови від унії. 

18 грудня 1945 р. С. Савченко затвердив «План скликання 

передсоборної наради й загальногалицького собору греко-католицької 

церкви для остаточного возз’єднання з російською православною 

церквою». На той момент довкола «Ініціативної групи» об’єдналися 

71 благочинний з 93, 966 священиків з 1267 (76%). З основною 

доповіддю «про історію унії православної церкви з Ватиканом і 

повернення в лоно матері руської церкви» зобов’язали виступити 

Г. Костельника27. 

                                           
25Там само – Арк. 105. 
26Там само. – Арк. 258-266. 
27 ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9113. – Т. 24. – Арк. 2-7. 
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25 січня 1946 р. генерал-полковник В. Меркулов повідомив 

С. Савченку, що «дозвіл на проведення собору греко-католицької 

церкви у Львові отримано». Міністерство фінансів СРСР асигнувало для 

цього 400 тис. руб., з яких 75 тис. руб. призначалися для «заохочення» 

агентури. Датою проведення цього заходу встановили «тиждень 

православ’я» (до 10 березня 1946 р.). Очільник НКДБ СРСР вимагав, 

щоб не менше 60–70% делегатів собору становила надійна агентура28. 

Процес «самоліквідації» ГКЦ вступав у завершальну фазу. 

6 лютого 1946 р. С. Савченко підписав «План агентурно-оперативних 

заходів з проведення у місті Львові собору греко-католицької уніатської 

церкви в західних областях України» в період з 7 до 10 березня цього ж 

року. До міста прибула спеціальна оперативна група зі співробітників 

контррозвідувальних підрозділів на чолі з заступником міністра 

держбезпеки УРСР П. Дроздецьким. Для роботи з «мобілізованою» 

агентурою надавалося 10 конспіративних квартир, а в районі 

проведення собору виставлялися приховані пости розвідки й відкриті 

міліцейські пости. До складу «гостей собору» вводилися штатні 

співробітники опервідділу НКДБ УРСР. До 23 лютого Прокуратура 

УРСР мала опублікувати матеріали «про склад злочинів» Й. Сліпого та 

інших ієрархів Греко-католицької церкви», що й було виконано з 

широким розголосом у пресі 29.  

19 лютого В. Меркулов надіслав до Києва заключні міркування до 

плану, в яких рекомендувалося на чолі делегації РПЦ поставити екзарха 

України митрополита Іоана (Соколова). Скорочувався порядок денний 

форуму. До Львова відрядили співробітників 5-го (антирелігійного) 

відділу 2-го Управління МДБ СРСР. Вказувалося на необхідність 

встановлення оперативно-технічних засобів контролю за 

організаторами собору та «ненадійними» кліриками. Одночасно в 

чотирьох обласних УНКДБ регіону підбирали священиків-уніатів, 

готували довідки на учасників собору – негласних помічників 

спецслужби30. 

Паралельно з підготовкою ліквідації унії шляхом «обробки» через 

агентуру, систематичні виклики до органів держбезпеки, адмінзаходи та 

                                           
28Там само. – Арк. 166. 
29Там само. – Арк. 1-8. 
30 Там само. – Арк. 12-13, 135-145. 



183 

податковий прес підривалися позиції Римо-католицької церкви. Лише у 

Львові було закрито 26 костьолів і 33 монастирі, а два ешелони 

священнослужителів у процесі обміну населенням виїхали до Польщі31. 

Згідно з планом підготовки собору у лютому 1946 р. до Києва 

прибула делегація ГКЦ з метою рукопокладання в єпископи 

М. Мельника й А. Пельвецького. 22 лютого вона прибула до Києво-

Печерської Ларви, де в печерному храмі передбачалося здійснити 

архієрейську хіротонію. 23 лютого Г. Костельник, кандидати в єпископи 

та кілька кліриків сповідались у лаврі, відреклися від Папи і «блудного 

вчення» та присягнули на вірність РПЦ й патріарху Алексію. Отці 

Михайло й Антоній прийняли чернечий постриг зі збереженням імен і 

25 лютого у Володимирському соборі відбулася хіротонія в єпископи 

Дрогобицького й Самбірського М. Мельника та Станіславського й 

Коломийського А. Пельвецького.  

До березня 1946 р. УМДБ західних областей УРСР мали по лінії 

роботи проти Греко-католицької церкви 279 агентів, та 475 

інформаторів. 287 осіб були арештовані, серед них – 182 священики, 11 

настоятелів монастирів, 23 ченці. У результаті агітації «Ініціативної 

групи» й паралельних заходів МДБ до 5 березня 1946р. бажання 

возз’єднатися з РПЦ висловив 871 благочинний священик з 1167, які 

обслуговували 1805 прходів. Більшість деканатів (благочиній) ГКЦ 

посідали прихильники «возз’єднання» з РПЦ. 

Після відкриття собору 8 березня 1946р. у митрополичому 

кафедральному соборі Св. Юра спецслужба розпочала його моніторинг. 

Головну доповідь «Про мотиви возз’єднання УГКЦ з РПЦ» виголосив 

Г. Костельник який обґрунтував правочинність ліквідації унії з 

богословської та історичної точок зору. Того ж дня собор ухвалив 

основні положення майбутньої постанови, що передбачали відмову від 

Брестської унії 1956р., розрив з Папою Римським, повернення до 

«прадідівської православної віри» і в лоно Російської православної 

церкви. Наступного дня греко-католицькі священики сповідались у 12 

душпастирів, які раніше перейшли у православ’я, а єпископи РПЦ на 

чолі з Макарієм прийняли відречення від католицизму у 204 

                                           
31ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9113. – Т. 28. – Арк.58.  
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священників та після відповідної молитви взяли участь у Божественній 

літургії32 .  

Ліквідувавши Греко-католицьку церкву де-юре, влада фактично 

перевела її у статус «катакомбної». За даними КДБ УРСР, до 1 листопада 

1987 р. в Західінй Україні нелегально існувало 4 дієцезії ГКЦ, служило 

до 250 священників, до 500 ченців (з 1946 р. таємно рукопоклали 119 

пастирів та постригли 165 ченців)33.  

Таким чином, оперативно-службові заходи органів держбзпеки 

СРСР та УРСР відіграли роль провідного практичного інструмента у 

підготовці й проведенні ліквідації ГКЦ, що розглядалося політичним 

проводом СРСР як вельми важливе завдання у межах радянізації 

Західної України, боротьби з озброєним рухом опору ОУН та посилення 

геополітичних позицій у Східній Європі, де також незабаром було 

знищено уніатські конфесії.  

Вже до 1941 р. у керівників радянської контррозвідки склалося 

стійке розуміння пріоритетної ролі стратегічної лінії на ліквідацію ГКЦ 

за допомогою «внутрішньої опозиції». Відтак в оперативних заходах 

розглядалась як ключова в процесі розшарування кліру ГКЦ фігура 

пресвітера-богословаГ. Костельника, котрий очолив групу для агітації за 

перехід греко-католиків у православ’я. Увагу спецслужби привертали 

принципове несприйняття пресвітером диктату Ватикана, розробка ним 

наукової критики унії 1596 р., певні елементи традиційного 

русофільства, високий авторитет серед єпископату й кліру, національно 

свідомої інтелігенції, солідний богословський багаж, публіцистичний 

талант. Контррозвідники майстерно використали гіпертрофовану 

амбіційність, марнославство отця Гавриїла, його бажання «увійти в 

історію».  

У повоєнний період методи роботи оперативних співробітників та 

агентури стали набагато витонченішими, психологічно вивіреними та 

підступними, а розгорнуті арешти духовенства прозоро давали 

зрозуміти нонконформістам можливі варіанти життєвого шляху. 

Діяльність спецслужби відзначалася ретельним вивченням та аналізом 

стану справ в ГКЦ, внутрішніх суперечностей, постатей її ієрархів, 

стосунків з Ватиканом, чому сприяло залучення до конфіденційного 

                                           
32 ГДА СБУ. – Ф.16.  – Т.. 27. – Арк. 188, 304. 
33 ГДА СБУ. – Ф.16. – Оп.13. – Спр.3. – Арк.254-255. 
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співробітництва частини кліриків та авторитетних представників 

місцевої інтелігенції. 

Відповідно до стратегічних настанов політичного керівництва 

СРСР на союзному й республіканському рівні розроблялися відповідні 

організаційно-планові документи, які передбачали пріоритети 

вербувальної роботи та розстановки впливової агентури, відповідні 

заходи спецпропаганди, адміністративний тиск. Приділялася серйозна 

увага вивченню стсоунків єпископату й кліру ГКЦ з ватажками та 

підпільними групами ОУН (Б).  

При придбанні негласних джерел застосовувався шантаж, 

залякування, поряд із захоченням карєрним зростанням, використанням 

особистих переконань та особливостей вдачі священиків та вірних ГКЦ. 

Негласні заходи поєднувалися із прилюдними, відбувалася агітація за 

возєднання із РПЦ, репресивними методами ізолювалися набільш 

непримиренні противники ліквідації унії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕПРЕСИВНО-

КАРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НКВС В 1937-1938 РР. У М. КИЄВІ (ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СБУ) 

 
У статті проаналізовано особливості функціонування репресивно-каральної 

системи НКВД в 1937-1938 рр. у Києві. Досліджено, яким чином відбувалися розстріли 

у тюрмах НКВС, що чекісти робили з особистими речами заарештованих. При 

підготовці публікації використано маловідомі документи з Галузевого державного 

архіву Служби безпеки України.  

Ключові слова: НКВС, чекісти, політичні репресії, арешти, антирадянська 

діяльність.  

 

This article is about soviet repressive organs activity in 1937-1938 in Kyiv, Ukrainian 

soviet socialist republic. The author analyzed destiny of arrested political prisoners in NKVD 

jails, their personal papers, and other things. Unknown materials from NKVD-KGB secret 

archives are used in this article.  

Key words: NKVD, staff of the securuty services of the USSR, political repressions, 

arrests, antisoviet activity.  

 

У 2016 р. виповнилося 15 років з дня заснування Національного 

історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».  

За цей час укранськими та зарубіжними істориками і 

громадськими діячами було опубліковано чимало статтей, які містять 

інформацію про розстріли політичних в’язнів у м. Києві та поховання їх 

на території спеціального об’єкту НКВС біля селища Биківня. 

Водночас є потреба продовження подальших досліджень 

зазначеної тематики. Адже і досі багато важливих питань про діяльність 

чекістів в період масових політичних репресій залишаються 

нез’ясованими. Одним із важливих завдань істориків є опрацювання 

архівів колишніх комуністичних спецслужб СРСР–УРСР з метою 

виявлення правдивої інформації про обставини їх діяльності в роки 

Великого терору.  

Актуальність статті полягає в тому, що вона за допомогою 

маловідомих широкому загалові документів висвітлює маловідомі 

обставини діяльністі співробітників НКВС УРСР у м. Києві в період 

1937–1938 рр.  
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Метою даної публікації є простежити за допомогою документів 

НКВС УРСР обставини фальсифікації кримінальних справ на 

політичних в’язнів періоду 1937-1938 рр., а також з’ясувати, що чекісти 

робили з особистими речами ув’язнених та розстріляних.  

Новизна цієї публіації полягає в тому, що під час її підготовки було 

використано маловідомі широкому загалові архівні документи з 

колишніх «спецхранів» НКВС УРСР, які тепер розсекречені і 

зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України.  

Яким же чином відбувалася фальсифікація кримінальних справ на 

людей, заарештованих співробітниками НКВС? Відповіді на ці питання 

можна знайти у раніше засекречених документах НКВС-КДБ.  

Чимало цікавих фактів з цього питання містить заява 

репресованого Бориса Аркадійовича Веселого від 25 квітня 1953 р., в 

якій він розповів подробиці свого перебування в київській тюрмі НКВС 

УРСР в 1937 р. Заява була написана вже після смерті Сталіна, коли 

політичні в’язні почали сподіватися на перегляд своїх справ у вищих 

інстанціях та звільнення з тюрми у зв’язку з відсутністю складу злочину. 

У 1953 р. Б. Веселий проживав в с. Абан Абанського району 

Красноярського краю РРФР. Копія заяви Б. Веселого збереглася у 

матеріалах архівної кримінальної справи на Богдановича Богдана 

Вікторовича, теж репресованого за т.зв. «троцькізм» та «націоналізм»1. 

У цій заяві, адресованій Міністру внутрішніх справ СРСР Б. 

Веселий писав (мовою оригіналу): «Стечение обстоятельств поставило 

меня в ложное положение, несоответственное моим убеждениям, моим 

чувствам и намерениям. Много раз я об этом писал и в Президиум 

Верховного совета и в Центральный комитет партии и в Прокуратуру, а 

ответы всегда были исключительно юридического характера и потому 

не по существу моего обращения.  

Семнадцать лет прошло с тех пор, как жизнь со мной, а может сам 

я с жизнью сыграл злую шутку. Мне пятьдесят лет, но я не успокоюсь 

до тех пор, пока меня не выслушают и не поверят. Было достаточно 

времени и возможностей измерить свои убеждения и желания.  

Обращаясь к Вам, я говорю только о том, что было, не выдумывая 

себя для ходатайства. В 1936 г. 26 августа, тридцати двух лет от роду я 

был арестован в Киеве органами госбезопасности УССР. Спустя 

                                           
1 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 49475-фп. – Арк. 207-210. 
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несколько дней меня допросил следователь Казакевич и объявил, что я 

обвиняюсь в принадлежности к контрреволюционной подпольной 

троцкистской  организации, к ее параллельному центру в УССР. Меня 

это так ошеломило, что не только возразить, но просто представить в эту 

минуту весь ужас я не мог»2.  

Далі Б. Веселий наводить подробиці свого перебування у камері з 

іншими в’язнями: «Между прочим, когда меня после ареста привезли в 

тюрьму и впустили в камеру, я сразу же был «атакован» находившимся 

в камере подследственным, бывшим историком Киевского института – 

Мейлахсом. После двух-трех утешительных фраз он стал знакомить 

меня с «создавшимся положением». Он рассказал, что вовсе не 

обязательно, чтобы каждый арестованный действительно был врагом 

народа. Вовсе нет. Если Вы были знакомы с оппозиционером, если Вы 

допустили какое-нибудь критическое замечание, либо Ваша фамилия 

произнесена каким-нибудь подследственным, совершенно достаточно, 

чтобы вас арестовали. А дальше (объяснял Мейлахс) все следствие 

сведется к «особому лабораторному методу», коим арестованный 

превращается и «исскуственного врага народа». Он меня предупредил, 

чтобы я не отчаивался. Что это, мол, не только моя участь. А отсюда он 

делал такой взвод: «чем скорее вы договоритесь со следователем, тем 

скорее прекратятся ваши мучения, а там видно будет»3.  

Далі Б. Веселий розповів подробиці про поведінку слідчих НКВС 

УРСР під час слідства: «Предполагаю совпадение. Но факт. Во время 

второго допроса следователь заявил мне «мой сонет»: „Ваше поведение 

должно быть таким, чтобы ко всему вы подходили практически». К 

этому последовали комментарии. Например, когда на весьма 

настойчивое требование подписать протокол, где было написано, что я 

«завербован» неким Зеленецким в подпольную организацию, я 

отказался, заявив что это ложь, слеждователь Казакевич сказал: «Ну и 

что-ж. Вот подумаешь. Вы врите, а мы поверим. И вам и мне это 

выгодно». Потом начальник СПО (секретно-политического отдела) 

Брук «объяснил»: «мы знаем, что вы бескозырная двойка в этой колоде, 

но так надо». А дальше следователи в своем беспредельном цинизме 

дошли до того, что стали «доказывать» «историческое» значение моего 

                                           
2 Там само. – Арк. 207.  
3 ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 49475-фп. – Арк. 207-208. 
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ареста. Что «надо понимать корни высокой политики»и т.д. и т.п. Все, 

одним словом, сводилось к тому, что хочешь не хочешь, но жизнь твоя 

уже скарёжена и единственная дорога – это за проволоку, в общество 

действительных и невольных врагов народа»4.  

У 1953 р., через 16 років після цих подій, Б. Веселий писав: «Всего 

не расскажешь и не объяснишь. Согласится с ложьею не так просто. 

Можна успокоиться на том, что для этого надо обладать такими 

свойствами натуры. Однако не всегда так. У меня не было таких 

особенностей в натуре и, тем не менее, я вынужден был солгать, 

возвести на себя клевету и уйти в тюрму, в лагерь. Когда я принял на 

себя обвинение, ко мне сразу же изменилось отношение следователей. 

И тут же все протоколы были уничтожены и составлены новые, с 

некоторым изменением и содержания и дат. И получилось так, что я - 

«кающийся грешник» - изобличаю гр. Зеленецкого. Вот этого уже вовсе 

не понять. Зеленецкий был родственником моей жены. Женился я в 

июле 1935 г., а арестован в августе 1936 г. Зеленецкого я видел всего три 

раза и каждый раз не более 15-20 минут. Встречи были на улице, 

случайные. У меня не было с ним никаких соприкосновений. От жены я 

слышал, что Зеленецкий был членом партии, но в 1927 году был в 

оппозиции и в сслыке. Отошел от оппозиции, возвратился в Киев и 

работает. Все это так. Но я лично с ним об этом не говорил. Знакомство 

наше было коротким: я не давал ему повода (даже если допустить 

желание у него) делиться со мной своими взглядами, доверять мне свои 

убеждения»5.  

Не було секретом для Б. Веселого і те, хто міг донести на нього в 

НКВС: «Значительно позже я узнал (опять-таки в камере, от 

подследственного Хаенко С.), что на меня показания дал какой-то 

Левин, который был родственником начальника СПО Брука, был 

знаком с Зеленецким, с ним же и с Хаенком, который мне это 

рассказывал, был в ссылке, а сейчас по всякому спасается от ареста. И 

дальше, что из таких как я случайно подвернувшихся, создают трамплин 

для сальто-морталей из воли в тюрму, намеченным людям, что это 

старая система Брука, т.е. не будь я официальным родственником 

Зеленецкого, я не попал бы в тюрму. Во всей этой путанице тогда я не 

                                           
4 Там само. – Арк. 208. 
5Там само. – Арк. 208.  
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мог разобраться. Бруки и Казакевичи оказались врагами народа и 

понесли наказание. Но мне от этого не стало легче. Моя судьба уже 

определилась по мановению страшного жезла в руках Брука и шла по 

вехам, натыканным еще Бруками и Казакевичами на этой страшной 

дороге»6.  

Перебуваючи в тюрмі, Б. Веселий спостерігав, які політичні в’язні 

сиділи поряд з ним, і хто з них як поводився та що говорив: «Сидя под 

следствием 8 месяцев, я видел много подследственных. Одни из них в 

прошлом занимали ответственные посты, были членами партии. Другие 

же были опоппозиционерами и взгляды свои выражали очень даже 

определенно. Так как распределение арестованных по камерам (или, как 

тогда говорили сами арестованные - «раскладывание пасьянса») 

производилось безалаберно, то через камеру, где я сидел, прошло очень 

много арестованных и я мог слушать разные суждения. Самое 

постоянное суждение «кадровых врагов народа» было: «Надо сажать 

как можна больше народа. Наматывать клубок. Чем больше, тем лучше. 

Это огорошит волю». Такую мысль я слышал часто. Ее пересказывали 

на разные лады. Но все сводилось к одному и тому же. Борьба врагов 

народа с самим народом продолжалась и из тюрьмы. Стены тюрьмы не 

спасали народ от изуверских средств борьбы, какими пользовались 

враги всех «исповеданий».  

Несколько раз я был очевидцем, когда в камере решалась судьба 

человека, находящегося на воле и не предполагавшего ни наяву, ни во 

сне, что над ним колышутся уже щупальца политического спрута. Эти 

щупальцы поднимались из-за стен тюрьмы, а их присоски: Бруки, 

Казакевичи делали только последние движения»7. 

А як же на все це беззаконня реагували співробітники НКВС 

УРСР, партійні працівники? Судячи з ходу подій, вони і були його 

основними організаторами. Б. Веселий пише про їх реакцію: «В то время 

я еще не предполагал, что начальник СПО Брук может быть присоской 

страшилища и расказал ему обо всем, чему я был свидетелем. Передаю 

дословно его ответ, ибо должного эпитета к автору ответа не найти 

нигде: «Ну и пусть. Я могу их за это только поблагодарить. Запомните, 

романтик, что у нас такое же производство, как и остальные фабрики и 
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заводы. Пусть дают побольше сырья, а мы уж как-нибудь выпустим 

готовую продукцию». Тогда я спросил его: «Что же это происходит?». 

И он ответил: «Вы ж должны знать, вы же в тюрьме сидите». 

 Все это я привел и сохранил натуральную величину, все это для 

того, чтобы вы видели в каких условиях я находился»8.  

Доля Б. Веселого склалася ще не найгірше, його хоча б не 

розстріляли. Ось що він написав в кінці заяви: «2 апреля 1937 г. меня 

судила выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР, под 

председательством Матулевича. На суде я попытался было заявить о 

том, что вся моя вина ложь от начала и до конца. Но суд, вместо того 

чтобы разобраться во всем, не захотел даже и выслушать меня. Весь 

судебный процесс продолжался не больше 10 минут, буквально. Мне 

обьявили – кто передо мной находится и удалились на «совещание». Не 

успела скрыться за дверью спина второго члена суда, как уже вновь 

появилось лицо председательствующего. Мне объявили, что я 

приговорен к 10 годам заключения, что приговор окончательный и 

остальное иже с этим»9. 

«Засудження власних злочинів» було типовим явищем в тюрмах 

НКВС. Безприкладною за своїм цинізмом є написана під тиском чекістів 

заява заарештованого історика В. Камінського від 1 серпня 1938 р. 

Особливо вражаючим є її початок: «20 червня 1938 р. я був 

заарештований за активну антирадянську та шпигунську роботу. Мій 

арешт вважаю абсолютно правильним та своєчасним»10.  

Нерідко в ці старшні часи заарештовані самі повинні були 

схвалювати свій арешт. Далі заарештований В. Камінський під диктовку 

чекістів написав, що він з 1919 р. був співробітником польських 

розвідувальних органів, а також з 1920-21 рр. - «учасником української 

націоналістичної організації». В. Камінського примусили розділити 

свою діяльність на два етапи. Перший – це участь в СВУ під 

«безпосереднім керівництвом» С. Єфремова. Другий період – це час 

після розгрому СВУ і до часу арешту, співпраця з Климентом Квіткою, 

Антоном Онищуком, Оленою Курило, Порфиром Демуцьким, Данилом 

Щербаківським, Василем Ляскоронським, Лідією Шульгіною, Ніною 

                                           
8Там само. 
9Там само. – Арк. 210.  
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Загладою, Михайлом Тарасенком, Віктором Петровим, Євгеном 

Дзюбановським, Павлом Поповим і Михайлом Карпиловичем. Серед 

«націоналістів» чекісти також назвали співробітників комісії звичаєвого 

права – Миколу Товстолеса, Володимира Назімова, Бориса Язловського, 

Олександра Доброва, Фелікса Станішевського, Євгена Озерського, 

Шрамченка, Рожковського і Олександрова. Ось так організація 

стараннями слідчих НКВС дедалі більше розросталася... Це був типовий 

спосіб чекістів за допомогою сфальсифікованих свідчень максимально 

розширити коло учасників «націоналістичних організацій». Щодо 

«шпигунства на користь Польщі», то заарештованого примусили 

свідчити про його зв’язки з польським консульством у Києві, про 

листування з поляками Терентієм Теодоровичем, доктором 

Войткевичем, Іваном Заливським, доктором Рябченком, судовим 

приставом у Дубно Охремовичем, Василем Потаповським, Євгенією 

Гунчевською, Павлом Рудьком, Федором Чаюком, Захаром Васюком, 

Миколою Микульським та Іваном Білокозовичем. Звинуватили, що у 

листуванні він повідомляв кореспондентам «клеветнические 

измышления» про радянський лад, особливо про становище селянства, 

постачання трудящих тощо11. 

З наведених свідчень видно, у який спосіб чекісти фальсифікували 

матеріали, щоб заарештовувати людей за безпідставними 

обвинуваченнями. Надалі слідчі НКВС створювали наповнені 

брехливими обвинуваченнями протоколи допитів (як обвинувачуваних, 

так і свідків), підводячи людину під суд. В ті роки звинувачених у 

«контрреволюційних злочинах» судили у пришвидшеному порядку, 

згідно з Постановою ЦВК СРСР від 01.12. 1934 р. (без участі захисту та 

свідків). В більшості випадків суди завершувалися смертними вироками 

або ж присудами до багаторічних ув’язнень. Є всі підстави вважати, що 

цей чекістський конвеєр був заздалегідь продуманий, причому на 

найвищому державному рівні.  

Інше питання, яке не раз виникало: які ж є дані про те, куди 

подівалося конфісковане майно засуджених та розстріляних осіб? Є всі 

документальні підстави говорити про такі явища, як розкрадання 

частини майна співробітниками НКВС, відвезення його до комісійних 

магазинів. Інформацію про це можна побачити у архівних кримінальних 
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справах на працівників НКВС УРСР, заведених у 1938-1940 рр., коли 

частина з них була заарештована і також звинувачена у 

«контрреволюційних злочинах». А під час розкопок на території 

Биківнянських могил було виявлено, що у деяких похованнях теж 

знаходилися особисті речі розстріляних.  

Наведемо деякі свідчення чекістів – учасників та свідків діяльності 

апарату НКВС УРСР в 1937-1938 рр. За розповідями Старжинського 

Павла Григоровича, водія НКВС УРСР, він доставляв заарештованих 

громадян з Лук’янівської тюрми у внутрішню тюрму НКВС УРСР. 

Свідчив, що разом з іншими чекістами забирав собі речі розстріляних, 

які вважав за потрібні. Розповів подробиці того, як все це відбувалося12. 

За свідченнями Бабічева Петра Івановича, водія НКВС УРСР з 

1934 р., він доставляв заарештованих з Лук’янівської тюрми у 

внутрішню тюрму НКВС УРСР. Свідчив, що разом з іншими чекістами 

забирав собі речі розстріляних. Розповів дуже детально подробиці того, 

як все відбувалося. Здавав речі розстріляних в комісійний магазин на 

вул. Прорізній13. 

За свідченнями Слуцького Мойсея Ізраїльовича, у 1937 р. – 

кладовщика тюрми УДБ НКВС УРСР в Києві, він постійно працював з 

речами, вилученими в заарештованих. Речі зберігалися в доволі великих 

приміщеннях всередині будівлі НКВС УРСР. Але, зважаючи на велику 

кількість заарештованих, місця все одно не вистачало. Не дивно,чекісти 

мали можливість забирати частину речей собі. Санкцію на це надавало 

керівництво НКВС УДСР14. 

За свідченнями працівника НКВС УДСР Нагорного Івана 

Григоровича, співробітники НКВС з дозволу наркома держбезпеки 

УРСР І. Леплевського регулярно забирали собі речі розстріляних15. 

Як видно з наведених свідчень, частину речей заарештованих було 

забрано співробітниками НКВС УРСР, інша частина була привезена в 

комісійні магазини.  

Але було ще одне місце, куди чекісти звозили особисті речі 

заарештованих та розстріляних. За матеріалами розкопок в Биківні, 

значна частина речей була виявлена саме в могилах розстріляних людей. 

                                           
12ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 31029-фп. – Арк. 19-22.  
13Там само. – Арк. 31-32, 38-41, 49-50, 61. 
14Там само. – Арк. 55-57. 
15Там само. – Арк. 79-81. 
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Є свідчення про те, що період в 1945-1980-х рр. чекісти проводили 

власні розкопки, зібрали більшість виявлених в могилах документів і 

речей – та знищили. В такий спосіб вони намагалися знищити сліди 

власних злочинів. Саме тому не так вже й багато подібних матеріалів 

дійшло до нашого часу.  

Дослідники Биківнянських могил Микола Лисенко та Андрій 

Амонс у своїх публікаціях зазначають, що під час розкопок 

Биківнянських могил було знайдено багато особистих речей як поляків, 

так і українців. Польська сторона профінансувала археологічні 

розкопки. В результаті цих розкопок було виявлено чимало ґудзиків, 

уривків тканини, уламки гребінців, годинників, інших особистих 

дрібних речей, навіть деякі особисті документи16.  

План поховань, складений за результатами розкопок, вказує на те, 

що поховання проводились систематично. І ця систематичність 

забезпечувалася тими охоронцями і співробітниками, які працювали на 

спеціальному об’єкті НКВС УРСР. Але детальний план спецоб’єкту і до 

сьогодні не виявлений. Прізвища тих співробітників, які займалися його 

охороною і забезпечення порядку – не встановлені. Добре, що 

встановлена хоча б частина прізвищ людей, які були поховані в Биківні. 

Показово, що частина чекістів, які брали участь у здійсненні 

політичних репресій, після 1937 р. була заарештована за «перевищення 

службових повноважень», «антирадянську діяльність» і т.п., і теж була 

знищена. Є всі підстави вважати, що в такий спосіб сталінська державна 

система знищувала важливих свідків. З вцілілих архівних кримінальних 

справ можна побачити, у чому ж саме їх звинувачували.  

За постановою Особливої наради при НКВС СРСР від 29 жовтня 

1939 р. слідчий НКВС УРСР Перкін Петро Рувімович був ув’язнений у 

виправно-трудових таборах (ВТТ) строком на 5 років за звинуваченням 

у «підтримці тісних зв’язків з родичами дружини, засудженими за 

контрреволюційну діяльність». Також Пекіна звинуватили в тому, що 

він не виконував директив НКВС СРСР і «засоряв агентурний апарат 4 

відділу УДБ НКВС УРСР, систематично інформував свою дружину 

                                           
16Амонс А. «Стінки між українськими і польськими могилами могли сягати [всього 30–40 

сантиметрів» (24.12. 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/History/60703; 

Лисенко М. Биківня – наш вічний біль. – К., 2009. – 368 с. 

 

http://tyzhden.ua/History/60703
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Пекіну-Іванову про секретну діяльність НКВС». Реабілітований 9 

жовтня 1956 р.17 

Начальник 4 відділу УДБ НКВС УРСР Хатаневер Аркадій 

Меєрович, 1905 р.н., ур. м. Мінська, у 1937 р. працював в НКВС УРСР в 

м. Києві. В 1938 р. працював за наказом № 145 від 09.05.1938 р. 

помічником начальника УДБ УНКВС м. Ленінграда. 21 травня 1940 р. 

Військова колегія Верховного суду СРСР засудила А.Хатаневера до 

розстрілу за участь у «заговорницькій терористичній шкідницькій 

організації, яка існувала в органах НКВС і за фальсифікацію 

кримінальних справ та застосування незаконних методів ведення 

слідства». АКС № 975503 в 1956 р. зберігалась в архіві КДБ СРСР18. 

У 1937 р. в НКВС УРСР працював Точілкін Михайло Абрамович, 

1914 р.н., ур. колонії Ново-Вітебськ Сталінського району 

Дніпропетровської області. Вже після смерті Сталіна він був допитаний 

як свідок подій 1937-38 рр. Розповів, що закінчив 2 курси гірського 

технікуму в м. Кривий Ріг. У вересні 1936 р. був студентом гірського 

техніку, членом ВЛКСМ. Звідти був викликаний Криворізьким 

обкомом комсомолу і направлений на роботу в органи НКВС в м. 

Дніпропетровськ. Там пройшов медкомісію, а потім в січні 1937 р. був 

направлений у Київ в річну школу НКВС УРСР, де навчався до жовтня 

1937 р. Слухав лекції прокурорських співробітників та співробітників 

НКВС УРСР де, зокрема, вказувалось на те, що слід бути ввічливими 

при роботі зі свідками, звинувачуваними, давали вказівки про порядок 

допитів свідків і обвинувачуваних згідно з вимогами кримінально-

процесуального кодексу. В жовтні 1937 р. після закінчення школи був 

направлений на роботу в НКВС УРСР в 2 відділ, де до літа 1938 р. 

працював помічником оперуповноваженого. Потім з літа 1938 р. до 

квітня-травня 1939 р. працював оперуповноваженим. З квітня-травня 

1939 р. до березня 1941 р. працював слідчим та старшим слідчим слідчої 

частини НКВС УРСР. З березня 1941 р. (після створення НКДБ) 

працював до вересня 1941 р. помічником начальника слідчої частини 

НКДБ УРСР, а потім до вересня 1943 р. – помічником начальника 

особливої інспекції НКВС УРСР. З вересня 1943 р. до грудня 1943 р. 

працював начальником відділення слідчого відділу НКДБ по 

                                           
17ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 52578-фп. – Арк. 177. 
18Там само. – Арк. 178. 
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Сталінській області. З 1944 по 1951 р. працював помічником 

начальника, а згодом і начальником слідчого відділу УМДБ по 

Запорізькій області. В лютому 1951 р. переведений на посаду заступника 

начальника міліції по Запорізькій області. Певний час служив в 

управлінні МВС Запорізької області. Член КПРС з 1942 р. Мав два 

ордени «Червона зірка», медаль «За відвагу»19. 

Точілкін розповів, що в 1937-38 рр. заарештовані писали заяви на 

ім’я керівництва НКВС УРСР про свою провину і розкаювалися в них 

не за власною ініціативою, а за вимогою співробітників НКВС УРСР. 

Він це знав, бо в 1937-1938 рр. в НКВС УРСР існувала така практика, 

коли майже у всіх заарештованих забирали власноручні заяви з тією 

метою, щоб було видно, що заарештовані самі зізнались у вчинених 

злочинах. В тих випадках, коли заарештовані не знали, що писати у 

заявах, то їм підказували самі співробітники НКВС УРСР, а якщо це не 

допомагало – тоді застосовували методи фізичного та морального 

впливу. Наприклад, тримали в’язнів по кілька днів на допитах, не давали 

спати тощо. Всі ці незаконні методи застосовували  працівники НКВД 

УССР Волошин, Казін, Друшляк, Бурдан і інші. Бувало, що фізичні 

засоби впливу на в’язнів застосовували і колишні наркоми держбезпеки 

УРСР Леплевський та Успенський20. 

Точілкін визнавав, що в ті роки до слідчих матеріалів додавалися 

лише ті документи, які в будь-якій мірі вказували на негативні сторони 

заарештованого. Питаннями службової діяльності, а також політичної та 

громадської діяльності осіб, яких заарештовували, тоді не цікавились. 

Все, що було отримано позитивного і могло піти на користь 

звинувачуваному, до справи взагалі не долучалось або до уваги не 

бралось. Свідками, які могли б дати свідчення про службову, політичну, 

громадську діяльність обвинувачуваних ніхто з працюючих в 1937-1938 

рр. співробітників НКВС УРСР не цікавився, Отже, і об’єктивність у 

веденні слідства за справами не дотримувалась21. Такі працівники 

НКВС, як Бурдан, Казін і інші після отримання власноручних свідчень 

заарештованого самі складали протоколи допитів за відсутності 

обвинувачуваного, а потім давали йому підписувати в готовому вигляді 

                                           
19Там само. – Арк. 179-185.  
20Там само. – Арк. 183.  
21 Там само. – Арк. 183-184. 



197 

з наявністю в цих протоколах зізнань про приналежність до 

«контрреволюційної організації». Якщо ж обвинувачуваний 

відмовлявся підписувати такі протоколи, до нього застосовувались 

фізичні міри впливу, і слідчі таки добивались, щоб заарештований 

підписав протоколи допитів22.  

Колишній нарком держбезпеки УРСР І. Леплевський в 1938 р. був 

засуджений Військовою колегією Верховного суду СРСР за статею 58-

1 «б», 58-8 та 58-11 КК РРФСР до розстрілу. Під час слідства було 

з’ясовано, що будучи наркомом держбезпеки УРСР та начальником 5 

відділу ГУДБ НКВС СРСР І. Леплевський широко допускав 

необґрунтовані масові арешти серед громадян СРСР, фальсифікацію 

кримінальних справ, застосування фізичних та психологічних методів 

впливу на в’язнів. Саме тому його і не реабілітували23.  

Виникає запитання: чому чекісти, розуміючи, що фальсифікують 

справи, йшли на цю фальсифікацію? Це, скоріше за все, було тісно 

пов’язано з ситуацією в країні в цілому, з шпигуноманією, з масовими 

політичними процесами. Більш-менш розуміли те, що відбувається в 

країні, лише найвищі керівники НКВС. Рядові ж співробітники 

усвідомлювали, що якщо вони не стануть виконувати запропоновану 

«брудну роботу», то їх запідозрять і відсторонять (а можливо і засудять), 

і на їх місце швидко прийдуть інші, які будуть робити те, що скажуть. 

Страх за власне життя штовхав людей на злочини. Можливо, в цьому і 

полягала кругообіг сталінської каральної машин.  

Судячи з усього, в системі НКВС існував окремий наказ, який 

передбачав побудову спеціальних об’єктів для поховання розстріляних 

політичних в’язнів, їх охорону і експлуатацію. Фактично такі об’єкти, як 

Биківнянський ліс, Куропати (біля Мінськ), спеціальні об’єкти поблизу 

Москви та Ленінграду - всі функціонували за однією схемою. Є 

сподівання на те, що в майбутньому вдасться відшукати документи з 

історії створення та функціонування цих спеціальних об’єктів в архівах 

СБ України, ФСБ Росії, КДБ Білорусі і інших архівах колишнього КГБ 

у різних колишніх союзних республіках.  

В архівах ФСБ Росії повинно зберігатися багато документів на цю 

тематику. Російські історики на короткий час мали до них доступ в роки 

                                           
22Там само. – Арк. 84. 
23Там само. – Арк. 172. 
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правління Б. Єльцина. Але потім ці архіви поступово знов закривалися 

для дослідників. Питання про відкриття цих архівів зараз не стоїть, 

оскільки всі матеріали ФСБ тепер малодоступні через державну 

політику РФ, яка не передбачає оприлюднення подібних матеріалів. У 

грудні 2016 р. було заарештовано С. Дмитрієва, який у 1990-ті рр. сприяв 

відкриттю місця масових поховань жертв сталінських репресій в уочищі 

Сандормох (Карелія). Це місце теж можна вважати спеціальним 

об’єктом НКВС, адже там поховано розстріляних у листопаді 1937 р. 

політичних в’язнів, серед них - чимало українців.  

Отже, за допомогою розсекречених документів НКВМ-КДБ 

вдалося простежити обставини фальсифікації кримінальних справ на 

політичних в’язнів періоду 1937-1938 рр. В більшості випадків чекісти 

примусово видобували неправдиві свідчення із заарештованих, самі 

складали брехливі протоколи їх допитів, підводячи людей під арешт та 

суд.  

Також вдалося з’ясувати, що чекісти робили у період 1937-1938 

рр. з особистими речами ув’язнених та розстріляних. Частину речей 

чекісти забирали собі. Іншу частину віддавали в комісійні магазини. 

Крім того, частина особистих речей та документів розстріляних 

політичних в’язнів була закопана на території спеціального об’єкту 

НКВС УРСР в лісі біля Биківні. Оскільки іще далеко не всі документи 

опрацьовані, то є потреба у продовженні наукового дослідження 

зазначених питань.  
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ІІІ.  МАСОВІ ПОХОВАННЯ ЖЕРТВ РАДЯНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ 

В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Амонс А. (м. Київ) 

 

МАСОВІ ПОХОВАННЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 

1937-1941 РР. В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
За результатами археологічних розкопок, роботи з архівними матеріалами 

локалізуються місця поховань жертв масових політичних репресій в Україні. 

Подається інформація про місця, де відбувались розстріли репресованих. Вказуються 

проблеми, з якими стикалась слідча група. 
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As a result of archaeological excavations, work with archival materials 

places burial places of victims of mass political repressions in Ukraine. Information 

is given about the places where the executions of the repressed people took place. 

The problems faced by the investigative group are indicated. 
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Трагедія, що сталася в період Сталінського правління в Україні, 

забрала життя сотень тисяч ні в чому не винних людей. Більшість 

громадян донині мало знають про таємні спецоперації, проведені 

співробітниками органів НКВС СРСР на території України в другій 

половині 1930-х років. Саме тоді сотні тисяч безвинних людей 

піддавалися арештам і репресіям. 

За численними рішеннями позасудових і судових органів, велика 

частина заарештованих розстрілювалась в місцевих тюрмах, а потім в 

нічний час їх тіла таємно закопувались на місцевих спецдільницях 

НКВС або старих кладовищах. Десятки тисяч тих, хто залишився, 

прямували для відбуття багаторічного покарання в численні виправно-

трудові табори Радянського Союзу, де далеко не всі доживали до дня 

свого звільнення. Масовий більшовицький терор накрив радянську 

державу. 

Безперервний пошук шпигунів, ворогів радянського народу серед 

друзів і близьких давали підстави всемогутньому НКВС СРСР 

проводити нескінченні репресії в основному серед мирного населення 

України. 
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Тюрми були переповнені арештованими, які притягувалися до 

кримінальної відповідальності за вчинення найбільш небезпечних 

державних злочинів, котрих вони не скоювали. Всі методи насильства 

були придатними для досягнення поставленої мети - отримання зізнань 

обвинувачених. Мало хто з заарештованих міг витримати жорстокі 

катування, тому часто люди обмовляли самих себе. Розстріл або 10 років 

таборів були звичайною нормою, яку систематично визначали 

представники правоохоронних органів своїм жертвам.  

У зв'язку з рішеннями Пленуму ЦК ВКП (б), який закінчив свою 

роботу в березні 1937 року, наприкінці липня на території всіх обласних 

центрів і прирівняних до них територіях були створені так звані Особливі 

трійки УНКВС, які з початку серпня 1937 року до перших чисел 

листопада 1938 року постійно проводили активну репресивну діяльність 

стосовно всіх категорій місцевого населення. 

Наприкінці серпня 1937 року в Москві почав діяти ще один 

позасудовий репресивний орган - Вища двійка НКВС СРСР, що 

складалася з наркома ВС СРСР і Генерального прокурора Союзу РСР. 

За підписом цих осіб, за так званих альбомними справами, 

розстрілювали або спрямовували на тривалий термін в табори десятки 

тисяч невинних людей, що потрапили під караючий меч радянського 

правосуддя. 

Ще один більшовицький каральний орган - Особлива нарада при 

НКВС СРСР постійно поповнювала північні табори десятками тисяч 

нових ув'язнених, більшість яких, як правило, були «засуджені» як члени 

сімей «ворогів» радянської влади або були явно безвинними жертвами 

радянського правосуддя. 

Крім позасудових репресивних органів, в той період часу активно 

працювали і судові органи. До них в першу чергу належали Верховний 

Суд СРСР, Військова колегія Верховного Суду СРСР, виїзні сесії якої 

постійно працювали у всіх обласних центрах СРСР та в Україні, 

починаючи з 1936 року, а також найрізноманітніші військові трибунали, 

обласні суди та їх виїзні сесії, спеціалізовані судові органи. Усі вони 

вносили свою вагому лепту в боротьбу з так званими «ворогами 

народу». 

До початку серпня 1937 року в більшості обласних центрів СРСР 

і в УРСР були підготовлені так звані спеціальні ділянки УНКВС і 

околиці місцевих кладовищ, де після масових розстрілів ночами 
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проводилися таємні поховання розстріляних в місцевих в'язницях 

людей. В Україні до цього часу в 7 обласних центрах вже були подібні 

місця, а до кінця 1938 року в зв'язку з новим адміністративним поділом 

їх кількість зросла до 14. 

Надалі, з урахуванням приєднання до УРСР в жовтні 1939 року ще 

7 західних обласних центрів, їх кількість значно збільшилася. Саме в 

приєднаних областях в період 1939-1941 років радянськими 

репресивними органами проводилася політика масового терору і 

репресій, подібна більшовицьким репресіям 1937–1938 років на Україні. 

Повертаючись до періоду політичних репресій 1937-1938 років в 

УРСР, слід зупинитися на тих обласних центрах, де з початку серпня 

1937 року за рішенням позасудових, а пізніше і судових органів, 

проводились масові політичні репресії у вигляді розстрілів та ув`язнень 

у табори на тривалий час. 

Так, на території міста Києва у сел. Биківня влітку 1937 була 

введена в дію Биківнянська спецділянка НКВС, на території якої в 

період з липня 1937 року по 19 вересня 1941 року було таємно поховано 

не менше 35 тисяч розстріляних в київських тюрмах людей. Влітку 1941 

року, в період війни великі групи людей, що виходили з оточення, 

розстрілювали прямо на місці поховання, тобто на території 

Биківнянської спецділянки. 

Слід згадати й інші місця на території Київської області, де в 

зазначений період часу, співробітниками УНКВС на підставі 

сфабрикованих кримінальних справ за рішеннями Київської трійки 

УНКВС і Вищої двійки, також в масовому порядку, проводилися 

розстріли мирного населення за матеріалами кущових оперативно - 

слідчих груп НКВС УРСР.  

Серед таких місць слід згадати: Житомир і Бердичів до листопада 

1937 року, а також Черкаси, Білу Церкву, Умань. Розстріляних ховали 

на місцевих кладовищах і пристосованих для цієї мети місцях, а часто 

біля районних управлінь НКВС, як наприклад, в Умані, Черкасах та 

інших містах. 

На превеликий жаль, не всі архівні документи тих років 

збереглися, тому визначати місця подібних поховань випадає на підставі 

спогадів очевидців, збережених архівних документів і матеріалів 

проведених в даний час розкопок знайдених поховань. 
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Так, ділянка для проведення таємних поховань жертв масових 

політичних репресій періоду 1937-1941 років у Києві була створена на 

підставі таємного рішення Київської міськради від 20 березня 1937 року 

(п. 39 протоколу засідання президії Київської міськради про виділення 

земельної ділянки площею в 4 га для спеціальних потреб НКВС УРСР в 

секретній частині)1. 

На підставі цього рішення протягом березня – червня 1937 року на 

території 19-20 кварталів Дніпровського лісництва було огороджено 

високим дерев'яним парканом ділянку молодого лісу площею в 5,3 га (за 

документами 4 га). З одного боку паркану були зроблені великі ворота, 

за якими збоку, всередині обгородженої території, був побудований 

невеликий одноповерховий дерев'яний будиночок, в якому цілодобово 

розміщувалася озброєна охорона. 

Як видно з матеріалів кримінальної справи № 50-0092 та 

численних архівних документів, з серпня 1937 р. (зараз знайдені 

матеріали, що з липня) по 17 вересня 1941 року, даний об'єкт постійно 

використовувався співробітниками НКВС УРСР для систематичних 

поховань на його території трупів розстріляних "ворогів народу". 

Неодноразово в нічний час на зазначену територію приїжджали 

криті брезентом вантажні автомашини, що привозили для поховання з 

Київських тюрем трупи розстріляних "ворогів народу". Тіла цих людей 

таємно закопувались на території, що охоронялася. Жодного 

документального обліку та реєстрації привезених трупів і місць їх 

поховання не проводилося. 

Однак статистичні дані архівних документів тільки за період 1937-

1938 років підтверджують проведення в цей час в Києві 17 329 

розстрілів, після чого тіла цих людей привозилися для поховання на цю 

територію2.  

Протягом 1939-1941 років на Биківнянській спецділянці також 

постійно проводилися систематичні поховання розстріляних в'язнів, 

однак архівних документів, що підтверджують це, поки виявити не 

вдалося. Проте існує Катинський список на 3435 розстріляних і 

похованих в цьому місці польських офіцерів, матеріали окремих 

                                           
1 Архів Ввйськової прокуратури Центрального регіону України (далі – ВП ЦРУ). – Спр. № 50-0092. 

– Т. 4. – Арк. 12-19. 
2 Архів ВП ЦРУ. – Сп.р. № 50-0092. – Т. 4. – Арк. 36-41. 
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кримінальних справ, матеріали «Особливої Двійки УРСР» за червень-

липень 1941 року і ряд інших одиночних або неповних архівних 

документів тих років. Незважаючи на окремі матеріали за цей період, 

точно вказати кількість розстріляних і похованих в період 1939-1941 

років поки не видається можливим. Однак мова йде не про сотні, а про 

тисячі розстріляних тоді людей3. 

Проте, проведені раніше розкопки, дають можливість 

стверджувати, що на цій території в 1939-1941 роках, проводилися не 

тільки поховання місцевих "ворогів народу", а й ув'язнених, доставлених 

етапами в Київ із в'язниць Західної України та інших місць. 

Уперше про масові поховання жертв політичних репресій на 

Київщині заговорили в жовтні 1941 року, коли німецька окупаційна 

влада зацікавилася безіменним похованням в лісі біля сел. Биківня. 8 

жовтня 1941 року в місцевій газеті "Українське слово" з'явилася стаття 

під назвою "Шляхом мордувань", в якій були описані звірства 

більшовиків, які розстрілювали тисячі мирних людей в період 

політичного терору в Львові, Ризі, Мінську, Києві і ряді інших міст 

Радянського Союзу. У статті зазначалося, що поряд з Києвом у селища 

Биківня, в 2 км. від дороги "Київ-Чернігів", в лісі виявлено таємне 

поховання жертв політичних репресій на Київщині4. 

На початку жовтня 1941 року німецькі офіцери, використовуючи 

місцевих жителів, провели на цій ділянці лісової території перші пробні 

розкопки, які показали, що тут закопані сотні трупів розстріляних 

мирних громадян і військовослужбовців Червоної Армії. За словами 

місцевих мешканців, німцям стало відомо, що трупи розстріляних 

людей сюди звозили вночі, починаючи з 1937 року, і тривало це до 

самого відступу радянських військ з Києва. Саме тоді вперше стало 

відомо про політичні репресії в Україні і в Києві зокрема. Жовтень 1941 

року, став датою перших розкопок похованих тут людей. 

Повторно ця територія досліджувалася на початку 1944 року 

працівниками обласної комісії зі встановлення злодіянь німецьких 

загарбників. Дане поховання ними офіційно було визначене як місце 

поховання жертв німецьких злочинців. 

                                           
3 Там само. –  Спр. № 50-0092. – Т.4. – Арк. 45-46. 
4 Там само. – Спр. № 50-0092. – Т. 4. – Арк. 46-49. 
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Після закінчення війни, наприкінці 40-х років ХХ століття, ця 

територія вже ніким не охоронялася. Місцеві жителі, розібравши 

дерев'яний паркан, подекуди стали самовільно проводити розкопки 

поховань, в яких знаходили останки сотень тіл розстріляних людей. 

Вони забирали їх особисті речі, прикраси, а у деяких з них знімали з зубів 

золоті коронки і мости з дорогоцінних металів для продажу. 

У наступні роки (аж до 1971 р.), подібні акції продовжували 

проводитися підлітками, що проживали в Биківні та на ДРВЗ. Ці особи 

розкопали десятки поховань, з яких вилучали цінні речі розстріляних 

людей, золоті коронки, мости, різні монети і речі особистого 

користування. 

З причини неодноразових звернень громадськості та рішенням 

уряду УРСР навесні 1971 року було ухвалено провести дослідження 

даного місця. У зв'язку з цим була створена 1-я Урядова комісія УРСР, 

яка з 19 по 22 квітня 1971 року під головуванням міністра внутрішніх 

справ УРСР І.Х. Головченко провела розкопки на території спецділянки 

НКВС. 

Протягом 4 днів роботи комісією з використанням групи 

військовослужбовців і техніки вивчено 207 ям і досліджено 3805 

останків розстріляних людей, з яких 3049 були чоловічими, 105 

жіночими та частину визначити не вдалося. Виявлені останки людей 

були поховані на даній території в братському похованні. 

24 квітня 1971 року в газеті "Правда України" з'явилася стаття, в 

якій повідомлялося, що на території 19-го кварталу Дніпровського 

лісництва біля сел. Биківня виявлено поховання декількох тисяч 

радянських людей, розстріляних у роки війни німецькими окупантами. 

28 квітня 1971 року 1-ю Урядовою комісією був підготовлений акт 

про результати розтину місць поховання та дослідження останків людей, 

виявлених у Дарницькому лісовому масиві на території 19-го кварталу 

зеленої зони м. Києва. Розтин 207 ям з людськими тілами 

військовополонених і цивільного населення вироблявся підрозділом 

внутрішніх військ МВС. 

3 805 останків людських тіл в 29 контейнерах, поховані в 

братській могилі. Офіційний висновок урядової комісії був такий: «В 

даному місці виявлені і перепоховані останки радянських громадян, які 

загинули від рук німецьких загарбників в період окупації в 1941-1943 



205 

років»5. Таким чином 1-а Урядова комісія приховала факти масових 

розстрілів місцевого населення в довоєнні роки співробітниками органів 

НКВС УРСР. 

У зв'язку з тим, що самовільні розкопки на території 19-го 

кварталу Дніпровського лісництва тривали в подальшому і до кінця не 

було вирішено питання про похованих тут людей 24 грудня 1987 року 

розпорядженням Ради Міністрів Української РСР № 672-р було 

створено Другу Урядову комісію під головуванням міністра Внутрішніх 

справ УРСР І. Д. Гладуша. 30 грудня вона закінчила свою роботу. 

У звіті про проведену роботу Урядова комісія вказала, що під час 

робіт з 18 по 24 грудня 1987 року територія 19-20 кварталів 

Дніпровського лісництва площею в 4 га. була умовно розбита на 121 

квадрат зі сторонами по 20 метрів. У 44 квадратах виявлені останки 

розстріляних людей. По мірі вилучення людських останків з місць, які 

перебували на території 121 обстеженого квадрата, складено 68 актів. У 

процесі розкриття поховань виявлено та досліджено останки 2 518 осіб, 

залишки їх одягу, взуття, предметів особистого вжитку. 

Виявлені людські останки помістили в 42 дерев'яних ящика з 

залишками витягнутих з поховань речей та 25 грудня в присутності 

Урядової комісії перепоховали в братській могилі поряд з місцем їх 

попереднього перебування. 

Висновок комісії був однозначним: «На території 19-20 квадратів 

Дніпровського лісництва біля сел. Биківня знаходиться поховання 

радянських громадян, розстріляних німецькими окупантами в період 

1941-1943 років ». На місці перепоховання планувалося встановити 

пам'ятник. 

8 грудня 1988 року розпорядженням Ради Міністрів УРСР було 

відновлено роботу 2-ї Урядової комісії під головуванням міністра 

внутрішніх справ УРСР І. Д. Гладуша (фактично створена 3-я Урядова 

комісія) для додаткового вивчення обставин і документів за фактами 

масових поховань розстріляних людей на території 19 та 20 кварталів 

Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового господарства у 

селища Биківня, в місті Києві. 

Паралельно з цим 6 грудня 1988 року прокуратурою УРСР була 

створена слідча група, яка фактично займалася розслідуванням обставин 

                                           
5 Там само. – Спр. № 50-0092. – Т. 4. – Арк. 136-150. 
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масових поховань розстріляних людей на території 19-20 кварталів 

Дніпровського лісництва біля сел. Биківня. 

У період з 17 по 29 квітня 1989 року членами слідчої групи на 

території 19-20 кварталів Дніпровського лісництва біля селища Биківня 

були проведені чергові розкопки поховань 1930-х. У процесі 

дослідження території було встановлено 45 ще раніше не досліджених 

поховань, в яких під час ексгумаційних робіт виявлено та досліджено 

людські останки. В подальшому вони були поховані в братському 

похованні. 

За результатами проведеного розслідування обставин безіменних 

поховань розстріляних радянських громадян і проведених у зв'язку з 

цим розкопок 31 травня 1989 року працівниками прокуратури 

республіки складена і направлена членам Урядової комісії доповідна 

записка. У ній детально описувалися результати проведеного 

розслідування. Також робився висновок про те, що на даній території 

Биківнянського лісу поховані останки радянських громадян, 

розстріляних в 1936-1941 роках працівниками НКВС УРСР на підставі 

рішень позасудових та судових органів СРСР6.  

Цей висновок вперше вдалося офіційно опублікувати в пресі і 

офіційно повідомити, що на території 19–2 0 кварталів Дніпровського 

лісництва біля селища Биківня покояться останки радянських людей, 

розстріляних у період масових політичних репресій в Україні. 

Надалі, до 2001 року, військовою прокуратурою Центрального 

регіону України тривало розслідування обставин масових розстрілів 

радянських громадян на території м. Києва та області, встановлення 

прізвищ всіх розстріляних і похованих на території колишньої 

спецділянки НКВС у сел. Биківня. При цьому встановлювалися посадові 

особи, причетні до проведення цих нелюдських акцій на підставі рішень 

позасудових та судових органів у період з серпня 1937 року до 17 

вересня 1941 року. 

На підставі матеріалів проведеного в 1989 році розслідування, 

матеріалів 1-ї і 2-ї Урядових комісій фактично встановлено, що на 

території 19–20 кварталів Дніпровського лісництва, крім радянських 

громадян, в період 1940-1941 років були поховані тіла колишніх 

громадян польської держави, розстріляних в той час в Київських тюрмах 

                                           
6 Там само. – Спр. № 50-0092. – Т.4.  – Арк. 172-186. 
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на підставі рішень позасудових органів. Однак, в офіційному звіті, цей 

факт не вказувався. 

Згадані факти знайшли своє підтвердження в ході розкопок 1971 і 

1989 років, коли було вилучено з декількох поховань не менше 270 

останків військовослужбовців Війська польського, прикордонної 

охорони, фрагментів їх одягу, взуття та уривків документів. Дані 

обставини були підтверджені показаннями свідків, експертними 

висновками і численними матеріалами розслідуваної справи. 

На підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1988 

№ 534 3-й Урядовою комісією з 8 грудня 1988 року по квітень 1989 року 

проведена певна робота, пов'язана з вивченням архівних матеріалів, 

результатів проведеного розслідування, вивчені матеріали з 

перепоховання 6323 осіб, виявлених під час розкопок 1971, 1987, 1989 

років. Члени комісії прийшли до одноголосного висновку, що на 

території 19-20 кварталів Дніпровського лісництва біля селища Биківня 

перебувати поховання жертв масових політичних репресій 1936-1941 

років. У зв'язку з цим, на їхню думку, в даному місці слід встановити 

пам'ятник жертвам політичних репресій, а прокуратурі УРСР - 

продовжити розслідування справи з метою встановлення всіх жертв 

масових репресій минулих років. 

Повідомлення Урядової комісії було опубліковано в пресі. Йшов 

час, розслідування обставин масових репресій тривало, однак питання 

про проведення повних об'єктивних розкопок всіх місць масових 

поховань репресованих громадян залишалося відкритим. 

Лише восени 2001 року, Державною Міжвідомчою комісією з 

увіковічення пам'яті жертв воєн та політичних репресій при Кабінеті 

Міністрів України була зроблена спроба в ході проведених досліджень 

території 19–20 кварталу Дніпровського лісництва Дарницького 

лісопаркового господарства, здійснити планові розкопки 

передбачуваних місць масових поховань жертв сталінських репресій на 

Україні. 

У ході проведених досліджень виявлено кілька десятків місць 

передбачуваного поховання розстріляних. При розтині 8 з них там 

виявлені останки розстріляних людей, похованих, імовірно, в період 

1937–1938 років. Це підтверджувалося фрагментами знайденого взуття, 

речей із зазначеними на них датами. Останки цих людей згідно з 

проведеними дослідженнями, належали жителям Української РСР. 
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Проте, в одній з ям – 9-й, були виявлені виключно фрагменти 

речей, одягу, взуття, ґудзики, польські монети, записи польською 

мовою. Знахідки в своїй сукупності підтверджували версію про 

поховання на даній території колишніх польських військовослужбовців 

і громадян Польщі7. 

Через нестачу часу і погані погодні умови пошукові роботи тоді 

були припинені. 

У процесі експертного дослідження людських останків, 

фрагментів одягу, обмундирування, взуття, індивідуальних речей, 

виявлених у 8 похованнях, виявлено 270 останків розстріляних у 

в'язницях Києва ув'язнених, які були поховані на території колишньої 

спецділянки НКВС. 

Таким чином, в ході розкопок лісового кладовища НКВС, 

проведених в 1971, 1987, 1989, 2001 роках виявлено та перепоховано 

понад 7 640 останків розстріляних людей. 

Проведення наступних ексгумаційних робіт на території даної 

лісової ділянки збільшило число знайдених безіменних поховань до 491 

і останків, безвинно розстріляних і похованих в цьому місці людей до 12 

3458. Ця кількість похованих підтверджена матеріалами проведених 

розкопок. 

Так, в 2006 році в ході археологічних досліджень і ексгумаційних 

робіт в 65 похованнях виявлено, і досліджено, а потім поховано в 

братському похованні ще 1 870 людських останків. 

Подібні роботи, проведені в 2007 році на даній території, 

збільшили число знайдених поховань на 44, а число безіменних 

людських останків на 1 042. 

Роботи, проведені влітку 2011 року на території 19-20 кварталів 

Дніпровського лісництва, збільшили число знайдених поховань на 88, 

людських останків на 2 072. 

Літні археологічні дослідження 2012 року дали можливість 

дослідити ще 9 нових поховань в основному під центральною алеєю в 

районі 20-го кварталу Дніпровського лісництва. Було виявлено та 

перепоховано в братських могилах ще 193 останки людських тіл9. 

                                           
7 Там само. –  Справа № 50-0092. – Т.4. – Арк. 200-229. 
8 Там само. – Справа  № 50-0092. – Т.4. – Арк. 251-257. 
9 Там само. – Спр. № 50-0092. – Т.4. – Арк. 272-286. 
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Таким чином, в результаті археологічних розкопок 2006, 2007, 

2011, 2012 років додатково виявлено і розкопано 206 поховань періоду 

1937-1941 років, в яких знайдено, а потім після детальної обробки і 

вивчення перепоховано в двох братських могилах 5 177 останків 

колишніх в'язнів київських в'язниць. 

За період археологічних досліджень виявлено на території 

колишньої спецділянки НКВС (нині територія Національного 

заповідника «Биківнянські могили») в 206 безіменних похованнях 5 463 

речі (включаючи документи, гроші, монети, нагороди, дорогоцінні 

прикраси, предмети особистого вжитку) польського виробництва або 

карбування і більш 25 000 радянського, тобто польські склали більше 

20% з числа знайдених10. Аналізуючи підсумки розкопок 1971, 1987, 

1989, 2001, 2006, 2007, 2011, 2012 років, можна стверджувати, що в 

процесі цих досліджень знайдено в 491 таємному похованні не менше 

12 345 людських останків. Це колишні громадяни СРСР й іноземці з 

числа поляків, німців, румунів, чехів та представників інших держав. У 

цьому місці поховані люди більше 30 національностей11.  

Найбільш численною є група з польських громадян близько 4000 

чоловік і радянських громадян польської національності, розстріляних 

відповідно до наказу № 00485 - 1937 року наркома Внутрішніх Справ 

СРСР тов. Єжова, яка перевищує 4500 осіб. Тобто на Биківнянській 

спецділянці НКВС поховано понад 8500 осіб польської національності, 

тобто близько 25-30% від числа всіх похованих в цьому місці, факт 

розстрілу яких підтверджується архівними документами і 

свідченнями12. 

Загальна чисельність людей, похованих в цьому місці, становить 

не менше 30 000 – 35 000 чоловік, згідно з документальними даними і 

матеріалами розслідуваної кримінальної справи про масові поховання 

жертв політичних репресій 1937–1941 років на Київщині, причому 

документальне підтвердження похованих тут за списком перевищує 24 

тисячі осіб. 

Подібні поховання жертв політичних репресій сталінського 

режиму були і в інших обласних центрах УРСР того часу, в рамках 

                                           
10 Там само. – Спр. № 50-0092. – Т..4. – Арк. .290-293. 
11 Там само. – Спр. № 50-0092. – Т.5. – Арк. 122- 126. 
12Там само. – Спр. № 50-0092. – Т.5. – Арк. 156. 
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тодішнього адміністративного поділу: в Харкові, Донецьку (тоді – 

Сталіно), Дніпропетровську, Полтаві, Чернігові, Вінниці, Одесі, 

Миколаєві, новостворених областях: Житомирі, Запоріжжі, 

Хмельницькому. 

У період роботи в Державній Міжвідомчій комісії з увіковічення 

пам'яті жертв війни та політичних репресій з 2001 по 2009 роки мені 

безпосередньо доводилося займатися питаннями виявлення місць 

поховання жертв політичних репресій в Україні періоду 1937-1941 

років, встановлення числа репресованих і вбитих по кожній області. 

Також проводився аналіз діяльності всіх репресивних органів того часу, 

на підставі рішень яких, були розстріляні і спрямовані до таборів сотні 

тисяч людей, що населяли тоді Україну. Створена за моєю пропозицією 

робоча група, займалася питаннями вивчення в архівних установах 

України документів і архівно-кримінальних справ по кожному 

обласному центру з подальшим складанням списків розстріляних по 

кожній області із зазначенням місць їх поховання. 

Так, протягом 2001-2008 років на території України за зібраними 

матеріалами: в Києві (Биківня, Лук'янівське кладовище), в Харкові, 

Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Полтаві, Чернігові, 

Житомирі, Вінниці, Одесі, Миколаєві, Черкасах і Хмельницькому 

проводилися пошукові роботи. Потім після визначення конкретних 

місць поховання, із залученням фахівців, велися археологічні розкопки. 

На підставі отриманих даних складалася електронна база репресованих 

(розстріляних громадян) по кожній конкретній області. Матеріали 

узагальнювались і зводилися в конкретні звіти по кожній області. 

Наприкінці грудня 2008 року наша група була розформована у 

зв'язку зі скороченням чисельності Міжвідомчої комісії до 2 чоловік і 

подальші роботи зі встановлення місць поховання репресованих і 

розстріляних громадян на території України були припинені. 

Залишилася повністю необробленою територія Західної України, 

роботи по якій планувалися на 2009-2011 роки. Також були припинені 

розкопки на території Національного заповідника «Биківнянські 

могили» і повністю припинені наукові дослідження в цьому напрямку. 

Проте, на сьогоднішній день, за частково збереженими 

документами і альбомами тих років є можливість підвести підсумки 8 - 

річної роботи на території більшості обласних центрів України, де 
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довелося побувати в період роботи в даній комісії і брати участь майже 

у всіх археологічних дослідженнях цих місць13. 

 

ВІННИЦЯ 

2004 року Державною Міжвідомчою комісією з увіковічення 

пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів 

України були проведені розкопки на території 3-х старих кладовищ 

(нині парк ім. Горького), де в період 1937–1941 рр. по ночах таємно 

проводилися поховання жертв сталінських репресій. Людей на підставі 

рішень місцевої трійки УНКВС, Вищої двійки, в/с ВК ВС СРСР, а також 

різних судових органів СРСР ночами розстрілювали в підвальних 

приміщеннях будівлі місцевого УНКВС і тут же відвозили їх трупи для 

поховання на території, прилеглі до цього місця, тобто 3-х сусідніх 

кладовищ. 

На території колишніх кладовищ і нинішнього парку ім. Горького 

було здійснено понад 100 шурфувань і проведено 31 розкоп. Останків 

раніше похованих на цій території жертв політичних репресій не 

знайдено. 

У 1943 році німецькою окупаційною владою на цій же місцевості 

були проведені розкопки поховань і знайдено близько 10 тис. трупів, які 

в подальшому перепоховані на околиці Вінниці, де в даний час 

встановлено меморіальний знак жертвам сталінських репресій. Німці 

майже повністю завершили розкопки, але довести їх до кінця не встигли 

через наступ радянської армії. Залишилися не розкопаними місця з 

похованням приблизно 1500 трупів – жертв більшовицького режиму. 

На цій місцевості наприкінці 1970-х – початку 1980-х століття 

були побудовані паркові споруди та будинки для міського керівництва. 

Приблизно в той же час місце масового перепоховання на околиці 

Вінниці було розкопане і майже повністю останки людей вивезені в не 

встановлене місце. За цим фактом проводилося розслідування, проте за 

матеріалами кримінальної справи встановити місце, куди були 

переміщені останки розстріляних людей, не вдалося. Біля 

меморіального комплексу залишився лише невелика ділянка землі, на 

якій встановлено пам'ятний камінь, де можливо залишилась 
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недоторканою невелика кількість перепохованих тут в 1943 році 

останків жертв вінницького розстрілу.  

Однак, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не досліджені 

документи про всі три місця поховання репресованих і розстріляних у 

Вінниці людей в фруктовому саду, міському парку і на території 

колишнього православного кладовища. Не визначено і час поховань 

розстріляних на території кожного з цих місць, не відпрацьовані на 

загиблих і похованих у Вінниці архівно-кримінальні справи, протоколи 

засідань позасудових органів, розстрільні списки і ряд інших 

документів, що зберігаються в місцевих архівах. 

Також не слід забувати, що вже в період німецьких розкопок були 

ідентифіковані за допомогою рідних і близьких трупи 682 людей з числа 

виявлених в трьох похованнях, на більшість з яких в вінницьких архівах 

зберігаються архівно-кримінальні справи. 

Проведені розкопки на території міського парку та прилеглих до 

нього місць підтвердили об'єктивність німецьких досліджень 1943 року 

й ретельне їх опрацювання в той період. Додаткових місць поховання 

жертв політичних репресій 30-40-х років ХХ століття на цій території 

виявлено не було. 

Загалом у ході репресій 1937–1941 років на територіях, прилеглих 

до колишньої будівлі УНКВС, на підставі рішень радянських судових і 

позасудових органів були поховані трупи 11 892 осіб з 23 284 

арештованих, тобто 49% від числа репресованих. 

На даний час в цих місцях встановлені пам'ятники жертвам 

більшовицького терору на Україні14 

За останні роки у Вінниці випущено кілька книг із серії 

«Реабілітовані історією», в яких поміщені різні документи радянського 

періоду про політичні репресії на Вінниччині та розміщені списки 

репресованих, включаючи і тих, хто після розстрілів був похований на 

території старих кладовищ. 

 

ЧЕРНІГІВ 

Восени 2004 року проводилися розкопки під Черніговом на 

території Халявинського урочища, де в період 1937-1941 рр. ночами 
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співробітниками обласного УНКВС таємно здійснювалися поховання 

тіл розстріляних в'язнів чернігівської тюрми. 

Утримуваних в міській в'язниці людей на підставі рішень 

Чернігівської обласної трійки НКВС по ночах розстрілювали в 

підвальних приміщеннях будівлі НКВС (нині – будівля міської 

санепідстанції), звідки їх трупи в нічний час вивозили на вантажівках 

для поховання на спецділянку УНКВС (11 км. траси Чернігів-Гомель). 

Ця територія розташовується на лісовій місцевості Халявінського 

урочища і прилягає до шосейної траси. 

Проведені розкопки на цій території восени 2004 року дозволили 

виявити десятки таємних поховань довоєнного періоду, в яких були 

знайдені останки розстріляних в'язнів чернігівської тюрми. Всі вони 

були засуджені до розстрілу на підставі позасудових рішень 

Чернігівської трійки УНКВС УРСР, Вищої двійки, а також судових 

рішень виїзної сесії ВК ВС СРСР, військових трибуналів та обласного 

суду. 

За вивченими документами, загальна чисельність репресованих за 

даний період становить 12 834 особи, з яких число розстріляних - 5 116 

осіб, тобто близько 41%. 

Нині тут встановлений невеликий пам'ятник жертвам 

більшовицького терору в Україні, до якого щорічно в дні поминання 

жертв політичних репресій городяни та представники місцевої 

адміністрації покладають квіти15. 

 

ЖИТОМИР 

У 2002 році проводилися дослідження на території довоєнних 

поховань міст Житомира та Бердичева, де були виявлені масові 

поховання жертв політичних репресій 1937-1941 років. 

З самого початку масових репресій в Житомирі і прилеглих до 

нього територіях заарештованих там органами НКВС громадян за 

рішеннями Київської трійки УНКВС і засуджених до ВМП – розстрілу 

протягом перших 2-х місяців з серпня по 23 вересень 1937 року вивозили 

до Києва. Там їх розстрілювали в Лук'янівській в'язниці, а потім ховали 

на території спецділянки УНКВС у селища Биківня. 
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З 23 вересня 1937 року, після створення Житомирської області та 

місцевого обласного управління НКВС, за рішеннями своєї трійки, 

Вищої двійки, в/с ВК ВС СРСР і інших судових органів, засуджених до 

ВМН розстрілювали в Житомирській в'язниці, а також в Бердичеві. Їх 

тіла в Житомирі таємно вивозили на два місцевих кладовища. 

Перше поховання в Житомирі знаходилося в центрі міста на 

околиці старо-єврейського кладовища, було обгороджено дерев'яним 

парканом, в якому були ворота для в'їзду автомашин. Офіційно 

називалося спецділянкою Житомирського УНКВС. На цій території 

поховання розстріляних в'язнів місцевої тюрми проводилися з кінця 

вересня 1937 року по травень 1938 року. З 1992 року тут стоїть 

невеличкий пам'ятник у вигляді хреста. 

Друге подібне місце знаходилося на території нинішнього 

онкодиспансеру по вул. Фещенко-Чопівського між гарнізонним 

госпіталем і яром, в 375 метрах від будівлі УНКВС і за будівлею 

обласного УНКВС (нині – територія заводу безалкогольних напоїв по 

вул. Дзержинського). На цьому місці стоїть адміністративний корпус, на 

стіні якого висить пам'ятна дошка. 

На початку 1960-х років під час будівництва лікарні, останки 

похованих тут людей були викопані бульдозерами і на вантажних 

автомашинах вивезені на міське кладовище і там перепоховані. 

Друге місце масових розстрілів жертв політичних репресій того 

часу перебуває в Бердичеві також на двох ділянках. 

Перша з них знаходиться в районі старо-єврейського кладовища і 

залізничного насипу, а друга на території заводу безалкогольних напоїв. 

Трупи розстріляних в Бердичеві на вантажівках вивозили на 

околицю єврейського кладовища, де проводили їх таємне поховання під 

єврейськими похованнями, а потім на прилеглій до кладовища території. 

Нині там встановлено пам'ятник. Також трупи розстріляних «ворогів 

народу» ховали в період 1937-1938 років і на території нинішнього 

заводу безалкогольних напоїв16. 

Згідно з вивченими архівними документами, можна 

стверджувати, що в зазначених вище місцях в Житомирі та Бердичеві 

було репресовано 16 669 осіб, з яких розстріляно і поховано не менше 12 
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463 (10535) людини, тобто більше 75%, причому в Бердичеві більше 

1500 чоловік, 10%17. 

За останні роки в Житомирі випущено кілька книг із серії 

«Реабілітовані історією», в яких поміщені цікаві документи радянського 

періоду про проведені на території області політичні репресії. Там також 

дані списки репресованих, включаючи і тих, хто був після розстрілів 

похований на території міських кладовищ Житомира та Бердичева. 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (ПРОСКУРІВ) 

У Хмельницькому, колишньому Проскурові, були виконані 

археологічні дослідження і розкопки на території колишньої 

спецділянки УНКВС у лялькового театру й Універмагу та на території 

міського кладовища, розташованих в місті, а також у місті Кам'янець-

Подільському на спецділянці УНКВС у консервного заводу і на 

території місцевого кладовища. 

Саме там, в нічний час, проводилися таємні поховання трупів 

жертв масових репресій періоду 1937-1941 років. Тіла розстріляних на 

підставі рішень Хмельницької обласної трійки УНКВС, Вищої двійки, 

в/с ВК ВС СРСР, військових трибуналів та обласного суду таємно 

вивозили з місцевої в'язниці після проведених розстрілів і віддавали 

землі в Кам'янець – Подільському та Проскурові в 2-х місцях в 

кожному. 

Якраз на території двох міст в ході проведених ексгумаційних 

заходів були виявлені в десятках безіменних поховань останки в'язнів 

місцевої тюрми, розстріляних в період 1937-1941 років співробітниками 

органів НКВС в міських в'язницях і таємно похованих у зазначених 

місцях. 

Усі розстріляні в міських в'язницях і захоронені в даних місцях 

були «засуджені» до ВМН – розстрілу на підставі позасудових рішень 

Хмельницької (Проскурівській) трійки УНКВС УРСР, Вищої двійки, а 

також судових рішень виїзної сесії ВК ВС СРСР, військових трибуналів 

та обласного суду. Загальна кількість репресованих за цей час склала 16 

811 осіб, з яких розстріляно 11 082 людини, тобто 70%. 

Нині у центрі Хмельницького встановлено пам'ятник жертвам 

політичних репресій 30-40-х років ХХ століття. Невеликі пам'ятники 
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встановлені також на міському кладовищі та біля колишнього заводу, де 

щорічно в дні поминання жертв політичних репресій городяни та 

представники місцевої адміністрації покладають квіти18. 

 

ХАРКІВ 

Також необхідно відзначити роботи, проведені в ГДА СБ України, 

архіві військової прокуратури Центрального регіону України, 

Харківському обласному архіві і за матеріалами кримінальної справи № 

50-0092, коли в 1991-1996 роках в Харкові у сел. П'ятихатки і в 2003 році 

на території єврейського кладовища (нині – територія міського парку) в 

ході проведених ексгумаційних робіт були виявлені в десятках 

безіменних поховань періоду масових політичних репресій сталінського 

режиму на Україні - 1937-1941 років останки розстріляних людей. 

Всі вони – в'язні Харківської в'язниці, розстріляні співробітниками 

органів НКВС УРСР на підставі позасудових рішень Харківської 

обласної трійки УНКВС, Вищої двійки, вироків в/с ВК ВС СРСР, 

військових трибуналів, обласного суду, а також п.п.1 і 2 Постанови ЦК 

ВКП (б) від 5 березня 1940 роки (офіційно – рішення Особливої трійки 

НКВС СРСР), коли тисячі польських офіцерів та громадян Польщі були 

розстріляні навесні 1940 року в тюрмі Харкова і поховані в лісистій 

місцевості біля села П'ятихатки (6-й квартал лісопаркової зони м. 

Харкова). 

У 1937 – початку 1938 рр. трупи розстріляних в міській в'язниці, 

так званих ворогів народу, таємно закопували на території єврейського 

міського кладовища, а з лютого 1938 року по вересень 1941 року - на 

території 6-го кварталу лісопарковій зона міста у с. П'ятихатки. Там само 

протягом квітня – травня 1940 року було поховано 4 302 тіла 

розстріляних в міській в'язниці польських офіцерів – в'язнів 

Старобєльського табору військовополонених і польських офіцерів, 

заарештованих на Західній Україні в кінці 1939 – початку 1940 років, 

яких навесні 1940 року доставили до в'язниці Харкова. 

Навесні 1940 з Старобєльського табору військовополонених у 

Харків протягом двох місяців було доставлено 3891 

військовополоненого польського офіцера, яких розстріляли в тюрмі 

Харкова. Такод наприкінці травня 1940 року було розстріляно понад 400 
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офіцерів Війська Польського і державних службовців, доставлених до 

в'язниці міста із тюрем Західної України. 

Загальна чисельність репресованих по області за цей час 

становить 24 812 осіб тільки за рішеннями позасудових органів та 10 499 

чол., розстріляних в місцевій в'язниці, які поховані на єврейському 

кладовищі і на спецділянці УНКВС у сел. П'ятихатки. Крім цього, 

навесні 1940 року розстріляно в міській в'язниці 4302 польських 

офіцери, похованих на території 6-го кварталу лісопаркової зони 

Харкова. 

Таким чином, загальна чисельність похованих в'язнів міської 

тюрми, становить понад 15 865 осіб без урахування розстріляних за 

рішеннями судових органів і тих, хто був розстріляний у 1941 році. 

У 2000 році на території 6-го кварталу лісопаркової зони міста 

було урочисто відкрито Меморіальний комплекс жертвам сталінських 

репресій і офіцерам Війська Польського, загиблим в тюремних катівнях 

від рук московських катів. На цьому місці щороку в першій половині 

квітня представники Війська Польського і сімей загиблих, в урочистій 

обстановці покладають квіти і вінки до місця вічної пам'яті поляків, які 

віддали життя за свободу польського народу19. 

За останні роки в Харкові випущено кілька книг із серії 

«Реабілітовані історією», в яких поміщені документи радянського 

періоду про політичні репресії на території області.  

Польськими істориками й археологами, які проводили розкопки 

на території 6-го кварталу лісопаркової зони в 1991-1996 роках, також 

випущено низку видань не тільки про проведені розкопки, але і про самі 

сталінські репресії, під колесо яких потрапили тисячі польських 

військовослужбовців і громадян Польщі.  

 

ПОЛТАВА 

У 2003 році проводилися розкопки під Полтавою на території 

колишнього піщаного кар'єру, прилеглого до міського звалища 

(територія колишньої спецділянки НКВС), де в період 1937-1941 років 

ночами таємно здійснювалися поховання тіл в'язнів полтавської в'язниці 

періоду сталінських репресій. 

                                           
19 Особистий архів автора. -  Папка Харків.  – Т. 1.  – С. 2-17. 
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Людей, котрі перебували у в'язниці, на підставі рішень 

Полтавської обласної трійки УНКВС, Вищої двійки, в/с ВК ВС СРСР, 

військових трибуналів та інших судових органів ночами розстрілювали 

в підвальних приміщеннях будівлі НКВС, звідки трупи загиблих 

відвозили на вантажівках для поховання на спецділянку УНКВД. Ця 

територія розташовується в приміській зоні і прилягає до шосейної 

траси, що проходить поруч. 

Проведені розкопки на цій території восени 2003 року дозволили 

виявити лише на дні піщаного кар'єру нечисленні фрагменти людських 

останків, дрібних речей, що підтверджувало наявність у цьому місці 

поховань довоєнного періоду. 

За словами місцевих жителів, наприкінці 1970-х років поховання 

жертв політичних репресій 1930-х рр., що знаходилися в цьому місці, 

були розкопані бульдозерами за вказівкою місцевої влади. Знайдені там 

людські останки, повністю вивезли, можливо, на цегельний завод, для 

якого брали пісок з цього кар'єра. Надалі жителі пояснили, що друга 

частина цього поховання знаходиться на протилежний стороні дороги, 

де зараз розташоване міське звалище, приблизно на глибині 10-12 метрів 

під відходами, тому розкопати і дослідити це місце зараз неможливо. 

Наприкінці 1980-х рр. на узліссі в 3 кілометрах від цього 

поховання встановлено пам'ятник жертвам політичних репресій, де 

щорічно покладають квіти до імпровізованих могил похованих. 

У ході проведених розкопок біля пам'ятника і під ним були 

знайдені порожні труни. Навколо пам'ятника також жодних поховань не 

виявлено. 

Таким чином, пам'ятник жертвам тоталітаризму встановлений на 

місці, що не має жодного стосунку до місця поховання жертв 

політичних репресій, тобто по суті, була проведена імпровізація 

перепоховання останків жертв політичних репресій 1937–1941 років. 

Згідно з документами, загальна кількість репресованих 

позасудовими органами по області за цей час становить 9 697 осіб. З них 

5 673 осіб, тобто близько 60%, розстріляні в міській в'язниці і поховані 

співробітниками Полтавського УНКВС на місцевості, де нині 

знаходиться звалище і піщаний кар'єр. 
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На жаль, поки немає даних щодо репресованих за рішеннями 

радянських судових органів і осіб, які загинули в 1941 році20.  

 

ОДЕСА 

Пошукові роботи, проведені в ГДА СБУ та Одеському обласному 

архіві СБУ з урахуванням даних місцевих істориків і матеріалів 

проведених на території міста розкопок дозволили здійснити детальний 

аналіз архівних даних щодо репресованих за 1935-1939 роках в'язнів 

місцевої тюрми. 

Встановлено, що за рішеннями Одеської обласної трійки УНКВС, 

Вищої двійки, а також судових рішень виїзної сесії ВК ВС СРСР, 

військових трибуналів та обласного суду протягом зазначеного періоду 

в тюремних підвалах міської в'язниці систематично проводилися масові 

розстріли засуджених до ВМН заарештованих. У нічний час тіла 

розстріляних на вантажівках вивозилися на територію 2-го і 3-го міських 

Християнських кладовищ і на спецділянку місцевого УНКВС, 

розташованого на 6 км. окружної дороги, де проходило таємне 

поховання розстріляних у підвалах Одеської в'язниці. 

Загальна чисельність репресованих за цей час становить 18 912 

осіб, з яких 8 633 були розстріляні, що становить приблизно 45% від 

числа репресованих. 

Проведені місцевими пошуковцями в 1992-1994 роках розкопки 

на цій території дозволили виявити десятки таємних поховань 

довоєнного періоду, в яких були знайдені останки розстріляних в'язнів 

Одеської в'язниці. 

Нині в місцях поховання жертв політичних репресій 1937-1941 

років встановлено пам'ятники, до яких щорічно в дні поминання жертв 

політичних репресій городяни та представники місцевої адміністрації 

покладають квіти21. 

 

МИКОЛАЇВ 

У 2005-2006 роках здійснювались роботи зі встановлення 

кількості жертв політичних репресій 1937-1941 років, в тому числі і 

розстріляних на підставі позасудових рішень радянських репресивних 

                                           
20 Особистий архів автора. – Папка Полтава. – Т .1. –  Арк. .2-12. 
21 Особистий архів автора. – Папка Одеса. – Т. 1. – Арк. .2-12. 
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органів. Розстріляних у місцевій в'язниці, як правило, ночами таємно 

вивозили на територію місцевої спецділянки УНКВС, де й відбувалося 

поховання трупів репресованих. Розкопки поховань з певних причин 

провести не вдалося. 

 Заарештованих людей, яких утримували в міській в'язниці, на 

підставі рішень Миколаївської обласної трійки УНКВС, Вищої двійки, 

окремих радянських судових органів по ночах розстрілювали в 

підвальних приміщеннях в'язниці. За даний період було заарештовано 8 

693 людини, з яких 4 517 – розстріляні, тобто близько 50%. Фотографії 

розстріляних збереглися до теперішнього часу в додатках до актів про 

проведені акції та зберігаються в місцевому архіві СБ Миколаївській 

області. Сам процес документального оформлення проведених 

розстрілів найбільш повно оформлений саме в цьому обласному 

управлінні НКВС. 

Нині в місті встановлено невеличкий пам'ятник жертвам 

більшовицького терору, на території Миколаївського некрополя – 

найбільшого і найдавнішого кладовища Миколаєва, де поховані жертви 

політичних репресій 1930-х років22.  

 

ДОНЕЦЬК 

На території Сталінської (у 1937 р. перейменована на Донецьку) 

області упродовж 1937–1941 років співробітниками НКВС таємно 

поховано тисячі трупів в'язнів місцевої тюрми, розстріляних на підставі 

численних рішень радянських репресивних органів. 

Людей на підставі рішень Сталінської, а потім Донецької обласної 

трійки УНКВС, Вищої двійки, а також судових рішень виїзної сесії ВК 

ВС СРСР, військових трибуналів та обласного суду ночами 

розстрілювали в підвальних приміщеннях будівлі місцевої в'язниці, 

звідки їх трупи відвозили на вантажівках для поховання на територію 

біля села Рутченкове (житловий масив «Текстильник»), неподалік від 

території корпусів Донецької тюрми – район 12-й лінії Театрального 

проспекту, на територію за будівлею НКВС – нині парк «Сокіл», на двір 

слідчого ізолятора №1 Донецької тюрми, на територію довоєнного 

міського кладовища, нині – територія скверу «Полеглих комунарів». 

                                           
22 Особистий архів автора. – Папка Миколаїв. – Т. 1. – Арк. 1-10. 
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Тобто можна стверджувати, що поховання тіл розстріляних в'язнів 

Донецької тюрми здійснювалося в 5 місцях. 

Крім розкопок на Рутченковому полі, в ході розслідування 

кримінальної справи пошукових робіт та розкопок на території інших 

місць поховання жертв політичних репресій 1930-х років не 

проводилось. 

За вказаний період на території міста і області було заарештовано 

36 892 особи, з яких в місцевій в'язниці розстріляно 19 654 людини, тобто 

трохи більше 50%. Це друге за чисельністю, після Биківнянського, 

поховання на території України. 

Нині на місці поховання жертв сталінських репресій встановлені 

пам'ятники і пам'ятні дошки, куди щорічно в дні поминання жертв 

політичних репресій городяни та представники місцевої адміністрації 

покладають квіти23.  

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК (ДНІПРО) 

У Дніпрі людей на підставі рішень обласної трійки УНКВС і 

інших репресивних органів ночами розстрілювали в підвальних 

приміщеннях тюремної будівлі, звідки їх трупи відвозили на 

вантажівках для поховання на спецділянку УНКВС (9 км. траси 

Дніпропетровськ - Запоріжжя), де в даний час встановлено пам'ятний 

знак у вигляді кам`яного хреста з відповідними написами. Згадується ще 

одне місце масових поховань розстріляних, розташоване на території 

кладовища при виїзді з міста. Розкопки в даних місцях не проводилися. 

Число жертв визначено виключно на підставі архівно-процесуальних 

документів. 

Усі в'язні дніпропетровської в'язниці були засуджені до ВМП - 

розстрілу на підставі позасудових рішень Дніпропетровської трійки 

УНКВС УРСР, Вищої двійки, а також судових рішень виїзної сесії ВК 

ВС СРСР, військових трибуналів та обласного суду.  

Згідно з вивченими архівними документами, загальна кількість 

заарештованих у місті й області сягнула 25 254 осіб. З них – 13 602 тобто 

більше 50% були розстріляні у зазначений період в місцевій в'язниці. 

Нині в цьому місці встановлений невеликий пам'ятник жертвам 

більшовицького терору в Україні, до якого щорічно в дні поминання 

                                           
23 Особистий архів автора. – Папка Донецьк. – Т. 1. – Арк. 2-11. 
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жертв політичних репресій городяни та представники місцевої 

адміністрації покладають квіти24.  

У висновку необхідно відзначити, що загальна кількість жертв 

сталінських репресій, похованих в Україні здебільшого в обласних 

центрах, становить не менше 127 917 осіб. Понад 249 062 були засуджені 

за 1 і 2 категоріями. З цього числа близько 50% – розстріляно. Скільки з 

них загинуло в таборах і на засланні – не встановлено. Ці цифри 

представлені виключно на підставі архівних документів України25. 

                                           
24 Там само. – Папка Дніпропетровськ. – Т. 1. – Арк.1-8. 
25 Особистий архів автора. – Папка Дніпропетровськ. – Т. 1. – Арк. 9-11. 
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SONDAŻ WIERTNICZY – METODA ZWIADU 

ARCHEOLOGICZNEGO W BADANIACH  TAJNEGO 

CMENTARZA OFIAR NKWD W CHARKOWIE (WIERCENIA 

SONDAŻOWE JAKO ŹRÓDŁO WSTĘPNEGO ROZPOZNANIA 

STANOWISKA MARTYROLOGICZNEGO) 

 
Zastosowanie do badań poszukiwawczych ręcznego świdra geologicznego na 

cmentarzu polskich jeńców wojennych w Charkowie, na początku lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, było wynikiem zaleceń metodycznych łódzkich archeologów Andrzeja 

Nadolskiego i Mariana Głoska. Ich obserwacje terenowe poczynione podczas pierwszych prac 

ekshumacyjnych w 1991 roku, zarówno w Charkowie jak i w Miednoje, sugerowały właśnie ten 

sposób rozpoznania i penetracji tajnych cmentarzysk NKWD metodą wierceń – sondaży 

wiertniczych.  

Przedmiotem artykułu jest szczegółowe omówienie badań sondażowych na obszarze 

nekropoli w Charkowie przy użycia świdra, przeprowadzonych w latach 1991, 1994, 1995 i 

1996, jako wstępnego etapu prac archeologiczno-ekshumacyjnych. Umożliwiły one m. in. 

precyzyjne zlokalizowanie pod ziemią wszystkich grobów, określenie ich zasięgu, głębokość 

zalegania oraz rozpoznanie struktury gruntu macierzystego i wykopów grobowych. Także 

poprzez wydobyte polskie guziki wojskowe i resztki tkanin wojskowych, pozwalały ustalić 

charakter i położenie mogił polskich ofiar, co było szczególnie istotne w następnych etapach 

prac eksploracyjnych na cmentarzysku. 

Słowa główne: cmentarz polskich jeńców wojennych w Charkowie, NKVD, badania 

archeologaczne. 

 

The use of geological hand augers in the exploration of the cemetery of Polish prisoners 

of war in Kharkiv at the beginning of the 1990s was a result of the methodological 

recommendations of Andrzej Nadolski and Marian Głosek, archeologists from Lodz. Their field 

survey made during the first exhumation works in 1991, both in Kharkiv and Mednoye, 

suggested that this way of identifying and penetrating the secret NKVD burial sites by means of 

survey drills would be appropriate. 

The article aims at a comprehensive analysis of the survey of the burial site in Kharkiv, 

which was conducted with the use of augers in years 1991, 1994, 1995 and 1996, and which 

served as a preliminary stage of exhumations and archeological excavations. This method made 

it possible, among other things, to precisely localize all the graves under the earth, to determine 

their dimensions and depth and to examine the structure of the parental material and the burial 

pits. Furthermore, the excavated Polish military buttons and the remains of military fabrics 

enabled to determine the type and location of the graves of Polish victims, which was crucial for 

the subsequent stages of the exploration of the cemetery. 

Key words:  graves of Polish victims, Harkiw, archeology.  
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Zastosowanie do badań poszukiwawczych ręcznego świdra 
geologicznego na cmentarzu polskich jeńców wojennych w Charkowie, na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, było wynikiem zaleceń 
metodycznych łódzkich archeologów Andrzeja Nadolskiego i Mariana 
Głoska. Ich obserwacje terenowe poczynione podczas pierwszych prac 
ekshumacyjnych w 1991 r., zarówno w Charkowie jak i w Miednoje, 
sugerowały właśnie ten sposób rozpoznania i penetracji tajnych cmentarzysk 
NKWD metodą wierceń – sondaży wiertniczych.  

Do pierwszych poszukiwań grobów zbiorowych w charkowskim lesie 
doszło latem 1991 roku (ryc. 1 - mapa)1. Było to dochodzenie prokuratorskie 
prowadzone przez Naczelną Prokuraturę Wojskową ZSRR, przy udziale 
polskich prokuratorów i specjalistów. Polsko-sowiecka ekspedycja 
prokuratorska wykonała, przy użyciu ręcznych łopat oraz sprzętu 
mechanicznego, ogółem 49 wykopów sondażowych. Z tej liczby w pięciu 
wypadkach (wykopy nr V, XXII, XXIV, XXX, XXXIX i XLVIII) natrafiono 
na niewątpliwe groby polskich oficerów, a w tym również (wykop nr XXX) 
na liczne ściśle z nimi związane mobilia. Najbardziej interesujące okazały się 
wykopy oznaczone numerami V i XXII, w których odkryto dwa masowe 
groby. Zostały one całkowicie wyeksplorowane i okazało się, że zawierały 
szczątki aż 161 osób. W sumie podniesiono szczątki 169 polskich oficerów. 
Ponadto w trzech wypadkach (wykopy nr III, IX i XXXIV) odkryto groby 
obywateli sowieckich z ubogim wyposażeniem. Ogółem wydobyto z tych 
trzech wykopów szczątki 20 osób.  

W 1991 roku odnotowano w innych sondażach jeszcze kilka miejsc 
występowania masowych grobów. Zasadniczą przeszkodą w dalszym 
rozpoznaniu badanej przestrzeni były ograniczenia: narzucenie krótkiego 
terminu poszukiwań i brak odpowiednich map topograficznych, których 
strona radziecka nie dostarczyła. Uroczysty pogrzeb ofiar po zakończeniu 
ekshumacji odbył się 10 sierpnia 1991 r. z udziałem oficjalnej delegacji 
polskiej i rodzin pomordowanych. Do grobu złożono dziewięć trumien, 
okrytych biało-czerwonym sztandarem i wstęgą orderu Virtuti Militari. Obok 
ustawiono 7-metrowy dębowy krzyż.  

Po rozpadzie ZSRR kontynuacja badań była przez dłuższy okres 
niemożliwa. Podpisanie przez Polskę i Ukrainę wiosną 1994 r. 

                                           
1 A. Nadolski i M. Głosek, Archeologiczne aspekty akcji badawczej w Charkowie i w Miednoje 25 VI - 30 

VIII 1991 [w:] Zbrodnia katyńska, Droga do prawdy, red. A. Tarczyński, „Zeszyty Katyńskie”, nr 2, Warszawa 

1992, s. 248-256. 



225 

międzynarodowej umowy o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i 
represji, umożliwiło formalnie realizację kolejnych prac poszukiwawczych. 
Dalsze badania w Charkowie przeprowadzono we wrześniu 1994 r. (ryc. 2 - 
mapa), kiedy to do Charkowa wjechała grupa polskich specjalistów pod 
naukowym kierownictwem prof. Andrzeja Koli z Instytutu Archeologii UMK 
w Toruniu2. Organizatorem tych badań była Rada Ochrony Pamięci Walk I 
Męczeństwa w Warszawie, a osobą bezpośrednio odpowiedzialną ze strony 
polskich władz był ówczesny Sekretarz Generalny tej Rady Andrzej 
Przewoźnik.  

Do badań archeologiczno-sondażowych w Charkowie zaproszono 
również specjalistów ukraińskich, którzy pomagali na każdym etapie prac.  

Zadaniem polskiej ekipy było: wykonanie wraz z grupą specjalistów 
wojskowych dokładnych pomiarów geodezyjnych cmentarza (map w małej 
skali), zlokalizowanie następnych grobów zbiorowych kryjących zwłoki 
polskich jeńców, określenie ilości zwłok w każdej jamie grobowej, 
uchwycenie sposobu chowania zamordowanych, określenie sposobu 
uśmiercania ofiar i okresu w jakim tego dokonano, przeprowadzenie 
identyfikacji osób zamordowanych, rozpoznanie usytuowania polskich 
grobów wśród innych masowych mogił okresu komunistycznego 
totalitaryzmu. Także wyznaczenie zasięgu tajnego cmentarza NKWD, 
prześledzenie prób zamaskowania i zniszczenia zwłok w miejscach ukrycia - 
uchwycenie późniejszych śladów profanacji i ingerencji grobów, określenie 
stanu zachowania szczątków ludzkich w poszczególnych jamach grobowych. 
Te ostatnie dane były nieodzowne w drugim etapie prac dla planowanych 
badań ekshumacyjnych.   

Niewątpliwą również zaletą prac poszukiwawczych była stała 
współpraca archeologów Andrzeja Koli, Mieczysława Góry 
i Marka Urbańskiego z szóstką geodetów wojskowych, którzy dla potrzeb 
wierceń wykonali liczne podkłady map cmentarza w skali 1: 250. Szczególnie 
przydatny w pracy okazał się podkład mapy badanego stanowiska z podziałem 
na ary. Polscy oficerowie pomogli także archeologom wyznaczyć 
na powierzchni stanowiska precyzyjną siatkę pomiarów, w postaci centralnie 
krzyżujących się dwu magistral N-S i W-E. Na tych to osiach pomiarów 
zakotwiczyli 5 betonowych reperów z krzyżykiem (numery 1 - 5) oraz w 

                                           
2 A. Kola, A. Przewoźnik, red., Katyń, Miednoje, Charków - Ziemia oskarża, Z prac badawczych 

i ekshumacyjnych przeprowadzonych w 1994 roku na cmentarzach oficerów polskich zamordowanych na 

wschodzie, Warszawa 1996, s. 1 – 198. 
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układzie arowym wbili w ziemię liczne drewniane kołki, które archeologom 
pomagały  w umiejscawianiu  odwiertów i znalezisk.  

W 1994 roku ekshumacje wyprzedziły w pierwszym etapie badań 
wiercenia ręcznym świdrem geologicznym - tzw. sondaże wiertnicze Jak się 
potem okazało – była to najlepsza metoda zwiadu archeologicznego w 
badaniach tego typu stanowisk. Metoda poszukiwań archeologicznych 
ręcznym świdrem umożliwiła zlokalizowanie w lesie charkowskim pod 
ziemią wszystkich grobów, określiła ich zasięgi, miąższość, głębokość 
zalegania oraz rozpoznała struktury gruntu macierzystego i wykopów 
grobowych.  

Podczas wierceń przyjęto model siatki dwumetrowej. Przeciętna 
głębokość wierceń, licząc od powierzchni ziemi, dochodziła od 2 do 3m. 
Ustalono, że reper centralny nr 1 stanowił będzie punkt wspólny dla 
wyznaczonych tu czterech hektarów ABCD. Podział taki w całości objął 
na mapie nieregularny, wieloboczny kształt ogrodzenia cmentarza. W 
zapisach dokumentacyjnych, w stosunku do wykonywanych z dnia na dzień 
odwiertów przyjęto najpierw zasadę ich kolejnej numeracji. Następnie 
nanoszono jeden z czterech hektarów. Dalej wpisywano koordynaty 
(współrzędne) odwiertów, gdzie w obrębie hektarów przyjęto następującą 
regułę: lewy górny narożnik każdego hektara jest zawsze punktem zerowym, 
od którego podaje się odległości w metrach najpierw w dół, czyli na „S», 
potem w prawo, czyli na „E». Przykładowo pełny zapis dokumentacyjny 
odwiertu nosił następującą symbolikę -134/B-96-4, gdzie 134 - to nr kolejny 
wiercenia, B - symbol hektara, 96 - to odległość w metrach od punktu „0» 
hektara B w kierunku na „S», 4 – odległość w metrach od punktu „0» hektara 
B w kierunku na „E». Dla prowadzenia bieżących analiz topograficznych 
wykonano jeszcze na papierze milimetrowym schematyczny plan odwiertów 
w skali 1:100.  

Cały obszar stanowiska przeznaczony do poszukiwań był pokryty 
kilkudziesięcioletnim lasem liściastym (dąb, jesion, klon) z gęstym 
podszyciem leszczyny. Las ten był częścią rozległego kompleksu zieleni 
miejskiej, rozciągającej się w północnych rejonach Charkowa, wzdłuż trasy 
biełgorodzkiej. Zasadniczą przeszkodą terenową występującą podczas 
wykonywania tu jakichkolwiek prac ziemnych była niezwykła twardość 
lessowego gruntu (szczególnie w porze suchej). Układ warstw ziemnych 
w obrębie cmentarza ma prostą strukturę geologiczną. Stratygrafia naturalna 
zanotowana w przekrojach odwiertów była następująca:  



227 

1) poziom akumulacyjny (próchniczny) gleby brunatnej o barwie szaro-
brązowej, zalegający w warstwie 0 - 30 cm od powierzchni, 

2) poziom przejściowy pomiędzy próchnicą a lessem brunatno-płowym 
z domieszką części organicznych o barwie brunatnej, warstwa sięgająca 
przeciętnie około 30 - 60 cm od powierzchni, 

3) less o barwie brązowo-płowej, widoczny na poziomie przeciętnie 
około 60 - 130 cm od powierzchni, 

4) less o barwie płowej, zalegający w warstwie około 130 - 170 cm, 
5) less jasno-płowy z konkrecjami węglanu wapnia (calec), w miarę 

głębokości staje się on bardziej pylasty (drobnoziarnisty), występuje 
w warstwie około 170 - 350 cm od powierzchni (opisu specjalistycznego 
warstw dokonano wespół z geomorfologiem Pawłem Marosikiem z Łodzi, 
który otrzymał do analizy próbki ziemi). 

Powyższy naturalny układ warstw w wierceniu na obiekcie, bez śladów 
ludzkiej ingerencji, odnotowywano na planach jako brak jamy grobowej, 
z adnotacją miejsca wierceń. Natomiast znalezienie w puszce świdra warstwy 
silnie przemieszanej ziemi i obecność w niej szczątków kości ludzkich, 
fragmentów przedmiotów nieorganicznych (guma od butów, metale), 
fragmentów przedmiotów organicznych (tkanina, drewno, skóra) oraz 
brunatno-czarnych szczątków zwłok ludzkich w stanie przemiany woskowo- 
tłuszczowej, rejestrowano jako pozytywne odwierty. 

Pieczę naukową nad poszukiwaniami sprawował prof. A.  Kola. Do 
pracy fizycznej przy wierceniach zatrudniono sześciu młodych Ukraińców. 
Użyto trzech ręcznych świdrów geologicznych. Każdy z nich, ze względu na 
swój ciężar, obsługiwany był każdorazowo przez 2 pracowników fizycznych. 
Ekspedycja posiadała w rezerwie jeszcze jeden bardzo ciężki świder, który 
stosowano w przypadkach koniecznych, na przykład przy dwukrotnym 
złamaniu się standardowego świdra lub też podczas trudnych prac 
specjalistycznych, jak rozwiercanie korzeni czy rozbijanie drobnych kamieni i 
innych przeszkód znajdujących się w otworze odwiertu. Przeciętna głębokość 
wierceń, licząc od powierzchni ziemi, dochodziła do 2 - 3 m, w zależności od 
głębokości zalegania calca. Średnica każdego otworu wiertniczego wynosiła 
2,5 cala. Wszystkie świdry, ich pręty – przedłużki o jednometrowej długości 
były ocechowane i posiadały podziałkę głębokościową co 10 cm. Dzięki 
takiemu oznakowaniu można było na bieżąco dokumentować i obserwować 
przekroje poszczególnych odwiertów. Pozostali archeolodzy z polskiej ekipy 
prowadzili bieżącą dokumentację (rysowanie kolorowych profili każdego z 
odwiertów w skali 1:20, nanoszenie wierceń na plany ogólne, pisanie 
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dziennika prac, robienie zdjęć terenowych oraz wykonywanie wpisów 
inwentarzu polowym znalezisk grobowych).  

Najpierw odwierty na badanym stanowisku poprowadzono wzdłuż 2 
wytyczonych wcześniej magistrali N-S i W-E, co dwa metry (ryc. 2 – mapa). 
Wykonano z konieczności na początku duży „krzyżak» wierceń. Po odkryciu 
już na wstępie badań w 2 odwiertach, o symbolach 29/D-0-2 oraz 50/D-0-44, 
pierwszych znalezisk grobowych, wyznaczono stały kierunek następnych 
poszukiwań. Zdecydowano się na dalsze przejście z wierceniami od reperu 
centralnego nr 1, w stronę innego reperu nr 4, tj. na „E», pasem o szerokości 
20 m, z siatką odwiertów 2 x 2 m. 

Ogółem podczas prac w 1994 r. wykonano 440 odwiertów 
na powierzchni około 12 arów. Aż 51 otworów wiertniczych wykazało 
obecność pod powierzchnią ziemi co najmniej 11 grobów zbiorowych. Dla 
kilku grobów, oznaczonych numerami 5, 6 i 7, uzyskano niemal 
stuprocentową pewność, że są masowymi mogiłami polskich oficerów. 
Stwierdzono też obecność jednego grobu sowieckiego (nr 3). Planigraficzna 
analiza sondaży wiertniczych na mapie w skali 1:100 pozwoliła na 
hipotetyczne określenie zarysów grobów. Zlokalizowane w 1994 roku groby 
posiadały zróżnicowane rozmiary. Przeważały groby małe o wymiarach 
w planie około 2x2m. Obok małych, odkryto też groby większe o wymiarach 
około 5x8m i 4x12m. Dna jam grobowych zalegały na zróżnicowanych 
głębokościach od około 170cm do około 250 cm. Osiągnięte przy pomocy 
wierceń pozytywne rezultaty w zakresie lokalizacji grobów na cmentarzu w 
Charkowie poddano w tym samym roku wstępnej weryfikacji. Na obszarze 
grobu nr 3 i grobu nr 5 (ryc. 2 - mapa), wykonano dwa sprawdzające wykopy 
sondażowe nr 1w/94 i 2w/94 (o wymiarach 2 x 2 m) i potwierdzono 
występowanie tam szczątków ludzkich. 

Podczas wierceń w 1994 r. wstępnie rozpoznano stan zachowania 
szczątków ludzkich w grobach. Obecność wody z charakterystyczną wonią 
bagienną zarejestrowano w dwóch nieprzepuszczalnych nieckach grobowych 
(nr 6 i 7). Szczątki ludzkie nie uległy dużym zmianom w tych wielkich 
mogiłach i przekształciły się w zbitą masę miękkich fragmentów zwłok. 
Pozostałe jamy grobowe (nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 10 i 11) były suche i szczątki 
zachowały się w stanie zeszkieletowanym.  

Znalezione podczas wierceń polskie guziki wojskowe z orłem oraz 
resztki tkanin wojskowych określiły w sposób pewny przynależność 
narodowościową odnalezionych szczątków ludzkich. W sumie poprzez tego 
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typu charakterystyczne znaleziska udało się wskazać na cmentarzu cztery, 
następne polskie groby masowe, o numerach jam: 2, 5, 6 i 7. 

Jeśli idzie o wyniki poszukiwań tej ekspedycji to dokonano jeszcze 
jednego ważnego odkrycia. W niektórych punktach świdry natrafiły na 
wyraźne ślady „czarnej drogi» żużlowej, o istnieniu której wspominał w 
swoich zeznaniach były pracownik NKWD Mitrofan Wasilewicz 
Syromiatnikow3. W celu jej lepszego rozpoznania, wykonano trzy płytkie 
wykopy sondażowe nr 3w/94, 4w/94 i 5w/94. Badania archeologiczne 
przeprowadzone w tych trzech wykopach potwierdziły, że była to „czarna 
droga» dojazdowa na cmentarz użytkowana wiosną 1940 r.4.  

W roku 1995 (ryc. 3 – mapa) polska ekspedycja sondażowo-
ekshumacyjna pod kierownictwem prof. A. Koli realizowała następujące 
zadania badawcze: a) kontynuowała wiercenia w celu zlokalizowania grobów; 
b) przeprowadziła prace ekshumacyjne wybranych 10 mogił, których celem 
było określenie narodowości osób pochowanych w poszczególnych grobach i 
wydzielenie grobów polskich5. Ważne z punktu widzenia przyjętej metodyki 
poszukiwań było podjęcie przez prof. A. Kolę próby znalezienia i określenia 
zasięgu pierwotnego cmentarza NKWD. Ekipa powołana do wykonania tych 
zadań składała się tym razem z wielu specjalistów. 

Wiercenia w 1995 roku realizowano dwuetapowo. Najpierw cały teren 
objęty poszukiwaniami pokryto odwiertami siatki dwumetrowej. W drugim 
etapie przeprowadzono wiercenia uzupełniające, co pół metra w każdą stronę, 
wokół pojedynczych odwiertów, które ujawniły obecność pochówków. 
Celem tych szczegółowych wierceń było wyznaczenie dokładnych zarysów 
jam grobowych. Do końca prac w 1995 r. osiągnięto niemal pełne rozpoznanie 
ogrodzonego siatką terenu o powierzchni ok. 1,3 ha. Na obszarze tym 
wykonano w sumie 3637 odwiertów, co z 440 odwiertami zrealizowanymi 
w 1994 r., dało łączną liczbę 4077. Po naniesieniu wszystkich wierceń 
(pozytywnych i negatywnych) na plany w skalach 1:250, 1:100 i 1:20, 
przeprowadzono ich szczegółową analizę. W ciągu trzech lat badań na 
obszarze cmentarza zlokalizowano 64 masowe groby. Uszczegółowiano 

                                           
3 J. Tucholski, Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje [w:] Zbrodnia katyńska, Droga do prawdy, Droga 

do prawdy, red. A. Tarczyński, „Zeszyty Katyńskie”, nr 2, Warszawa 1992, (Z protokołów przesłuchań 10 IV 

i 16 V 1991 - M. W. Syromiatnikowa), s. 184. 
4 A. Kola A., Archeologia zbrodni, Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, wydanie 2, 

Toruń 2011, s. 305-309. 
5 Kola A., Wstępne wyniki prac sondażowo-ekshumacyjnych przeprowadzonych w 1995 roku w Charkowie 

[w:] Zbrodnia nie ukarana. Katyń - Twer - Charków, „Zeszyty Katyńskie”,  nr 6, Warszawa 1996, s. 60-77. 
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odwiertami uzupełniającymi dokładne zasięgi 26 mogił. Analiza 
planigraficzna pozytywnych wierceń na planach, szczególnie ich skupisk, 
ukazała pierwotną wielkość jam grobowych oraz ujawniła nieoczekiwanie 
pełny kształt tajnego cmentarza NKWD z 1940 r. – „sekretnika» (miejscową 
nazwę tej części lasu uzyskano z wywiadów terenowych w osiedlu 
charkowskim Piatichatki w 1995 roku). Cmentarz miał w rzucie poziomym 
formę regularnego prostokąta o rozmiarach 50x100m, i pierwotnie ogrodzony 
był drewnianym zielonym płotem (relacja M. W. Syromiatnikowa). 
Zaskakująco regularny kształt tego cmentarza potwierdziły ponadto 
następujące fakty: odkrycie w sondażu archeologicznym nr V/95 negatywu 
drewnianego słupa narożnikowego ogrodzenia oraz odnalezienie na 
powierzchni badanego terenu pozostałości niewielkich garbów usypanej 
sztucznie ziemi, pochodzącej z grobów (do wysokości około 50 - 60 cm)6. 
Zarejestrowano także przy obwodzie pętli „czarnej drogi» liczne, nieregularne 
niecki terenowe (zagłębienia do około 20 - 50 cm od powierzchni), jako 
pozostałości dołów grobowych, które uległy kompresji. W tym miejscu należy 
podkreślić, że pierwszy zwrócił uwagę na te zjawiska terenowe prof. A. Kola. 
Jemu też należy zawdzięczać wprowadzenie szczegółowych, uzupełniających 
wierceń, które w rezultacie odsłoniły w charkowskim lesie najstarsze 
założenia tajnego cmentarza NKWD. 

Wyniki prac ekshumacyjnych z 1995 r. zostały już szerzej omówione 
w literaturze naukowej. Ogółem ze wszystkich 10 masowych mogił 
ekshumowano szczątki 419 osobników (248 polskich oficerów z 3 grobów o 
numerach 26/95, 40/95 i 52/95 oraz 171 obywateli sowieckich - miejscowe 
ofiary represji stalinowskich z lat 1938 - 1941 z 7 grobów o numerach 2/94, 
25/95, 44/95, 51/95, 55/95, 56/95 i 58/95). Wszystkie badane doły grobowe 
(ich negatywy) były pierwotnie wyjątkowo starannie i dokładnie 
przygotowane. Miały one w swych rzutach poziomych kształt regularnych 
kwadratów lub prostokątów o różnych wielkościach, posiadały prostopadłe 
ściany i płaskie dna. Wydaje się, że doły śmierci kopano ręcznie do stałej 
zawsze głębokości około 2 m.  Potwierdzeniem tego są znalezione w grobie 
polskim 52/95 metalowe części 2 łopat. Spośród 10 eksplorowanych mogił w 
1995 roku, 9 były grobami „suchymi», a występujące w nich szczątki były w 
stanie zeszkieletowanym.  

Wśród przedmiotów wydobytych z trzech polskich grobów odkryto 13 
identyfikatorów z nazwiskami oficerów. Należy wspomnieć jeszcze o 

                                           
6 A. Kola A., Archeologia zbrodni…, s. 310-311.  
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odkryciu w 1995 roku w calcu pod dnem sowieckiego grobu nr 56 kilkunastu 
pocisków rewolwerowych, wstrzelonych bezpośrednio z góry do dołu śmierci, 
co sugeruje, że ofiary wrzucano jeszcze żyjące i dobijano je już w dole (?). 

Szczegółowego opisu większości lepiej zachowanych szczątków 
ludzkich dokonał antropolog dr Andrzej Florkowski. Wykazał on, że 
wszystkie szczątki kostne, zarówno z grobów oznaczonych jako polskie, jak i 
nieokreślone - sowieckie, należą do osobników męskich. Ponadto ekspedycja 
polska stwierdziła na dnie grobu sowieckiego 25/95 trzy regularne ślady po 
dużym świdrze mechanicznym o średnicy około 60 – 80 cm. Według relacji  
okolicznych mieszkańców osiedla Piatichatki – planowe niszczenie 
wszystkich grobów („miasoróbka» – mielenie szczątków ludzkich dużymi 
świdrami) w lesie charkowskim nastąpiło z inicjatywy KGB.  

Przeprowadzone latem 1996 roku czteromiesięczne badania 
archeologiczne i prace ekshumacyjne były kontynuacją wcześniejszych. 
Profesor A. Kola powołał tym razem do zespołu badawczego ekspedycji 
jeszcze większy skład specjalistów z różnych dziedzin nauk 7. W programie 
naukowym realizowanym w 1996 roku rządowa ekspedycja wykonała na 
cmentarzu 597 sondaży wiertniczych. Ostatni sondaż wiertniczy po trzech 
latach poszukiwań grobów posiadał numer 4674. Podczas tych dodatkowych 
uzupełniających wierceń odkryto następne 11 jam grobowych. Łącznie, 
dodając do tego groby zlokalizowane i eksplorowane w latach poprzednich (w 
1991, 1994, i 1995), przy pętli „czarnej drogi» znaleziono 75 grobów 
masowych (w tym odkryto 15 grobów polskich oraz 60 sowieckich). 

W 1996 roku poddano eksploracji w sumie aż 61 grobów o różnych 
rozmiarach, przy czym w jednym przypadku małego sowieckiego grobu nr 3, 
po jego powierzchniowym odsłonięciu i udokumentowaniu rozmiarów, 
zrezygnowano z dalszej ekshumacji, ponieważ był on już w 1994 roku 
rozpoznany sondażowo. Potwierdziły się także obserwacje z lat ubiegłych, 
że pierwotne zasięgi grobów były dobrze czytelne w wykopach 
archeologicznych, po zdjęciu warstw wierzchnich o grubości 40 cm. Groby 
eksplorowano w głąb cienkimi warstwami mechanicznymi – wyłącznie 
metodą negatywową, w obrębie pierwotnego zarysu miejsc pochowania 
(wypełnisk mogił).  W 1996 roku objęto szczegółowymi badaniami 
10 masowych grobów zawierających szczątki polskich oficerów. Były to w 

                                           
7 A. Kola, Badania archeologiczne i prace ekshumacyjne przeprowadzone w 1996 r. w Charkowie w VI strefie 

leśno-parkowej [w:] Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie, „Zeszyty Katyńskie”, nr 7, 

Warszawa 1997, s. 33-46. 
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większości duże groby „mokre». Aż 8 z nich zawierało na dnie znaczne ilości 
wody opadowej. W dołach tych na ogół ludzkie zwłoki zalegały w różnym 
stadium rozkładu, w czarnej cuchnącej mazi. Były one również silnie 
sprasowane na płaskim dnie, przez naturalny nacisk ziemi przykrywającej 
zwłoki. Największa grubość warstwy grobowej dochodziła do 70-90 cm. 
Jedynie dwa groby polskie były z warstwą grobową suchą, a występujące w 
nich szczątki zachowały się w stanie zeszkieletowanym. Podczas podnoszenia 
szczątków ludzkich dokonano wielu spostrzeżeń o charakterze 
archeologicznym, antropologicznym i z zakresu medycyny sądowej. Liczne 
ślady działania dużych świdrów mechanicznych, sięgające najczęściej dna 
grobu (rzadziej głębiej), które w barbarzyński sposób „wymieliły» szczątki 
ludzkie, spowodowały, że stopień identyfikacji poszczególnych osób był 
utrudniony. Ogółem na tajnym cmentarzu w jamach grobowych 
zarejestrowano ponad 130 niszczących odwiertów.8 Według prokuratora 
wojskowego A. I. Amonsa, z polecenia samego Jurija Andropowa 
(przewodniczącego KGB w latach 1967-1982), została utworzona specjalna 
grupa, złożona z 21 ludzi, którym przydzielono 4 samochody, łącznie z 
jednym wiertniczym9. Następnie niemal wszystkie charkowskie groby ze 
szczątkami zostały nawiercone do głębokości około 2 m, przy użyciu 
specjalnego samochodowego dużego świdra i zalane 13 tonami żrącej sody 
kaustycznej (informacje prokuratorskie uzyskane od świadka tych wierceń). 
Jednak pochówki polskich oficerów mimo wszystko zachowały się. 

Podczas prowadzonych prac ekshumacyjnych w 1996 roku nastąpiły 
ograniczenia czasowe pracy ekspedycji. Siedem dużych grobów polskich 
(numery: 6, 7, 17, 19, 30, 36, 45,) przebadano fragmentarycznie, jedynie 
połówkami, a liczbę ukrytych w nich osób określono hipotetycznie, w oparciu 
o odpowiednie wyliczenia stosowane w antropologii. Analizując wyniki 
badań z lat poprzednich (1991, 1994 i 1995), trzeba stwierdzić, że w piętnastu 
grobach polskich NKWD ukryło wiosną 1940 roku ogółem 4302 osoby10, 
prawie wyłącznie mężczyzn. Jedynie w grobie o numerze sondażu XXXII 

                                           
8 Kola A., Archeologia zbrodni, Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, wydanie 1, 

Toruń 2005, s. 141. 
9 A. I. Amons,  „Katynskij sled w kyjewie”, (Fakty, dokumienty i dokazatel’stwa), Warszawa (tekst w 

opracowaniu przekazany w 2011 roku Radzie OPWiM oraz M. Górze). 
10 A. Kola, Archeologia zbrodni…, wydanie 2, Toruń 2011, s. 111.  
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natrafiono na dwa szkielety kobiet11. Powyższa ilość odkrytych i 
ekshumowanych szczątków polskich oficerów, znacznie przekracza liczbę 
nazwisk o około 400 osób rosyjskiej listy jeńców Starobielska, skierowanych 
do dyspozycji charkowskiego NKWD (3820 nazwisk - por. B. Łojek)12, 
(4031 nazwisk – por. J. Tucholski)13.  W zaistniałej sytuacji, szczególnie po 
zakończeniu w 2012 roku badań archoelogiczno-ekshumacyjnych w Kijowie-
Bykowni, gdzie w grobach polskich nie znaleziono około 1500 osób z tzw. 
ukraińskiej listy katyńskiej, należałoby podjąć badania poszukiwawcze na 
innych tajnych cmentarzach NKWD dla wyjaśnienia tej kwestii. 

Ekshumacje grobów polskich przeprowadzone w 1996 roku 
dostarczyły ogromnej liczby towarzyszących znalezisk, stanowiących 
własność osobistą oficerów oraz przedmioty z ich wyposażenia wojskowego. 
Wszystkie te zabytki zapisane zostały w inwentarzu polowym oraz dzienniku 
prac, a przedmioty lepiej zachowane, spełniające walory wystawiennicze i 
poznawcze, po wstępnych zabiegach konserwatorskich, przewiezione zostały 
do Polski. Obecnie, po szczegółowej konserwacji „charkowiana» te znajdują 
się w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Tylko nieliczne bardziej zniszczone 
przez czas przedmioty, po dokładnym udokumentowaniu, ponownie złożono 
do właściwych jam grobowych i ułożono razem ze szczątkami. Niezwykle 
cennym osiągnięciem ekipy ekshumacyjnej jest zidentyfikowanie wielu 
nazwisk polskich oficerów, które występowały na wojskowych znakach 
tożsamości, na zachowanych dokumentach i na różnych przedmiotach (w tym 
wytworach sztuki obozowej). Ogółem podczas ekshumacji w Charkowie 
prowadzonych w latach 1991, 1994, 1995 i 1996 zidentyfikowano na 
podstawie różnych źródeł, pozyskanych z polskich grobów 347 nazwisk 
jeńców ze Starobielska14. Ponadto najbardziej zaskakujące jest jednak to, że 
odczytano tu też z tych źródeł polskie nazwiska osób (ogółem 21 nazwisk), 
które nie występują na liście jeńców obozu w Starobielsku. 

                                           
11E. Baran, R. Mądro, B. Młodziejowski, Badania sądowo-lekarskie przeprowadzone w ramach ekshumacji 

w Charkowie i w Miednoje [w:] Zbrodnia katyńska, Droga do prawdy, red. M. Tarczyński, ”Zeszyty 

Katyńkie” , nr 2,  Warszawa 1992, s. 266).  
12B. Łojek, Inskrypcje nagrobne i księgi cmentarne dla cmentarzy polskich w Katyniu, Miednoje i Charkowie 

[w:] Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie, „Zeszyty Katyńskie”, nr 7, Warszawa 1997, 

s. 23. 
13 Tucholski J., Mord w Katyniu, Warszawa 1991, s. 914 – 987.   
14M. Grupa, R. Kaźmierczak, Dowody wydobyte z ziemi. Nazwiska oficerów Wojska Polskiego odczytane 

na dokumentach i przedmiotach wydobytych podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Charkowie w 

latach 1995-1996, Warszawa 2001, s. 100.  
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Ekshumacja grobów sowieckich przez polską ekspedycję była 
uwarunkowana jedynie koniecznością pozyskania wiedzy wystarczającej dla 
określenia narodowościowej identyfikacji, czyli pewnego rozpoznania ich 
niepolskiego charakteru15. Najczęściej szczątki obywateli sowieckich 
ekshumowano wierzchnią warstwą szkieletów lub też badano tylko połówki 
tych grobów. Wszystkie zbiorowe groby sowieckie były zdecydowanie 
mniejsze i zawierały jedynie od kilku do kilkudziesięciu osób. Zaledwie w 
dwóch jamach zbiorowych zalegało ponad 100 osób. Po znaleziskach 
(niektóre z napisami w języku ukraińskim i rosyjskim) można ocenić, że byli 
to w większości cywile z sowieckich więzień NKWD. Podczas ekshumacji 
udało się w tych grobach zidentyfikować znaczną ilość szczątków kobiecych, 
chociaż zdecydowanie przeważały męskie. Z antropologicznych badań 
wynika, że ogółem w 60 grobach sowieckich spoczywa ogółem 2241 osób, w 
tym co najmniej 26 kobiet16. W latach 1938 – 1941 osoby te zabijane - 
zapewne przeciwnicy władzy sowieckiej – zginęły w ten sam sposób jak 
polscy oficerowie, najczęściej strzałem w tył głowy z rosyjskiego rewolweru 
typu Nagan. Odkrycie również w niektórych grobach znacznej ilości amunicji 
odstrzelonej pistoletowej i karabinowej sugeruje, iż egzekucji dokonywano na 
terenie tajnego cmentarza NKWD. Sugestię podobną wyraził już w 1991 roku 
J. Rosiak,  specjalista od amunicji i broni palnej, w stosunku do dużej ilości 
tego typu znalezisk z jamy grobowej w sondażu nr XXII/9117. 

W celu uzyskania pełnej wiedzy o tajnym cmentarzu NKWD w 
Charkowie wykonano jeszcze w 1996 roku dwa wykopy archeologiczne nie 
obejmujące zlokalizowanych grobów. Zbadano dodatkowo relikty po 
drewnianej wartowni cmentarnej (wykop LXV)18 oraz sztuczny zjazd 
(o głębokości około 80 cm), który umożliwiał dowożenie transportem 
samochodowym zastrzelonych polskich oficerów z siedziby NKWD w 
Charkowie do „leso-parku», obok osiedla Piatichatki, i wykopanego tam 
wcześniej największego dołu grobowego (grób 17 o rozmiarach 4,2x14,0 m i 
głębokości ponad 2 m)19. Zjazd ten był celowo utwardzony żużlem i jego 
intencjonalne występowanie stwierdzono w dwu niezależnie założonych 

                                           
15 A. Kola, Archeologia zbrodni…, wydanie 2, Toruń 2011, s. 292-304). 
16 A. Kola, tamże, s. 296, Tabela 3. 
17J. Rosiak, Badania elementów amunicji i broni palnej wydobytych w czasie ekshumacji w Charkowie 

i Miednoje [w:] Zbrodnia katyńska, Droga do prawdy, red. M. Tarczyński, „Zeszyty Katyńskie”, nr 2, 

Warszawa 1992, s. 357.  
18 A. Kola, Archeologia zbrodni…, wydanie 2, Toruń 2011, s 311-313. 
19  A. Kola, tamże, s. 173. 
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wykopach archeologicznych (wykopy LXVI i LXVII). O istnieniu na 
cmentarzu dużego dołu grobowego, do którego wjeżdżał samochód ze 
zwłokami Polaków, wspominał podczas prokuratorskiego przesłuchania w 
1991 roku, jedyny wówczas jeszcze żyjący świadek tej zbrodni (zmarł w 1992 
roku), były pracownik NKWD w Charkowie, Mitrofan Wasilewicz 
Syromiatnikow20. Należy jeszcze dodać, że w obu wykopach sondażowych, 
gdzie odkryto sztuczny zjazd, stwierdzono na niewielkiej głębokości 
kilkudziesięciu centymetrów, zaleganie zniszczonych 8 szkieletów osób 
cywilnych. Prawdopodobnie nie byli to Polacy, o czym świadczyły 
towarzyszące tym szczątkom wyposażenie wyłącznie sowieckie.  

Pod koniec badań, we wrześniu 1996 roku na każdym polskim grobie 
ustawiono drewniany krzyż, na innych – krzyże prawosławne. Odbyła się 
uroczysta msza z udziałem mieszkańców Charkowa, Rodzin Katyńskich oraz 
członków ekipy badawczej.  

Dnia 27 czerwca 1998 r. na mocy wspólnej decyzji prezydentów 
Ukrainy Leonida Kuczmy i Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, został 
wmurowany kamień węgielny (wcześniej poświęcony przez papieża Jan 
Pawła II) pod Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie21.  

W dniu 17 czerwca 2000 roku przy udziale premierów Ukrainy i Polski 
(Wiktora Juszczenki i Jerzego Buzka), nastąpiło uroczyste otwarcie Polskiego 
Cmentarza Wojennego. Wybudowane upamiętnienie znajduje się w 
historycznym miejscu, po prawej stronie asfaltowej drogi Charków – 
Biełgorod, przed osiedlem Piatichatki.  

Cmentarz w Charkowie stał się obecnie miejscem, do którego 
przychodzą nie tylko rodziny pochowanych tu osób. Odwiedzenie tego 
miejsca stało się tradycją dla licznych gości przybywających do tego miasta. 

 

                                           
20 por. J. Tucholski, Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje …, s. 191).  
21 A. Kola, Archeologia zbrodni…, wydanie 1, Toruń 2005, s. 344. 
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ryc. 1. Mapa. Rejon ekshumacji w Charkowie w 1991 roku (Mapa według 

J. Tucholskiego) 
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ryc. 2. Mapa. Badania archeologiczne w Charkowie, wrzesień 1994 r.  
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ryc. 3. Mapa. Charków – cmentarz. Lokalizacja grobów po zakończeniu prac 

w 1995 r.  
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ryc. 4. Mapa. Charków – cmentarz NKWD z lat 1938-1941. Lokalizacja 

grobów, stan na dzień 10.09.1996 r. po zakończeniu badań archeologiczno-

sondażowych (Mapa według A. Koli) 
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МАСОВІ ЗАХОРОНЕННЯ ЖЕРТВ РОЗСТРІЛІВ НКВС 

НАПРИКІНЦІ ЧЕРВНЯ 1941 Р. В ОКОЛИЦЯХ 

БЕРЕЖАНСЬКОГО ЗАМКУ: РОЗКРИТТЯ ІСТОРИЧНОЇ 

ПРАВДИ ТА МОРАЛЬНІ ЧИННИКИ ВИВЧЕННЯ 
 

У статті проаналізовано події кінця червня 1941 року в Бережанській тюрмі та 

прослідковано згадки про захоронення жертв розстрілів в околицях Бережанського 

замку за спогадами очевидців, опублікованими  та архівними документами. 

Ключові слова: Бережанська тюрма, в’язні, НКВС, Бережанський замок, 

захоронення, спогади, особові справи. 

 

The article analyzes the events of late June 1941 in prison of Berezhany and followed 

mentions about burial of the  executions victims in the neighborhood of the castle of Berezhany 

according to the recollections of eyewitnesses, published and archival documents. 

Keywords: the prison of Berezhany, the prisoners, NKVS, the castle of Berezhany,  the 

burial, memories, personal affairs. 

 

Історія України – це історія боротьби нашого народу за  свою 

державність та незалежність. З іншого боку, історія України – це 

боротьба сусідніх держав проти українського народу за наші землі. І 

сьогодні сучасна Україна перебуває у стані війни із своїм північним 

сусідом – Росією, а частина української території є окупованою 

«братнім» агресором. Росія вже впродовж низки століть прагне захопити 

та підпорядкувати собі українські землі, і при цьому в надзвичайно 

жорстокий, нелюдський спосіб. Яскравим прикладом цього слугують 

події, що відбувалися в Західній Україні наприкінці червня 1941 року, 

коли радянська влада поспіхом відступала з Галичини під натиском 

німецьких військ. В кінці червня цього року виповниться вже 76 років з 

часу тих подій.  Бережани теж не оминула ця жахлива трагедія 1941 

року.  

Проблема вивчення та локалізації масового захоронення жертв 

розстрілів НКВС в кінці червня  1941 р. в околицях Бережанського замку 

в сучасній українській історіографії є невивченою. Цілісне дослідження 

з цієї проблематики відсутнє. Лише окремі згадки щодо Бережанського 

замку і масового захоронення жертв у його околицях можна віднайти у 

працях І. Біласа «Репресивно-каральна система в Україні в 1917–1953 рр. 
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Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз»1 та О. Романів, І. 

Федущак «Західноукраїнська трагедія 1941»2. Окремі відомості 

містяться в опублікованих спогадах очевидців подій кінця червня 1941 

року в книзі «Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941»3, 

часописі «Шлях перемоги»4, історико-мемуарному збірнику 

«Бережанська земля»5, інтернет-ресурсі «Очевидці про жахливі 

«подвиги» НКВС на заході України»6. Автор в ході дослідження 

опрацювала низку особових справ знищених в’язнів, що зберігаються в 

Архіві Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області7, 

а також взяла інтерв’ю у Дубницького Степана Григоровича, жителя 

хутора Малинівка (с. Лапшин Бережанського р-ну)8, що на початку 

липня 1941 року знаходився поблизу Бережанського замку. Отримані 

відомості вперше вводяться в науковий обіг. 

Ці криваві події безпосередньо відбувались на території 

тогочасної бережанської тюрми, а сьогодні ця будівля належить ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» та ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний коледж», а також і в околицях 

Бережанського замкового комплексу Синявських, на території якого 

здійснювалось захоронення тіл знищених в’язнів. 

                                           
1Білас І. Репресивно-каральна система в Україні в 1917–1953 рр. Суспільно-політичний 

та історико-правовий аналіз. Кн. 2. – К.: Либідь – «Військо України», 1994. – 685 с.  
2Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. – Львів–Нью-Йорк, 

2002. – 428 с. 
3Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941. – Нью-Йорк: Пролог, 

1960. – 87 с. 
4М. Л. Шлях перемоги. – 1960. – № 28. – 10.07. – С. 2. 
5Бережанська земля: історико-мемуарний збірник/ упоряд. В. Лев. – Нью-Йорк 

– Париж – Сідней – Торонто, 1970. – 878 с.  
6Очевидці про жахливі «подвиги» НКВС на заході України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://intermarium.com.ua/pro-podvygy-nkvs-na-

zahodi-ukrayiny 
7Архів Управління Служби Безпеки України в Тернопільській області (далі 

Архів Управління СБУ в Тернопільській області). – Ф. 6 «Основний». – 3982-

П. – 34 арк.; Спр. 5605-П. – 172 арк.; Спр. – 10026-П. – 75 арк.; Спр. 10230-П. 

– 37 арк.; Спр. 12030-П. – 66 арк.  
8Інтерв’ю з Дубницьким Степаном Григоровичем від 14.09.2016 року// Архів 

автора. 
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Дослідник І. Гаврилів вважає, що на західноукраїнських землях 

було замордовано понад 50 тис. людей в кінці червня 1941 р., а, зокрема, 

в Бережанській тюрмі – 1500 осіб9. Можливо, ця цифра є 

перебільшеною, але таку ж кількість в’язнів Бережанської тюрми 

напередодні радянсько-німецької війни вказано у спогаді невідомого 

автора у збірнику «Злочини комуністичної Москви в Україні влітку 

1941»10. 

З 26 по 30 червня 1941 року в Бережанській тюрмі здійснювались 

розстріли та катування. За різними джерелами в Бережанах загинуло від 

17211 до 270 осіб12. У доповідній записці начальника загальної тюрми 

НКВС № у м. Бережани про евакуацію вказується кількість в’язнів – 376 

на початок евакуації 13. Така ж цифра наводиться у звіті начальника 

Тюремного управління НКВС УРСР від 12 липня 1941 р.14.  

В останні дні розстріли проводились вже без списків в масовому 

порядку. Після відступу карателів населення розшукувало своїх рідних. 

150 тіл знайдено у в’язниці, 70 – біля замку, кілька десятків спущено по 

Золотій Липі15. Нова німецька влада не перешкоджала пошуку та 

оприлюдненню інформації. Таким чином, події кінця червня 1941 року 

отримали широкий розголос в українській, польській та німецькій пресі. 

Частину тіл замордованих захоронили в братській могилі, упізнані тіла 

забрали родичі. 

Жорстоке знищення в’язнів здійснювалось, не зважаючи на 

розроблений план евакуації ув’язнених із тюрем Західної України від 24 

червня 1941 року. Як свідчить цей документ для евакуації в’язнів з 

Бережанської тюрми передбачалось надати 12 вагонів. Ці дані 

                                           
9Гаврилів І. О. Більшовицький терор на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://vlp.com.ua/files/24_6.pdf. – С. 141–148.  
10Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941. – Нью-Йорк: Пролог, 

1960. – С.19. 
11 Бережанська земля. Т. 3. Книга пам’яті. – Тернопіль: Збруч, 2006. – С. 25. 
12 Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. – Львів–Нью-Йорк, 

2002. – С. 63. 
13Білас І. Репресивно-каральна система в Україні в 1917–1953 рр. Суспільно-

політичний та історико-правовий аналіз. Кн. 2. – К.: Либідь, «Військо 

України», 1994. – С. 253. 
14Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. – Львів–Нью-Йорк, 

2002. – С. 371. 
15Там само. – С. 61. 
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підтверджуються проханням начальника тюремного управління НКВС 

УРСР капітана держбезпеки Філіппова, а також вказано дату 

запланованої евакуації – 29 червня. Однак, не вистачало вагонів в умовах 

стрімкого просування німецьких військ16. 

В окремих спогадах очевидців в контексті цих трагічних подій 

кінця червня 1941 року містяться згадки і про бережанський замок. 

«…Поблизу річки Золота Липа, що пропливає попри місто, стоїть серед 

невеликого парку старовинний замок Синявських. Коли розбито 

замуровані льохи цього замку, то в них теж знайдено людські трупи…», 

– згадано замковий комплекс у м. Бережани у статті «Московські 

звірства в Бережанах»17. 

Юліан Павлів, що народився в с. Нараїв Бережанського району 

Тернопільської області, 1930 р., залишив спомин про «кривавий» 

червень 1941 р. в Бережанах. Однак про замковий комплекс згадано 

одним реченням: … «тітку Іванну ми знайшли на березі річки Золота 

Липа, біля замку, який НКВД використовував як катівню»18. 

Звіти тюремного управління НКВС УРСР про евакуацію 

Бережанської тюрми, які датуються останніми днями червня–початком 

липня 1941 р., містять інформацію про події кінця червня 1941 року в 

Бережанській тюрмі та біля Бережанського замку. У звіті начальника 

Тюремного управління НКВС УРСР від 12 липня 1941 р. чітко вказано, 

що на території замкового комплексу у м. Бережани на початку літа 1941 

року розміщувалася військова частина, і в її розташуванні 

здійснювалося захоронення закатованих в’язнів з Бережанської тюрми в 

наперед підготовлених ямах19. 

Фрагментарні дані про захоронення замордованих в’язнів на 

території Бережанського замку містяться у особових справах страчених, 

які зберігаються в архівному відділі управління СБУ в Тернопільській 

області. В цих документах немає жодних даних про вирок чи місце 

захоронення знищених в’язнів. В опрацьованих автором справах 

                                           
16Білас І. Репресивно-каральна система в Україні в 1917–1953 рр. Суспільно-

політичний та історико-правовий аналіз. Кн. 2. – С. 223, 230, 235.  
17М. Л. Шлях перемоги. – 1960. – № 28. – 10.07. – С. 19.  
18Очевидці про жахливі «подвиги» НКВС на заході України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://intermarium.com.ua/pro-podvygy-nkvs-na-

zahodi-ukrayiny 
19Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941… – С. 371. 
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зазначається, що справи припинені через: «… в тюрмах не був 

встановлений»20, «… смерть під час німецької окупації»21, 

«…розстріляна німцями»22, «… невстановлення місця перебування 

арештованих»23.  

Попри це органи безпеки СРСР не давали спокою рідним і після 

закінчення Другої світової війни. Закатованих у червні 1941 року 

«ретельно» розшукували ці ж самі структури, починаючи із 1947 року і 

аж до кінця 1980-х років. Це засвідчують архівні справи закатованих 

в’язнів, які зберігаються в управлінні СБУ в Тернопільській області. 

Також окремі протоколи допитів родичів підсудних, що долучені до 

справ вже у післявоєнний час, підтверджують факт захоронення в’язнів 

Бережанської тюрми в околицях замку Синявських. Так,  справа № 

62549 Нагірного В. Д., Драбика І. М. та Нагірного Т. М., яка зберігається 

в архівному відділі управління СБУ в Тернопільській області, і, яка до 

2011 р. була засекречена, містить відомості про опізнання трупів в’язнів 

Бережанської тюрми біля Бережанського замку. 15 листопада 1989 р. 

Литвин Петро Олексійович, житель с. Нараїв Бережанського р-ну, дав 

свідчення про те, що разом із матір’ю опізнали труп брата біля замку 

серед тіл ув‘язнених, яких відкопали з братської могили. Точне 

місцезнаходження могили, на жаль, в свідченнях не вказується. Свідок 

Паневник Мирослава Михайлівна, допитана в цей же день, підтвердила 

покази Литвина П.О., але теж не вказала місце знаходження могили24. 

Автору статті вдалося розшукати людину, що підтвердила факти 

поховання в’язнів на території замку та відкриття могил. Мешканець 

хутора Малинівка Лапшинської сільської ради Бережанського району 

Дубницький Степан Григорович, 1927 р.н., у віці 14 років, був 

очевидцем цих подій та перебував біля Бережанського замку на початку 

                                           
20Архів Управління СБУ в Тернопільській області. – Ф. 6 «Основний». – Спр. 

12030-П. – Арк. 66; Архів Управління Служби Безпеки України в 

Тернопільській області (далі Архів Управління СБУ в Тернопільській області). 

– Ф. 6 «Основний». – 3982-П. – Арк. 34. 
21 Архів Управління СБУ в Тернопільській області. – Ф. 6 «Основний». – Спр. 

10230-П. – Арк. 36. 
22 Архів Управління СБУ в Тернопільській області. – Ф. 6 «Основний». – Спр. 

– 10026-П –Арк. 70, 72, 74. 
23 Архів Управління СБУ в Тернопільській області. – Ф. 6 «Основний». – 

Спр. 5605-П. – Арк. 171. 
24Там само. – Арк. 129, 139. 
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липня 1941 року. Він бачив здалеку на землі тіла, людей, що їх 

опізнавали, та німецьких фотографів, які світлили наслідки цих жахіть. 

Однак, Степан Григорович Дубницький стоячи біля замку, в районі 

сучасного пам’ятника жертвам НКВС в Бережанах, не бачив місця 

розташування самих могил, оскільки німецькі поліцаї не допускали 

дітей та підлітків безпосередньо до місця події 25. 

Вивчення історичних документів, спогадів безпосередніх свідків у 

зіставленні з різноманітними пам’ятками історії та культури дозволяє не 

просто дослідити широкий спектр питань, а надати об’єктивну оцінку 

подіям, які мали місце в Україні в різні історичні періоди, зокрема в 

період тоталітаризму і тим самим встановити історичну справедливість, 

відновити пам’ять про жертви «Великого терору». Робота по виявленню 

пам’яток, пам’ятних місць, пов’язаних з трагічними подіями нашої 

історії активізувалася у зв’язку з прийняттям Закону України від 

17.04.1991 р. «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

низки Указів Президентів України щодо відзначення «Дня пам’яті 

жертв голодоморів та політичних репресій», розпорядження Президента 

України №204/2011 «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і 

впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та 

інших трагедій українського народу»26. 

Проблема виявлення та меморіалізації поховань жертв 

тоталітарних репресій до сьогодні в Україні системно не вивчена і не 

вирішена, як також відсутній реєстр чи хоча б перелік цих місць. 

Встановлені лише найвідоміші за народною пам’яттю місця масових 

трагедій27. «Якщо пам’ять – побічний продукт минулого досвіду, то 

комеморація виникає в теперішньому із бажання спільноти, що існує 

тепер, підтвердити почуття своєї єдності і спільності, зміцнюючи зв’язки 

                                           
25 Інтерв’ю з Дубницьким Степаном Григоровичем від 14.09.2016 року// Архів 

автора. 
26 Денисенко Г. Місця пам’яті і пам’ятники жертвам "Великого терору"// 

Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 101–102. 
27Жив’юк А. А. Меморіальні місця тоталітарних репресій в Україні: проблеми 

локалізації, комеморації, інституціоналізації // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/107/20009-memorialni-miscya-

totalitarnix-represij-v-ukra%D1%97ni-problemi-lokalizaci%D1%97-

komemoraci%D1%97-institucionalizaci%D1%97.html 
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всередині спільноти через спільне бачення минулого або, точніше, через 

подібне ставлення до репрезентації минулих подій»28.  

Саме тому Державний історико-архітектурний заповідник у м. 

Бережани прагне дослідити місце поховання жертв радянського 

тоталітарного режиму та гідно перепоховати їх на міському кладовищі, 

тому спільно із ДП «ОАСУ «Подільська археологія» розробили і 

запропонували Бережанській міській раді  проведення пошукових робіт 

із виявлення захоронень розстріляних в 1941 році в’язнів Бережанської 

тюрми. Оскільки й дві раніше розкриті могили не були досліджені і 

швидко засипанні, а третя потребує комплексного вивчення та гідного 

вшанування пам’яті українців, які трагічно загинули.  

 

                                           
28Мегилл А. Историческая эпистемология: Научная монография (перевод 

Кукарцевой М., Катаева В., Тимонина В.) / Мегилл А. – М.: Канон + РООИ 

«Реабилитация», 2007. – С. 116.  
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Izabella Sariusz-Skąpska (Kraków) 

 

BYKOWNIA. CIEŃ KATYNIA 

 

Rodziny Katyńskie – organizacja społeczna zrzeszająca 

bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej – dobrze znają drogę do lasu w 

Bykowni. Przyjeżdżaliśmy tutaj na długo zanim oficjalnie badacze 

potwierdzili, że na cmentarzysku ofiar stalinowskiego terroru 

spoczywają także ofiary Zbrodni Katyńskiej. Polskie pielgrzymki 

zatrzymywały się tutaj w drodze do Charkowa, gdzie w parku leśnym 

Piatichatki chowano jeńców z obozu z Starobielsku, zamordowanych 

w więzieniu charkowskim w 1940 roku. Przez wiele lat pracowały 

tutaj ekipy polskich archeologów, szukając materialnych dowodów, że 

oprócz Polaków, mieszkających na ziemi kijowskiej i tutaj 

zamordowanych podczas Wielkiej Czystki 1937 roku, w 

bykowniańskim lesie spoczęły też ofiary Zbrodni Katyńskiej 1940 

roku. 

Pierwszy raz dotarłam do bykowniańskiego lasu w 2007 roku. 

Jako wnuczka Bolesława Skąpskiego, prokuratora zamordowanego w 

Katyniu, z własnego doświadczenia znałam drogę Rodzin Katyńskich, 

jaka prowadzi nas także do tego miejsca: za nami są dziesięciolecia 

ukrywania losów bliskich i trudne lata mozolnego dochodzenie do 

prawdy po 1989 roku, odkąd w wolnej Polsce ludzie zjednoczeni 

rodzinną historią oddolnie stworzyli jedyny w swoim rodzaju ruch 

społeczny – właśnie ruch rodzin, których połączyła wspólnota 

skrywanego cierpienia. Od lat jeździłam do Katynia: najpierw do 

bezimiennego lasu pod Smoleńskiem, a od 2000 roku na tamtejszy 

Polski Cmentarz Wojenny. Moja rodzina miała już swoje miejsce 

pamięci.  

Ale po Charkowie, Katyniu i Miednoje – po zbudowanych w 

2000 roku trzech pierwszych cmentarzach katyńskich – wiele Rodzin 

Katyńskich nadal czekało na ten czwarty, tutaj, w Bykowni. Przez lata 

w naszym środowisku wracało pytanie o losy ofiar Zbrodni 

Katyńskiej, które od września 1939 roku przebywały w więzieniach 

zachodniej Ukrainy i Białorusi i tutaj gdzieś zginęły jako 

wyselekcjonowali „wrogowie ludu». Zabito ich w wyniku 

postanowienia Biura Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940. Już w 



248 

latach 1990. dotarły do Polski pierwsze sygnały, że w Bykowni leżą 

Polacy, a wśród nich ofiary Zbrodni Katyńskiej. Dzięki niezwykłym 

zbiegom okoliczności i dzielnym ludziom poznaliśmy spis 3435 

nazwisk – tak zwaną „ukraińską listę katyńską».  

Jako Rodziny Katyńskie wiemy, że ta skrótowa nazwa może 

być powodem nieporozumień, ale chciałabym z całą mocą podkreślić, 

że nawet jeśli używamy tego skrótu, nie chcemy nikogo urazić czy 

oskarżać. Zwracano nam uwagę, że dla mieszkańców Ukrainy 

mówienie o „ukraińskiej liście katyńskiej» brzmi dwuznacznie, a 

nawet obraźliwie, podobnie jak dla Polaków dwuznacznie i obraźliwie 

brzmią „polskie obozy zagłady». Za każdym razem, w rozmowach z 

mediami czy w publikacjach fachowych, staramy się wyjaśniać, że dla 

nas „lista ukraińska» znaczy po prostu miejsce: mówimy o Ofiarach 

Zbrodni Katyńskiej, więzionych na Ukrainie i tutaj zamordowanych 

(w Kijowie, Chersoniu, Odessie...).  Nie wszystkie miejsca są znane, 

nie wszędzie można poszukiwać śladów po polskich jeńcach. 

Wiadomo, że większość z nich zginęła w Kijowie, i dlatego to właśnie 

w Bykowni w roku 2012 powstał i został poświęcony czwarty 

cmentarz katyński.  

Kiedy w 2007 roku wchodziłam do bykowniańskiego lasu po 

raz pierwszy, czwarty cmentarz katyński był tylko wielkim 

pragnieniem serc Rodzin Katyńskich, wielkim, ale odległym i tak, 

wydawało się, nierealnym. Spędzałam wtedy w Kijowie krótki urlop, 

poznawałam miasto i co dzień odkładałam wyjazd do Bykowni. Aż 

wreszcie przyszło mi skonfrontować się z tym lasem: sylwetka 

łagiernika i pomnik 1937 roku przy ruchliwej szosie, „czarna droga» 

oznaczona biało-czarnymi palikami, monument na polanie. I to, czego 

nie zapomni nikt, kto był wtedy w bykowniańskim lesie: drzewa 

obwiązane „rucznikami», pięknie haftowanymi na czerwono i na 

niebiesko, drzewa jak pomniki, drzewa jak nagrobki. Tabliczki 

drewniane i metalowe, ze zdjęciami i porcelanowymi portretami. 

Imiona, nazwiska, daty, życiorysy. Ogrom cierpienia ofiar i siła 

pamięci osieroconych rodzin. 

Odwiedzający Bykownię pamiętają także polskie tabliczki, 

które były zapowiedzią nowego rozdziału tutejszej tragicznej historii. 

Do morza krwi Wielkiej Czystki 1937 dołączała ta polska kropla: 

Ofiary Zbrodni Katyńskiej, zamordowane w roku 1940, pochowane 
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w Bykowni. Była miedziana tabliczka pułkownika Konstantego 

Druckiego-Lubeckiego czy epitafium sędziego Karola Waltera. 

Czytaliśmy: „Śp. Karol Julian Walter. Syn Adama i Antoniny. 

Urodzony 27.01.1891 w Nadwornej pow. Stanisławów. Sędzia Sądu 

Okręgowego we Lwowie. Porucznik Rezerwy Wojska Polskiego. 

Aresztowany w dniu 9.04.1940. Prawdopodobnie pochowany w 

zbiorowej mogile w Nadleśnictwie Bykownia. Żyje w naszych 

sercach. Żona i Dzieci». „Śp. starszy posterunkowy Klemens 

Pietruszka (ur. 1898 + 1940). Pokój Jego Duszy!» I dalej, na 

kolejnym drzewie: „Śp. płk dypl. Konstanty Drucki-Lubecki. 

Dowódca Wileńskiej Brygady Kawalerii (ur. 1893, zm. 1940). 

Pośmiertnie mianowany generałem brygady. Prawdopodobnie 

pochowany w zbiorowej mogile w Nadleśnictwie Bykownia. Córka 

oraz wnukowie z rodzinami». 

Wracałam potem do Bykowni: zmieniały się pory roku, raz 

byłam tu prywatnie, innym razem z pielgrzymką Rodzin Katyńskich 

czy z oficjalnymi delegacjami. Za każdym razem dokumentowałam 

to niezwykłe miejsce, a w Polsce pokazywałam zdjęcia i 

opowiadałam tutejszą historię. Uderzająca była różnorodność 

ludzkich losów, ale także determinacja, z jaką rodziny ofiar 

stalinowskiego terroru tutaj właśnie starali się upamiętnić swoich 

bliskich. Dobrze znam ten rodzaj determinacji – jest on tożsamy z 

trwającym dziesięciolecia dążeniem Rodzin Katyńskich, aby nikt, kto 

tutaj zginął, nie został zapomniany. Jako rodziny robimy wszystko, 

aby przełamać anonimowość dołów śmierci, do których ciała 

pomordowanych wrzucali kaci z NKWD. Aby dać świadectwo 

tęsknocie i cierpieniu tych, którzy pozostali i nie boją się pamiętać, 

przekazując swoje doświadczenie dzieciom, wnukom, prawnukom.  

Tutaj, w bykowniańskim lesie, najlepiej widać serdeczną 

wspólnotę losów rodzin mieszkańców ziemi kijowskiej, które 

upamiętniają swoich bliskich, ofiary Wielkiej Czystki 1937 roku, i 

Rodzin Katyńskich, wspominających ofiary Zbrodni Katyńskiej roku 

1940. I jedne, i drugie rodziny musiały unieść komunistyczne 

kłamstwo, jakoby w Bykowni spoczęli ludzie zamordowani przez 

nazistów podczas okupacji Kijowa... I jedne (ukraińskie), i drugie 

(polskie) rodziny wiedziały albo po latach dowiadywały się, jak 

niszczono wszelkie dowody, także te, zakopane w ziemi, w leśnych 
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mogiłach. Bo przecież dowodem zbrodni może być skrawem listu czy 

dokumentu, który zamordowany miał przy sobie, bo w dołach śmierci 

mogły się zachować notesy czy kalendarzyki, a na przedmiotach 

codziennego użytku – grzebieniach, kubkach, łyżkach, papierośnicach 

– więźniowie rzeźbili swoje imiona, wierząc, że zostanie po nich 

chociażby taki ślad.  

Rodziny Katyńskie dobrze znają te metody: tak samo 

niszczono dowody zbrodni w Katyniu, tak samo bezczeszczono 

mogiły w Charkowie, starając się i tam zatrzeć wszelkie ślady…  

Ale prawda, nawet zakopana z bezimiennej mogile, bestialsko 

wrzucona do dołu w lesie, przysypana ziemią – ta prawda jest 

cierpliwa, a gdy ujrzy światło dziennie, nie da się jej  ponownie 

zakopać. Dobrze pamiętam, jak w 2007 roku, podczas spotkania 

Federacji Rodzin Katyńskich dotarła do nas wiadomość, że oto w 

bykowniańskim lesie znaleziono „nieśmiertelnik» Józefa Naglika, 

starszego sierżanta, komendanta polskiej przedwojennej strażnicy 

Korpusu Ochrony Pogranicza, którego nazwisko widnieje na liście 

ofiar Zbrodni Katyńskiej, zaginionych z więzień Ukrainy. Mieszkańcy 

ziemi kijowskiej dobrze zrozumieliby radość Rodzin Katyńskich, 

których bliscy nie mieli jeszcze swojego cmentarza, bo nie było ich na 

liście ofiar Katynia, Charkowa czy Miednoje.  

Wiadomość o przełomie w badaniach polskich ekip 

ekshumacyjnych przekazał nam śp. Andrzej Przewoźnik, ówczesny 

sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od lat 

czekaliśmy na taki przełom. Niestety, minęło jeszcze kilka lat, zanim 

mogliśmy się pomodlić nad grobami ofiar Zbrodni Katyńskiej, 

pochowanych w Bykowni. Poświęcenia tutejszego cmentarza nie 

doczekał się Andrzej Przewoźnik, który zginął 10 kwietnia 2010 w 

katastrofie smoleńskiej. 

O pracach polskich ekip najlepiej opowiedzą ci, którzy te prace 

prowadzili. Nam,  Rodzinom Katyńskim, pozostawało wspieranie tych 

zespołów – za pośrednictwem Rady Ochrony dowiadywaliśmy się na 

bieżąco o postępach prac, a byli tutaj geodeci i antropolodzy, pracę 

archeologów i historyków uzupełniali eksperci medycyny sądowej, o 

wydobyte z ziemi przedmioty-dowody zadbali konserwatorzy i 

muzealnicy, a także fachowi dokumentaliści i archiwiści.  
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Rodziny Katyńskie uczestniczyły w konkursie na projekt 

czwartego cmentarza katyńskiego. Kiedy w grudniu 2011 nastąpiło 

wmurowanie kamienia węgielnego – to nasi przedstawiciele obok aktu 

erekcyjnego złożyli urny z ziemią z miejsc symbolizujących Zbrodnię 

Katyńską (Kozielsk, Katyń, Starobielsk, Charków, Ostaszków, 

Miednoje). We wrześniu 2012 doczekaliśmy się pogrzebu po 72 latach 

od Zbrodni.  

W ten sposób wielka historia totalitaryzmu XX wieku i zbrodni 

stalinowskich, ta historia, która trafiła już do podręczników, splata się 

z historią domową. Dzisiejszy kształt memoriału w Bykowni 

zawdzięczamy odwadze i determinacji wielu ludzi. Dzięki 

mieszkańcom ziemi kijowskiej pękło kolejne kłamstwo. Jako Rodziny 

Katyńskiej dziękujemy tym wszystkim, dzięki którym możemy na 

czwartym cmentarzu katyńskim możemy położyć kwiaty i zapalić 

świece. My jesteśmy tutaj krótko, Wy możecie na co dzień odwiedzać 

bykowniański memoriał.  

Kiedy myślę o Bykowni, widzę dzień poświęcenia cmentarza i 

dni zaraz potem następujące. 21 września 2012 to był trudny i piękny 

zarazem dzień dla Rodzin Katyńskich: i tych, pozostających w kraju, i 

tych, których przedstawiciele uczestniczyli w niezwykłym pogrzebie. 

Polskim pielgrzymom trudno było przygotować się na taki pogrzeb. 

Tu znowu można się odwołać do wspólnoty Waszych i naszych losów: 

jak można na takie wydarzenie czekać całe życie? Jak można 

zachować w starym człowieku uczucia dziecka, które Ojca widzi jak 

przez mgłę albo nie pamięta Go wcale? Rodziny Katyńskie znają takie 

pytania i wielokroć odczuwały wątpienie postronnych: czy takie 

rzeczy w ogóle są możliwe? Skąd bierze się taka tęsknota i łzy? To 

były bardzo wzruszające chwile: widzieć tutaj córki i synów, dziś 

osiemdziesięcioletnich, na pogrzebie po 72 latach… Pamiętam piękną 

panią Elżbietę, jak pochylona nad tabliczką swojego Taty szeptała: „A 

ja zawsze wierzyłam, że to się stanie, że dożyję tego dnia…» 

Kiedy nazajutrz po uroczystości poświęcenia wróciliśmy do 

Bykowni, był sobotni poranek. Las jakby oswajał się z nowym 

widokiem: z granitowymi pomnikami, z tabliczkami epitafijnymi, z 

ołtarzem. W centrum cmentarza katyńskiej jest ściana pamięci, gdzie 

w porządku alfabetycznym wykuto 3435 nazwisk. Przez środek 

jasnego granitu biegnie szczelina, którą można wziąć za ślad uderzenia 
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pioruna, ale z bliska widać, że to krzyż. Na granitowych płytach leżą 

kwiaty, ktoś zostawił woreczek z ziemią, ktoś inny położył różaniec i 

zdjęcie. W ten sobotni poranek spotykaliśmy wielu mieszkańców 

Kijowa – przyjechali do lasu na rowerach, niektórzy na spacer, ale byli 

i tacy, którzy chcieli odwiedzić nowy memoriał.  

Wiele razy okrążaliśmy alejką polski cmentarz, czytając 

tabliczki i poznając losy ludzi, którzy tu spoczęli. Osobliwością tego 

cmentarza katyńskiego są liczne nazwiska kobiet – do tej pory 

znaliśmy tylko jedną kobietę-ofiarę Zbrodni Katyńskiej. Była to Janina 

Lewandowska, zamordowana w Katyniu. W Bykowni jest więcej 

kobiet.  

W Bykowni jest w ogóle inaczej niż, na przykład,  tak dobrze 

mi znanym Katyniu: tam przy niemal każdym nazwisku widnieje data 

i miejsce urodzenia, zawód czy funkcja, a dla wojskowych – stopień. 

Tutaj jest więcej niewiadomych. To materiał do pracy dla zespołów 

historyków. Ta praca trwa i jest obliczona na lata. To również jest 

wątek nam wspólny: odzyskiwanie pamięci tak długo zakłamywanej i 

ukrywanej to zadanie dla wielu ludzi o otwartych umysłach i dzielnych 

sercach.  

Na katyńskich nekropoliach w Katyniu, Charkowie i Miednoje 

odwiedzających te miejsca zawsze porusza głos podziemnego 

dzwonu. Ten dzwon umieszczony jest w niszy pod bramą pamięci, bo 

on bije nie żywym, ale Ofiarom. Dzwon na cmentarzu w Bykowni jest 

inny. Wisi nad ziemią, a jego dzwonnicę stanowią cztery bloki skalne. 

Każdy przechodzień może podejść i poruszyć serce dzwonu. Pieśń 

tego dzwonu to hołd dla wszystkich pochowanych w bykowniańskim 

lesie.   
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ВІДНАЙДЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРАВДИ 

ПРО БИКІВНЮ У 1980-Х –1990-Х РОКАХ 

 
У статті розглядається процес оприлюднення у засобах масової інформації 

СРСР, УРСР, а також у київській пресі у 1980-х – 1990-х роках правди про таємну 

спецділянку НКВС УРСР, яка слугувала місцем захоронення розстріляних у київських 

в’язницях жертв радянських репресивних органів періоду 1937-1941 років. Для 

висвітлення теми використовувались матеріали про результати розкриття місць 

поховань та дослідження решток трупів у Дарницькому лісовому масиві («Биківня») зі 

справи № 518 10 відділу КДБ УРСР, яка зберігається у Галузевому державному архіві 

Служби безпеки України, та архівні матеріали тогочасної періодичної преси.. 

Ключові слова: Биківня, жертви репресій, НКВС, урядові комісії. 

 

The article examines the process of promulgating the truth in the media 

of the USSR, the Ukrainian SSR, as well as in the Kiev press in the 1980s and 1990s 

about the secret special section of the NKVD of the UkrSSR, which served as a place 

for the burial of the victims of the Soviet repressive organs of the period of 1937, 

which were shot in Kiev prisons -1941 years For the coverage of the topic, materials 

on the results of the burial site disclosure and the study of the remains of corpses in 

the Darnytsa forest bay (Bykivnia) were used from case No. 518-10 of the KGB 

Department of the UkrSSR, which is stored in the Sectoral Archive of the Security 

Service of Ukraine, and archival materials of the then periodical press 

Key words: Bykivnia, victims of repressions, NKVD, the government commissions. 

 

Розкриття правди про Биківню було довготривалим процесом, 

який можна умовно розподілити на кілька етапів: 1) перші публікації «по 

свіжих слідах» (стаття німецького військового кореспондента Петера 

Кольмуса «Вбивства ГПУ також і в Києві», надрукована 29 вересня 1941 

року «Берлінською біржовою газетою» («Berliner Börsen Zeitung»), інші 

подібні (передруковані) статті у газетах «Українське слово», «Львівські 

вісті», «Stajerski gospodar»); 2) публікації в українській діаспорі (книга 

Леонтія Форостівського «Київ під ворожими окупаціями», розлога 

стаття у щомісячнику «Нові дні» (Канада); 3) статті, замітки, відгуки у 

пресі 1980-х – 1990-х років. 

Після визволення Києва у 1943-1944 роках розпочала діяльність 

заочна Всесоюзна «[…] Надзвичайна Державна комісія зі встановлення 

і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх 

спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, 

громадським організаціям, державним підприємствам СРСР. Комісія 
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мала збирати документальні відомості, перевіряти їх і в міру 

необхідності публікувати матеріали про злочини нацистів та матеріальні 

збитки […]»1. Вона, як і наступна урядова комісія 1971-го року, у 

висновках підтвердила розстріли радянських громадян фашистськими 

загарбниками. Вірогідно тому, або й користуючись тим, що неподалік 

від биківнянських поховань у кількох кілометрах знаходився один із 

найбільших в Україні Дарницький табір військовополонених, у якому 

німцями знищено понад 68 тисяч осіб2 відповідно до висновків, що 

зазначені в Акті про масове винищення військовополонених та 

радянських громадян у таборах селища Дарниця, Київської області. 

Можна припустити, що у зв’язку з цим відповідно до Акту від 28 квітня 

1971 року про результати виявлення місць захоронень та дослідження 

решток людей, виявлених у Дарницькому лісовому масиві датування 

захоронень визначили «приблизно у 28-30 років, що відноситься до 

1941-1943 років»3. «Хоча при часткових розкопках поховань німцями, 

які працювали на території спецділянки НКВС у Биківнянському лісі, 

ще у 1941-1943 роках було встановлено, що тіла розстріляних були або 

у розкладеному або напіврозкладеному стані, тобто розстріляли їх ще 

задовго до початку війни»4.  

Також вводили в оману вбиті пострілами у потилицю жертви «зі 

зброї калібру 9,11 мм (таке, до речі, було на озброєнні німецького 

вермахту), а табельна зброя в органах НКВС, як відомо, була калібру 

7,62 мм», – про це  розповів Юрій Коваленко, судмедексперт Київського 

обласного бюро судово-медичної експертизи, який практично з 1971 

року брав участь у всіх ексгумаціях тисяч жертв репресій у Биківні. 

«Саме ця обставина з початку і направила нас хибним шляхом: мирних 

                                           
1Максимчук Є. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на 

території України (1941-1951 рр.): типово-видовий склад та інформаційний потенціал 

джерельного комплексу // Автореферат дис. …канд.іст.наук: 07.00.06. – Київ. – 2007. – 

С.7. 
2Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Ф. 16. – Спр. 518. – Арк. 157. 
3Там само. – Арк. 106. 
4Філімоніхін В. Спецділянка НКВС УРСР (1937-1941) місце таємного поховання жертв 

масових політичних репресій у 19, 20 кварталах Биківнянського лісу міста Києва. // 

Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти 

Церкви: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: 

Видавництво «Пороги», 2015. – С. 105. 
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жителів, мовляв, вбили німецько-фашистські окупанти. І така версія, на 

жаль, протрималась майже двадцять років»5, – продовжував він.  

Дошукатися правди щодо масових поховань жертв 

тоталітаризму в Биківні спробували члени Клубу творчої молоді, 

заснованого у 1960 році, а саме: Лесь Танюк, Василь Симоненко та Алла 

Горська. Вони не раз приїжджали до Биківнянського лісу, бачили 

злочинства мародерів, які роками потайки розкопували ями-могили у 

пошуках золотих зубних коронок та інших коштовностей, що колись 

належали жертвам. 

У лісі бував і Микола Лисенко, український громадський і 

політичний діяч, дослідник сталінських репресій, а згодом один із 

фундаторів Українського товариства «Меморіал», який у 1987 році 

зробив кілька фотографій прострелених черепів і залишків одягу. За 

підтримки Київської організації Спілки письменників України зібрані 

матеріали передано до ЦК Компартії України. Того ж року було 

сформовано чергову Державну комісію (після комісій 1943-1944 та 1971 

років).  

«[…] Деяких «мисливців за щелепами» співробітникам міліції 

вдалося затримати, що називається, на місці злочину, і вони засуджені, 

притягнені до адміністративної відповідальності. У теперішній час 

прокурор вніс протест, щоб рішення скасувати, притягнути винних до 

кримінальної відповідальності. […]», – розповів голова урядової комісії, 

міністр внутрішніх справ УРСР І. Д. Гладуш6. У тій же статті він назвав 

биківнянські поховання «місцем масових розстрілів радянських людей 

в роки фашистської окупації». 

Сергій Кисельов, власний кореспондент «Літературної газети» в 

Україні, опублікував статтю «Тайна Биківнянського лісу», в якій 

розповів читачам: «У лісі біля Биківні, що неподалеку від Києва, 6 

травня 1988 року був встановлений пам’ятник, спроектований 

лауреатом Державної премії СРСР В. Шараповим. На величезному 

чотирьохкутному гранітному камені – напис українською мовою: 

«Вічна пам’ять. Тут поховано 6329 радянських воїнів, партизан, 

підпільників, мирних громадян, закатованих фашистськими окупантами 

                                           
5Сикорский Г. Польский след все-таки есть в Быковне, но о нем предпочитают молчать. 

// Киевские ведомости. – 1993. – 01 июля. – С. 12.  
6Кейбис В. Реквием Дарницкого леса // Правда України. – 1988. – 12 січня. – С. 3.  



256 

у 1941-1943 рр.». Однак існує, як з’ясовується, і інша версія появи цього 

скорботного місця. […]»7. Так, на відміну від офіційної, наприкінці 

1980-х з’явилася у пресі, а відтак і в громадській свідомості, 

альтернативна точка зору. Її першим на всесоюзному рівні озвучив той 

таки С. Кисельов у другій частині згаданої вище статті, спираючись на 

зібрані усні свідчення очевидців та жителів Биківні.  

Урядова комісія 1988 року з додаткового вивчення обставин і 

документів, пов’язаних з масовими похованнями радянських громадян 

у 19 кварталі Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового 

господарства м. Києва, яку очолив міністр внутрішніх справ УРСР І. 

Гладуш (як і минулу 1987 року, яка не встановила об’єктивних 

обставин), під тиском громадськості нарешті надала зовсім інший 

висновок, ніж попередні. Разом із створенням комісії прокуратура 

Української РСР порушила кримінальну справу № 50-0092 на підставі 

матеріалів з перезахоронення залишків людей на території 19-20 

кварталів Дніпровського лісництва біля селища Биківня за 1971 і 1987 

роки, а також звернень громадян та публікацій у засобах масової 

інформації. 

Павло Позняк у статті «Биковня: розгадка ще попереду» подає 

розповідь керівника слідчої групи прокуратури, прокурора слідчого 

управління Прокуратури УРСР В. Кулика кореспонденту газети: «Нашу 

групу створено 5 грудня минулого року для розслідування об’єктів 

поховання у суворій відповідності з законом. Для розслідування суто 

професійними слідчими методами. У складі групи досвідчені 

працівники, вони діють за чітко розробленим планом.  На сьогодні вже 

опитано 120 свідків, у тому числі практично всіх жителів Биковні 

старшого віку, які хоч що-небудь пам’ятають про ті часи. Ретельно 

збираємо матеріали для експертних досліджень, без яких неможливо 

робити будь-які висновки. Зроблено всі необхідні запити, ведуться 

пошуки в архівах, ознайомилися з досвідом роботи наших колег, які 

розслідують масові поховання в Білорусії, зокрема в Куропатах. Слідча 

група розробляє всі можливі версії: наприклад, що в Биковнянському 

                                           
7Киселев С. Тайна Быковнянского леса // Литературная газета. – 1988. – 30 ноября. – С. 2.  
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лісі поховано тільки закатованих фашистськими карателями, або тільки 

жертви передвоєнних репресій, або і тих, і інших»8. 

До речі, під час роботи згаданої вище комісії було організовано 

прийом звернень громадян безпосередньо у Биківні, оприлюднено 

телефони, за якими можна було вдень та вночі надати будь-яку 

інформацію щодо питань, які досліджувала комісія. Також листи зі 

спогадами приймались газетою «Вечірній Київ», журналом 

«Філософська і соціологічна думка» та передавались слідству. 

Як пише С. Кисельов у статті «Ще раз про Биківню»: «[…] 

Слідство було доручено вести слідчому з особливо важливих справ при 

прокуратурі Києва В. Ігнатьєву. А оскільки цей «важняк» у 

прокурорських колах був відомий не тільки як професіонал найвищої 

проби, але і як людина, що дозволяє собі залишатися при своїй думці, 

приглядати за ним був приставлений дехто В. Кулик, працівник 

республіканської прокуратури. Погляди цієї людини змінювались як 

пори року, тільки скоріше. Та залежали винятково від міркувань 

наглядаючого за його власними діями тодішнього заступника 

республіканського прокурора С. Литвинчука. […] В. Ігнатьєв, який 

допитав біля 250 свідків, відновив майже повну картину репресій, що 

проводились у Києві з 1936 по 1941 рік, […]. За чотири місяці роботи 

В. Ігнатьєв однозначно довів, що в Биківнянському лісі поховані саме 

жертви сталінських репресій. І як не опирався проведенню ексгумації 

биківнянського захоронення згаданий вже заступник прокурора 

республіки Литвинчук, вона відбулася. […]»9.  

Громадськість вимагала звіту про діяльність комісії, 

оприлюднення  виявлених фактів про долю близьких і рідних, яких 

колись забрав «чорний ворон». 

В іншому інтерв’ю В. Кулика у статті Олександра Швеця 

«Народження правди», яке відбулось після засідання урядової комісії, 

стало можливим ствердження та визнання того, що під Биківнею 

поховані саме жертви сталінських репресій. Слідству довелось 

встановлювати прізвища загиблих за особистими речами, знайденими в 

братських могилах, та індивідуальними написами на них, а також 

                                           
8Позняк П. Биковня: розгадка ще попереду // Прапор комунізму. – 1989. – 05 лютого. – 

С. 5. 
9Киселев С. Еще раз о Быковне. Заметки на полях расследования. // Литературная газета. 

– 1990. – 10 жовтня. – С.13. 
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досліджувати архівно-кримінальні справи. Названі деякі з встановлених 

прізвищ. 

Нарешті, В. Кулик розповів і про те, що «[…] вирок, як правило, 

здійснювався без зволікань – через 2-3 дні після оголошення. […]»10, до 

того ж підтвердив і що розстріляних привозили до лісу вночі на критих 

брезентом машинах, і що братські могили колись розташовувались за 

огорожею зеленого паркану. Про той паркан згадував й вагоноважатий 

на маршруті Бровари – Микільська Слобідка Дмитро Андрійович 

Макаренко, як відомо зі статті С. Кисельова «Тайна Биківнянського 

лісу»: «[…] Коли вночі […] о другій годині траплялось бачити: іде 

колона машин, критих брезентом. Від трьох до шести вантажівок. А 

попереду і позаду – легкові. І згортали вони з шосе до лісу, до якого була 

прокладена дорога. […] Усі знали: у цих машинах везуть трупи вбитих. 

У ліс, за зелений паркан. […] ». З тієї ж статті розповідь мешканця 

селища Биківня Петра Захаровича Куковенка, який «до виходу на 

пенсію, працював лісником у навколишніх лісових угіддях і знав кожну 

стежину і кожне дерево»11: «Паркан зелений поставили в лісі у 1936 

році. […] У війну німці тут нікого не стріляли і трупи сюди не звозили. 

Ми би бачили і чули. Адже знали ж ми про Бабин Яр! Трупи возили до 

війни. […]»12. Із свідчень мешканки Биківні Єфросинії Микитівни 

Дмитренко, що подані в іншій статті С. Кисельова «Биківня: вся 

правда»?: «[…] точно не можу сказати, коли саме був зведений той 

паркан. Мабуть, уже в 1936 році він будувався. Про нього знала з 

батькових розмов. Він тоді працював робітником по обслуговуванню 

траси Київ – Бровари і, оскільки був шляховиком, то прокладав у лісі 

таку тимчасову дорогу – з вербової лози. Звичайно, знав, що там щось 

будується. А вже пізніше якось ми з сестрою  і з сусідами пішли по гриби 

і натрапили на зелений паркан. Він був щільний такий, вищий 

людського зросту, а всередині будиночок стояв. Там ще собачка 

бігала… За німців до лісу не ходила. Я тільки чула, що вони там трупи 

розкопують. Дехто з наших бачив. А щоб там когось розстрілювали, я і 

                                           
10 Швець О. Народження правди // Вечірній Київ. – 1989. – 22 березня. – С. 1. 
11Лисенко М. Биківня – наш вічний біль. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 

С. 40. 
12Киселев С. Тайна Быковнянского леса // Литературная газета. – 1988. – 30 ноября. – 

С. 1. 
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сама не чула, і ніхто мені не розповідав про це. Думаю, якби 

розстрілювали, то, очевидно, це було б відомо. […]»13  

На початку 1989 року за дорученням Урядової комісії і слідчої 

групи Прокуратури УРСР Комітетом держбезпеки республіки були 

вивчені матеріали щодо «діяльності НКВС-НКДБ УРСР в роки масових 

порушень соціалістичної законності»14 та матеріали довоєнного 

періоду, що належали до 1936-1941 років, у яких могла б міститися 

інформація щодо масових захоронень людей у лісовому масиві 19-го 

кварталу Дніпровського лісництва Дарницького лісопаркового 

господарства. Під час цих заходів були не тільки «встановлені та опитані 

співробітники, які працювали в органах держбезпеки у довоєнний 

період» , а й стало відомим про виділення та відмежування земельної 

ділянки для спеціальних потреб НКВС УРСР на довготривалому 

засіданні Президії Київської міської ради від 20 березня 1937 року,  яке 

було розпочато «о 6 годині 15 хвилин ранку і закінчено о 2-й годині 

ночі»15. «Зі слів співробітників того часу термін «спецпотреби» 

застосовували до ділянок землі, позначаючи місця захоронення осіб, 

засуджених до ВМП. Документальні дані щодо місця розташування 

вказаної ділянки землі не збереглися. Проте, за уривчастими 

відомостями старих співробітників, такою ділянкою землі є ділянка 

лісового масиву в районі сел. Биківні, де у 1936 році був збудований 

невідомий об’єкт, що охоронявся часовими, тобто напередодні масових 

репресій16. […]»  

У справі № 518 із матеріалами про результати розкриття місць 

поховань та дослідження решток трупів у Дарницькому лісовому масиві 

(«Биківня») під грифом «таємно» міститься агентурне повідомлення від 

9 січня 1989 року. Відповідно до вміщеної довідки агент «Марсель» – 

«кореспондент газети «Вечірній Київ», брав участь у підготовці 

публікацій про хід роботи урядової комісії з вивчення матеріалів щодо 

масових захоронень людей в Биківні і Дарницькому лісі у 30-х роках»17. 

У змісті повідомлення розповідається, що у грудні «Вечірній Київ» 

опубліковував «матеріали про історію масового захоронення 

                                           
13Кисельов С. Биківня: вся правда? // Культура і життя. – 1989. – 20 серпня. 
14 Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Ф. 16. – Спр. 518. – Арк. 289. 
15Там само. – Арк. 332. 
16Там само. –  Арк. 289-290. 
17Там само. – Арк. 338 зв.  
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радянських громадян у 19 кварталі Дніпровського лісництва – під 

Биківнею»18. Дані публікації були «відповіддю на різкий спалах 

суспільного інтересу до захоронень, викликаного результатами 

попередньої урядової комісії. Інтерв’ю з міністром МВС УРСР 

Гладушем, заст. прокурора УРСР Литвинчуком, експертами викликали 

великий потік листів до редакції. У багатьох листах вказуються адреси 

можливих захоронень репресованих у 30-х роках радянських громадян: 

Лук’янівське та Солом’янське кладовища, Бабин яр, «зелений паркан» 

під Биківнею. […] найближчим часом планується звернення редакції до 

члена урядової комісії – застголови КДБ УРСР з проханням дати 

інтерв’ю для газети про хід слідства. […]»19 та подано коло вірогідних 

під час зустрічі питань. Далі у тексті йшлося, що «дуже важливо було б 

для підтримання авторитету органів КДБ у народі, якщо автор інтерв’ю 

вперше згадав факти про місця вірогідних захоронень і як можна більш 

чітко окреслив роль органів КДБ у відновленні доброї пам’яті незаконно 

репресованих у 30-ті роки радянських громадян. Тисячі, сотні тисяч 

киян, що слідкують за цією темою на сторінках «ВК» змогли б ще раз 

впевнитися у чесності й мужності не тільки найкращих представників 

НКВС, що першими прийняли на себе каральний меч єжовсько-

берієвського безправ’я, але й нинішніх чекістів, що принципово 

піднімають завісу над таємницями тих тяжких років. Позитивний ефект 

від подібної публікації буде величезним»20. 

Чи можна сприйняти наведену вище цитату як спробу 

«джерела» зманіпулювати компетентними органами заради визнання 

ними правдивості свідчень, які просочувались з усіх щілин своїми 

публікаціями, листами та заявами? Оскільки ці «славетні та мужні 

представники» упродовж років здійснювали заходи щодо «виявлення 

можливих інспіраторів та припинення провокаційних домислів, 

спрямованих на те, щоб пов’язати події часів фашистської окупації з 

«жертвами сталінського терору»21». 

Український журналіст, громадський діяч, а також головний 

редактор газети «Вечірній Київ» у 1985-2000 роках Віталій Карпенко у 

своєму «Феномені «Вечірнього Києва» наприкінці 80-х – на початку 90-

                                           
18Там само. – Арк. 338.  
19Там само.  
20Там само. – Арк. 338 зв. 
21ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 518. – Арк. 167.  
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х років (Нотатки головного редактора)» пригадуючи, писав: «[…] 

Інтерес до теми був надзвичайно великим. Редакція підготувала 

репортаж про роботу комісії, додала кілька читацьких листів, які 

фактично підтверджували факти розстрілів громадян у Києві, але 

добірка матеріалів під назвою «Биківня: шлях встановлення істини 

непростий – подробиці для «Вечірки»» була заборонена цензурою. 

[…]»22. 
З-поміж іншого матеріалу у добірці був лист, сповнений каяття 

одного з учасників розстрілів. Зміст листа вміщений у тих же «Нотатках 
головного редактора» з посиланням на редакційний архів «Вечірнього 
Києва». Спочатку особа, яка назвалась Мовчаном Іваном Юхимовичем, 
1905 року народження, подала короткі біографічні та кар’єрні відомості 
про себе. Зокрема, що «[…], скінчив 4 класи середньої школи і працював 
до 1920 року на фабриці. У 1923 році вступив до комсомолу. У 1928 році 
служив в 3-му відділенні Київського УНКВД рядовим бійцем охорони, 
жили у казармі на Сирецькій, 5. […]»23. Після чого, на підставі власного 
досвіду розповіла про технологію розстрілу і зброю, яка 
застосовувалась: «[…] Перший раз це сталося на початку квітня 1934 р. 
Нас було 9 бійців, командир наш був Григолевич, […] Ми привезли 8 
людей для розстрілу. Доїхали до Солом’янського кладовища, […] пішли 
далі пішки до Батиївки. […] У одного з них був кожаний піджак, 
Григолевич сказав, щоб я його взяв собі, тому я стріляв у голову, щоб не 
попортити піджак. В мене була ще царська ґвинтівка, а в Григолевича 
був наган. […] А другий раз я брав участь у розстрілах в липні 1938 р., 
два рази. Перший раз ми постріляли 29 людей, з них 4 жінки, а в другий 
раз – 39 людей. Обидва рази стріляли ми в Бабиному Ярі, трохи нижче і 
правіше, де стоїть пам’ятник євреям. Я також стріляв по них з ґвинтівки, 
а у деяких моїх товаришів були нагани. Тоді товариші мені розказували, 
що на тому місці лежить багато постріляних НКВД. […] Я тоді дуже 
пишався тим, що роблю за партію нашу і за тов. Сталіна Й.В. Тепер мені 
вже скоро вмирати, так я хочу, щоб усі знали, де лежать вбиті люди, яких 
постріляли. Я знаю, що постріляних там дуже багато, більше двісті 

                                           
22Карпенко В. Феномен «Вечірнього Києва» наприкінці 80-х – на початку 90-х років 

(Нотатки головного редактора) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1022  
23Там само. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1022
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людей. Я своєї адреси не пишу, щоб спокійно дожити у своїй хаті. Та хай 
мене судить Господь наш Бог»24. 

Щиросердечна розповідь хоч і не мала стосунку до биківнянських 
поховань, показуючи зневажливе ставлення до людського життя, хибні 
переконання співробітників НКВС та виконання, з точки зору 
сьогодення, злочинних наказів керівництва держави, вона насамперед 
викривала інші місця захоронень у Києві. 

В. Карпенко пише, що «[…] у газеті під рубрикою «Просимо 
вибачення» з’явилася замітка «Факти потребують перевірки». У ній 
ішлося про те, що обіцяна в анонсі добірка була редакцією підготовлена 
до друку, згадувалось про матеріали, з яких вона була сформована, а далі 
пояснювалось у м’якій формі, чому вона не була оприлюднена: 
«Матеріал про Дарницький ліс не з’явився з тієї причини, що голова 
урядової комісії вважає неможливою публікацію свідчень старожилів, 
які зустрічалися з членами урядової комісії, бо ці свідчення потребують 
додаткової перевірки… Люди розповідали те, про що чули від інших і 
що бачили самі. Чи були ці свідчення підтверджено документально? 
Мабуть, ні. Документів, що підтверджують ту чи іншу версію, у тих, хто 
розповідав, не було»25.  

Підсумовуючи, слід зауважити, що впродовж десятиліть засоби 
масової інформації та суспільство були прикуті до процесу слідства та 
встановлення правди не тільки про Биківнянську трагедію, а й до інших 
подібних. Найчастіше громадськість була обурена неправдивістю 
висновків і вимагала визнання істини. Публікації 1980-1990-х років 
щодо Биківнянських поховань у всесоюзній та загальноукраїнській 
пресі, безперечно, мають історичну й наукову цінність. Фактично саме 
статті у ЗМІ стали своєрідним каталізатором процесу відкриття правди 
про добу Великого терору в Києві, про Биківню як місце, де знайшли 
свій останній спочинок жертви сталінського свавілля. Але так само вони 
важливі для сучасних досліджень Биківнянської трагедії 
оприлюдненням усних свідчень місцевих мешканців, колишніх 
співробітників внутрішніх органів, які дозволяють побачити цілісну 
картину приховування радянською владою, а потім поступового 
розкриття інформації про одну із найтрагічніших сторінок української 
історії. 

 

                                           
24Там само. 
25Там само.  



263 

ІV.  ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР БИКІВНЯНСЬКОЇ 

ТРАГЕДІЇ 
 

 

Шептицька Т. (м. Київ) 

 

ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ ВИМІР БИКІВНЯНСЬКОГО 

МАРТИРОЛОГУ: ДОЛІ, МАЛОВІДОМІ ФАКТИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Розглядаються перспективи вивчення письменницьких біографій і 

літературного середовища доби «Розстріляного відродження» крізь призму постатей 

Биківнянського мартирологу. Окреслюються «білі» плями у сучасних дослідженнях та 

визначаються напрямні для подальних наукових розробок. 

Ключові слова: Биківня, мартиролог, письменники, «Розстріляне 

відродження», політичні репресії. 

The perspectives of studying the writer's biographies and the literary environment of 

the "Executed Renaissance" period are examined through the prism of the figures of the 

Bykivnyansky’ marmotrology. "White" spots in modern studies are distinguished and guides are 

set for undergraduate research. 

Key words: Bykivnya, martyrology, Ukrainian writers, «Executed Renaissance», 

political repressions. 

 

Великий терор, що охопив у 1937-1941 р. усю територію 

України, був спричинений різноманітними політичними чинниками, 

проте додатковою метою мав ще й остаточне упокорення місцевого 

населення, яке, як могло, опиралось більшовицькій окупації, згортанню 

національно-культурних прав, насаджуваній колективізації. 

Організатори масових політичних репресій цього періоду взяли на 

озброєння тезу Й. Сталіна про знищення «залишків експлуататорських 

класів», які заважають рухатись до «світлого майбутнього». У 

прикінцевому слові на лютнево-березневому Пленумі ЦК ВКП(б) він 

наполягав: «…вони перетворилися в безпринципну і безідейну банду 

професійних шкідників, диверсантів, шпигунів, убивців. Зрозуміло, що 

цих панів доведеться громити й корчувати нещадно, як ворогів 

робітничого класу, як зрадників нашої батьківщини. Це ясно і не 
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потребує дальших роз’яснень1. Відтак, під категорію «ворогів народу», 

«зрадників Батьківщини» потрапили представники усіх соціальних 

прошарків тогочасного українського суспільства. Операцію з 

проведення масових репресій, започатковану оперативним наказом 

НКВС № 00447 від 30.07.1937 р., кілька разів продовжували та 

відповідно збільшували ліміти на розстріли (І категорія) та ув’язнення 

до таборів «ГУЛАГ» (ІІ категорія). Якщо первинний ліміт для України 

за  обома категоріями становив 26150 осіб, то у січні 1938 року він був 

збільшений до 83122 осіб2. Щодо Києва та Київської області кінцеву 

кількість жертв сталінського беззаконня, знищених співробітниками 

НКВС та похованих на території 19-20 кварталів Биківнянського лісу, 

історикам ще доведеться серйозно уточнювати3.  

Проте Биківнянський мартиролог як зведена (хоч і не остаточна) 

база даних розстріляних у Києві в 1937-1941 роках демонструє широкий 

етнонаціональний та соціальний зріз тогочасної української спільноти і 

цілком придатний для попередніх узагальнень. Українські письменники 

представлені у ньому не надто великою (десь біля трьох десятків) 

групою осіб, особливо, якщо порівнювати із цифрами «Списку 

Сандармоху». Більшість літераторів (хіба за винятком В. 

Дурдуківського як представника т.зв. «старшого покоління» й одіозного 

І. Кириленка) уособлюють покоління «Розстріляного відродження», яке 

увійшло у красне письменство на хвилі національно-визвольної 

боротьби 1917 – 1921 років. 

Варто зазначити, що українська література доби «Розстріляного 

відродження» й досі залишається одним із пріоритетних напрямків 

сучасних наукових досліджень, зважаючи на повноту та 

різножанровість її мистецького вияву, стильову різноманітність, ідейну 

полемічність та поліфонічність. У працях В. Дончика4, Ю. Коваліва5, 

                                           
1Прикінцеве слово товариша Сталіна на Пленумі ЦК ВКП(б) 5 березня 1937 

року // Колгоспниця України. – 1937. – №7-8.  
2Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937-1938 рр. – К., 2010. – 

Т.1. – С. 219-255. 
3Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937 – 1941 роках: 

дослідницькі рефлексії та інтерпретації: Зб. наук. праць. – К., 2014. – 200 с. 
4Історія української літератури ХХ століття.: у 2 кн. : підручник / за ред. В. Г. 

Дончика. – Київ.: Либідь, 1998. – Кн. 1. – 464 с. 
5Ковалів Ю.І. Письменство «розстріляного відродження»: від літературних 

угруповань до Літературної дискусії / Ю.І. Ковалів. – К.: «Бібліотека 



265 

В. Моренця, Л. Сеника6, М. Шкандрія7 та багатьох інших висвітлюється 

значний діапазон літературно-критичних питань: від повернення до 

активного наукового обігу забутих чи зовсім невідомих авторів, аналізу 

етапів формування українського модернізму, функціонування 

різноманітних тогочасних ідейно-художніх парадигм до рецепції в 

художньому слові проблем українського націєтворення. Утім, 

доводиться констатувати, що попри розмаїття монографій, публікацій, 

дисертацій як персоналійного, так і загальнішого характеру, 

катастрофічно бракує ґрунтовних розвідок, які б стосувались взаємодії 

літераторів 1930-х – 1940-х років і радянської влади, які б досліджували 

застосування тактики фізичного і психологічного терору стосовно 

представників творчої еліти, які б, зрештою, узагальнили інформацію 

про політичні репресії у письменницькому середовищі, подавши аналіз 

допитів, протоклів очних ставок, власноруч написаних зізнань і сповідей 

заарештованих митців, свідчень секретних співробітників і партійних 

функціонерів тощо. 

Фактично однієї з перших праць, в якій автор намагався показати 

систематичну розкладову політику більшовиків, окреслити механізми й 

технології, спрямовані на ліквідацію української самобутньої культури, 

стала брошура В. Петрова «Українські культурні діячі УРСР 1920-1940. 

Жертви більшовицького терору». Залишивши поза дужками 

особистість дослідника та ймовірність його співпраці з радянською 

розвідкою, зауважимо, що студія В. Петрова не втратила своєї 

актуальності й донині. Однак, він писав книжку «по гарячих слідах», на 

початку 1940-х, під час війни, а тому не лише не мав доступу до джерел, 

а й не знав про долі багатьох своїх колег по перу8. 

З відродженням української незалежності закономірно виник 

інтерес не лише до зазначеного періоду в історії української культури, а 

                                           
українця», 2004. – 136 с.; Ковалів Ю.І. Полісемантика «розстріляного 

відродження» з обірваною перспективою / Ю.І. Ковалів. – К.: «МП Леся», 2009. 
6Сеник Л. Доба розстріляного відродження. Роман опору. Національна 

ідентичність. Література в час тоталітаризму. – Львів, 2016. – 416 с. 
7Шкандрій М. Про стиль ранньої прози Миколи Хвильового / 

Мирослав Шкандрій // Твори в 5 т. Т. 2. / Микола Хвильовий; [упоряд. і заг. 

ред. Г. Костюка, передм. М. Шкандрія]. – Нью-Йорк, Балтимор, Торонто, 1984. 

– С. 7-28. 
8Петров Віктор. Діячі української культури (1920-1940 рр.) – жертви 

більшовицького терору. – Б.м.: Видавництво «Пролог», 1959. – 80 с. 
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й до його представників, їх письменницького доробку, обставин арешту, 

останніх днів життя й місць поховання. У 1991 р. побачила світ книга «З 

порога смерті: письменники України – жертви сталінських репресій», в 

якій авторський колектив крізь призму персональних історій 

окреслював закономірне й цілеспрямоване винищення більшовиками 

української інтелігенції як окремого суспільного прошарку9. Вагомим 

здобутком видання стало те, що механіка й методика політичних 

процесів над творчою інтелігенцією в довоєнний та повоєнний час 

розкривалися за допомогою розсекречених на той час матеріалів КДБ. 

Проте чимало митців, розстріляних у в’язницях НКВС УРСР 

залишилися з різних причин поза увагою авторів. Зокрема, відсутні 

відомості про М. Борисова, В. Дурдуківського, К. Коршака (псевдонім – 

Олександр Лан), М. Биковця, знищених у київських катівнях НКВС у 

1937–1941 рр. на підставі сфальшованих звинувачень. Так само у 

виданні не вміщено жодної інформації про місця останнього спочинку 

репресованих літераторів, що зрозуміло, зважаючи на рівень обізнаності 

наукової громади та «відкритість» архівів радянських спецслужб станом 

1990-ті роки. 

З-поміж сучасних досліджень варто виокремити книги 

Ю. Шаповала та І. Бондаря-Терещенка, які демонструють не лише різні 

методологічні підходи, різні жанри наукових праць, а й вектори 

наукового осмислення епохи «Розстріляного відродження». Видання Ю. 

Шаповала, присвячене одній із найяскравіших постатей того часу, 

особистостей, що формувала інтелектуальні запити й ідейні домінанти 

доби – М. Хвильовому, має науково-документальний характер. Проте за 

корпусом документів (63 одиниці зі справи-формуляра), коментарів, 

приміток чітко проступає постать митця, роздвоєного поміж вірою у 

«загірню комуну» і реаліями життя. Утім, найважливішим є показ 

підступності та всепроникності радянської репресивної системи, що 

постає через збережені й оприлюднені донесення сексотів10.  

І. Бондар-Терещенко, використовуючи величезний 

фактологічний матеріал (листи, щоденникові записи, спогади, художні 

                                           
9З порога смерті: письменники України – жертви сталінських репресій / Авт. 

кол.: Бойко Л.С. та ін. – К.: Радянський письменник, 1991. – Вип.  І / Упоряд. 

О.Г.Мусієнко. – 494 с. 
10Полювання на «Вальдшнепа»: Розсекречений Микола Хвильовий. – 

Упор.Шаповал Ю. – К.: Темпора, 2009.  
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тексти), спробував відтворити узагальнену картину культурно-

політичної ситуації початку ХХ ст. Він, настановивши собі описати 

розпросторення радянської ідеології, відшукав її у «сфері 

«відображеного», у мистецтві фантазування, у своєрідному 

«задзеркаллі» офіційної епохи, що повстає з особистого життя 

радянського обивателя11. Однак, подібні публікації є радше винятком 

для української гуманітаристики, ніж впливовою тенденцією. Тому 

чимало проблем, фактів, біографічних відомостей, повязаних із життям 

і смертю представників покоління «Розстріляного відродження» 

залишається неоприявненим і потребує подальшого вивчення й чіткішої 

артикуляції. 

Слід зауважити, що від початку 1930-х років партійні та 

репресивні органи беруть письменників під жорсткий контроль – 

посилюється цензура, заохочується написання наклепів та розгромних 

критичних статей. У 1932 р. з’являється постанова ЦК ВКП(б) «Про 

перебудову літературно-художніх організацій», після якої майже всі 

літературні угруповання припиняють своє існування. З метою контролю 

за діями і словами митців – їх компактно пооселяють (у Харкові – у 

будинок «Слово», у Києві – «Роліт»), а в літературне середовище 

впроваджують секретних агентів і платних провокаторів. 

Підтвердження цьому знаходимо у протоколах допитів В. Юринця (від 

1933 р. – секретний співробітник ДПУ-НКВС), Я. Мошинської (від 1935 

р. – секретний співробітник ДПУ-НКВС), архівно-кримінальній справі 

І. Кириленка тощо. 

Половина письменників із Биківнянського мартирологу 

(зокрема, ледве не всі українські футуристи – М. Семенко, М. Скуба, 

А. Михайлюк, В. Ярошенко, І. Маловічко) проходять по розлогій та 

багаточисленній справі №187 про антирадянську націоналістичну 

організацію в Україні. Відтак, і звинувачення, які майстри слова 

отримали він НКВСників, доволі стандартні й типові для доби Великого 

терору – «вчинення терористичних актів», «участь в організації для 

підготовки контрреволюційних злочинів». Часто самі літературні тексти 

виступали елементом провини заарештованого. Принаймні, подібну 

                                           
11Бондар-Терещенко І. У задзеркаллі 1910-30-их років: Науково-популярне 

видання / І. Бондар-Терещенко. – Київ: Темпора, 2009. – 528 с. 
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ситуацію спостерігаємо у справі М. Йогансена, який на допити 

засвідчував: «Виконуючи намічені шляхи контрреволюційної 

діяльності, я у своїх літературних працях протаскував контрреволюційні 

концепції, а саме: в моїй книзі «Як будується оповідання», у вступній 

статті до цієї книги написав, що мистецтво для пролетаріату не потрібне. 

Воно необхідне лише для відмираючих класів, а пролетаріат цього не 

потребує. Далі в тій же книзі трактується пропагандистська робота в 

робітничому класі»12. І це автор говорить про книгу, що стала 

бестселером, що написана як суцільний гумористичний текст, як 

дотепна усмішка над графоманами. 

Переважна більшість письменників, розстріляних у Києві свою 

провину визнали, принаймні про це свідчать матеріали архівно-

кримінальних справ. Водночас треба зауважити, що катування, побиття, 

шантаж стали у той період традиційною практикою для співробітників 

радянських репресивних органів. Крім того, вище партійне кервництво 

СРСР довзолило застосовувати методи фізичного впливу проти т.зв. 

«ворогів народу». Моторошні діяння слідчих НКВС, методи їхнього 

спілкування із заарештованими і вибивання потрібних даних, знайшли 

відображення у спогадах уцілілих у жорнах репресій митців – Б. 

Антоненка-Давидовича, З. Тулуб, В. Сокола, М. Приходька13. 

Попри те, що протоколи допитів часто виглядають як наперед 

узгоджений текст, письменницький зріз Биківнянського мартирологу 

має значні перспективи для дослідження. По-перше, не встановлені долі 

митців т.зв. «другого ешелону», які не встигли виявити свій талант 

уповні. Так само потребують окремого вивчення архівно-кримінальні 

справи критиків, перекладачів, коректорів, редакторів як осіб, дотичних 

до художньо-мистецького процесу 1920-х – 1930-х років. Вимагає також 

ретельного порівняння, зіставлення та грунтовного аналізу фактаж із 

розсекречених справ і допитівписьменників щодо літературної ситуації 

1930-х років. Саме за таких умов українська наукова громадськість не 

лише чіткіше атрибутуватиме жертв Биківні, а й отримає ціліснішу 

картину доби «Розстріляного відродження». 
 

                                           
12ГДА СБУ. – Ф.6. – Спр.76499фп – Арк.17. 
13Приходько М. На роздоріжжях смерти. – Вінніпег, 1949. – 158 с. 
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ГРУШЕВСЬКІ: РЕПРЕСОВАНИЙ РІД 

 
«Бути Грушевською родом – уже-бо незмивна пляма, 

Бути Грушевською духом – гріх, непростимий вовіки» 

(Оксана Забужко) 

 

У статті детально проаналізовані долі розлогого родуГрушевських, 

цілеспрямовано знищеного радянською владою. Деталізовано біографічні дані, уточнено 

обставини арештів і загибелі представників відомої родини й водночас видатних 

громадських, культурних, політичних діячів. 

Ключові слова: репресії, рід Грушевських, більшовицька політика, Биківня, 

Сандармох. 

 

The article profoundly analyzes the fate of the flimsy Hrushevsky family, 

purposely destroyed by the Soviet authorities. Biographical data, circumstances of 

arrests and deaths of representatives of the  famous family and at the same time 

prominent public, cultural, and political figures are being specified. 

Key words: repressions, genus Hrushevsky, Bolshevik politics, Bykivnia, 

Sandarmokh. 

 

Двадцять п’ять років тому з розгортанням багаторічної роботи над 

створенням Історико-меморіального музею Михайла Грушевського 

неминуче постала тема історії роду Грушевських. Вивчались архівні 

матеріали, йшов пошук нащадків, записувались їхні спогади. 

Запам’яталось, як у розмові з Вікторією Сергіївною Слупською (1925 − 

2006) − найближчою вцілілою родичкою Михайла Грушевського, його 

внучатою небогою − на запитання автора статті «Хто залишився з 

родини Грушевських?» з гіркотою прозвучало: «Хто ж залишився… 

Нікого не залишилось»1. Дійсно, подивившись на відомий фотознімок 

родини Грушевських 1907 р., ми усвідомлюємо, що з восьми 

зображених там осіб були знищені п’ятеро.  

Розширивши пошук на інші гілки роду Грушевських, ми 

довідались, що й їх немилосердно зачепили сталінські репресії. Гинули 

найактивніші, найталановитіші. Так перед науковцями музею 

відкрились численні трагічні сторінки комуністичного терору стосовно 

                                           
1Див.: Кучеренко М, Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син (рід Михайла 

Грушевського). − К., 2006. − С. 343. 
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одного з найвидатніших українських родів, які вражають своїм 

драматизмом, творять скорботний мартиролог Грушевських. 

Комунізм до них прийшов уперше в січні 1918 р. разом з військом 

М. Муравйова. Жахом відлунює з тогочасних метричних книг, що 

фіксують численні смерті: «убит осколком снаряда при обстреле 

города», «от ранения головы обрушившейся кирпичной стеной», «убит 

на улице»2. У ті дні метрична книга київської Благовіщенської церкви 

засвідчила смерть Грушевської Глафири Захарівни (1847 − 1918) − 

матері Михайла Сергійовича. Вона померла 30 січня 1918 р., через 

кілька днів після того, як була винесена з палаючого Великого будинку 

Грушевських на Паньківській № 9, зумисно знищеного разом із 

численними унікальними історичними і культурними цінностями 

внаслідок обстрілів з більшовицького бронепоїзда.  

Того ж року поміж тисяч більшовицьких жертв був розстріляний 

у містечку Крилові на Чигиринщині місцевий священик Грушевський 

Іван Аврамійович (1866  1918) − чотириюрідний брат вченого. 

Приводом для розправи могла стати належність до духовного сану, 

репутація українофіла, а особливо − спорідненість з Михайлом 

Грушевським. Ці три фактори упродовж найближчих радянських 

десятиліть багатьом зіпсували кар’єру або й коштували життя. Зокрема, 

в квітні 1923 р. за українофільство і належність до родини Грушевських 

виключили з Київського Вищого інституту народної освіти (тепер 

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка) Сергія 

Шамрая − небожа Михайла Грушевського. Тоді ж, як розповідають 

рідні, за прізвище та духовне походження вигнали з ВІНО дітей 

священика Марка Федоровича Грушевського − чотириюрідного брата 

Михайла Сергійовича: Галину - з природничого факультету й Анатолія 

- з медичного, відмовили у вступі їхній сестрі Тамарі. Відголоски того 

знаходимо в листі Михайла Грушевського до Кирила Студинського: «З 

Києва пишуть[...], журяться вони долею виключених з унів[ерситету] 

студентів-укр[аїнців], якраз найактивніший елємент виключений з 

політичних мотивів, за обстоюв[ання] україн[ської] мови і дісціплін (між 

                                           
2Центральний державний історичний архів України в Києві (далі − ЦДІАК України). – 

Ф. 1235. – Оп. 1080. – Спр. 481. 
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ним мій сестринич Ш[амрай Сергій], і [Анатолій − ] син Марка 

Гр[ушевського])» (24 квітня 1923 р.)3. 

Не дивно, що найпильнішу увагу з боку влади викликав сам 

Грушевський Михайло Сергійович (1866 − 1934), який після 

повернення в березні 1924 р. з еміграції до Києва, відразу став об’єктом 

уваги ГПУ. За свідченням академіка М. Василенка, «за Грушевським 

посилено стежать. Агенти бувають на всіх зібраннях, де бере участь він 

або його учні» (березень 1925 р.) 4. Шалений наступ більшовицького 

режиму на українських вчених розпочався у 1929 − 1930 рр. 

Розгорнулось масоване шельмування т.зв. буржуазних вчених, зокрема 

школи Грушевського. Академіка засуджували як «нацдемівця», 

«теоретика буржуазного націоналізму», «класового ворога», 

«фашиста». Ті звинувачення назавжди стали символами сталінської 

епохи, аморального служіння політиці, псевдонаукової риторики. Ми не 

будемо переказувати напрацювання сучасних дослідників про нищення 

київської школи істориків, про арешт академіка органами ГПУ 23 

березня 1931 р., допити та його московське «почесне заслання». 

Думаємо, що значну роль у захисті вченого відіграв його двоюрідний 

брат Георгій Ломов-Оппоков (про нього ще йтиметься далі). Вважаємо 

також, що Михайло Грушевський вже запізно встиг пошкодувати, що 

1924 р. перевіз родину до СРСР. Зокрема, за розповідями, незадовго 

перед смертю вчений сказав дружині: «Як зі мною що трапиться, їдьте 

зараз до Галичини, не залишайтесь у більшовиків»5. І його смерть у 

Кисловодську 24 листопада 1934 р. після тривалого лікування 

карбункула викликала підозру на Батьківщині щодо її насильницького 

характеру. Втім, таку версію вже неможливо ні підтвердити, ні 

спростувати. «Чи смерть Грушевського була природною, чи сталася 

вона з таємного наказу совєтської влади – важко сказати. В кожнім разі, 

ця смерть була цілком своєчасна для влади», – вважав, зокрема, О. 

Оглоблин6. 

                                           
3Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894 − 1932 рр.). – ЛьвівНью-

Йорк, 1998. – С. 98. 
4Цит. за: Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К., 2005. – С. 282.  
5Степанишина О. Останні роки життя М.Грушевського // Український історик. − 1981. − 

Ч. 1-4.− С. 178. 
6Цит. за: Шаповал Ю. Загадка смерті Михайла Грушевського // Український історичний 

журнал. – 2006. – № 5. – С. 83. 
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Погром історичної школи М.Грушевського не міг обминути 

Шамрая Сергія Вікторовича (1900 − 1939) − історика, учня і 

співробітника вченого, його небожа. На тлі розгортання репресій і 

нищення створених Михайлом Грушевським установ Сергій 

Вікторович зробив відчайдушну спробу врятувати архів Історичної 

секції ВУАН, коли 17 червня 1933 р. вивіз у Дім Грушевських (Михайло 

Сергійович з родиною перебував у Москві) архів кафедри, комісій, 

журналу «Україна», за що 17 липня 1933 р. був заарештований і 

звинувачений у належності до неіснуючої «контрреволюційної 

націоналістичної організації», яка нібито входила до складу 

«Української військової організації». Хоч молодий вчений вперто 

відкидав звинувачення, та все ж 19 січня 1934 р. судова трійка при 

колегії ГПУ УРСР ухвалила «Шамрая С. В. ув’язнити у виправно-

трудовий табір строком на три роки»7. Той перший гулагівський термін 

для Сергія Шамрая проходив у таборі будівельників БАМу під 

глумливою назвою «Свободний». Звільнившись у 1936 р., він оселився 

в Чернігові. Влітку до Сергія Шамрая приїхала на канікули його 11-річна 

донька Вікторія, на очах якої 7 серпня 1937 р. відбувся другий арешт: 

«Вночі за татком прийшли. Мені здається, що їх було четверо – тих, хто 

залишився робити обшук. Татка зразу ж забрали. Він встиг тільки 

попрощатись зі мною i хазяйкою i попросили її дати телеграму в Київ, 

щоб за мною приїхали. Потім почався обшук, понятими при ньому були 

я і хазяйка домy. Перебирали вони все дуже сумлінно, перевернули все 

догори ногами і забрали все, що було можна: документи, листи, записки 

і записи. Пішли вже десь під ранок. На другий день приїхала бабця i 

забрала мене додому. Саме в цю ніч батька свого я бачила востаннє»8. 

28 березня 1938 р. Сергія Вікторовича було засуджено як учасника 

«контрреволюційного націонал-фашистського підпілля» у виправно-

трудовий табір на 8 років. У жахливих умовах колимських концтаборів 

він зрозумів, що шансів на виживання нема. Тому кожен лист був як 

прощання: «Пусть Валичка устраивает жизнь как сможет, на мне ставит 

пусть крест: срок слишком велик. […] Умоляю всех родственников 

                                           
7Цит. за: Пиріг Р. Життя Михайла Грушевського. Останнє десятиліття (1924 – 1934). – 

К., 1993. – С. 173. 
8«Фантазувати і придумувати… я не буду». Спогади Вікторії Слупської (Шамрай) // 

Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. − № 10. − С. 77. 
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позаботиться о дочке»9. Про його час і місце смерті родина в Києві 

довідалась з анонімного листа, написаного на прохання помираючого 

Сергія Шамрая якоюсь жінкою (свого імені вона не називала, а листа 

просила знищити), котра працювала в табірній лікарні. Авторка листа 

розповідала, що Сергій Вікторович помер від крупозного запалення 

легень 4 січня 1939 р. за адресою: «Колима, Бухта Нагаєво [пізніша назва 

 місто Магадан. – М. К.], селище Партизан, Хаттинаха», тобто за кілька 

сотень кілометрів від Магадана, в горах Колими. 

Побіжно зауважимо, що сталінська «машина смерті» не оминула 

й швагра Сергія Шамрая (чоловіка його сестри Ольги Вікторівни, 

уродж. Шамраєвої) − Василенка (літ. псевдонім Десняк) Василя 

Трохимовича (1897 − 1938) − літературного критика, публіциста, який 

1933 р. був ув’язнений і 20 жовтня 1938 р. розстріляний на Уралі. Ольга 

Вікторівна, поїхавши на Урал до чоловіка, повернулась до Києва вже 

вдовою. Втім, за розповідями рідних, на якийсь час влада заборонила їй 

жити в Києві. 

Порівняно з Сергієм Шамраєм, доля його двоюрідної сестри і 

доньки Михайла та Марії Грушевських − Грушевської Катерини 

Михайлівни (1900 − 194?) так і лишилась невідомою, хоч і, поза 

сумнівом, була не менш трагічною10. Досвідчений етнограф і 

фольклорист, вона була найбільшою батьковою помічницею в науковій 

роботі. Після смерті Михайла Сергійовича Катерина Грушевська 

працювала старшим науковим співробітником Інституту літератури. 

Вона підготувала і видала 10-й том «Історії України-Руси» та 6-й том 

«Історії української літератури». Найкращою ілюстрацією життя 

осиротілої родини після смерті Михайла Сергійовича буде пізніший 

лист Марії Сильвестрівни до Сталіна: «Дочь жила со мной уединенная, 

нервная, больная, скромная, преданная памяти отца и заботами обо мне. 

                                           
9Оригінал листа зберігається в родині нащадків, копія − в Історико-меморіальному музеї 

Михайла Грушевського (далі − ІММГ).  
10Див.: Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви. − К., 1997; Її ж. 

Зірка першої величини: Життєпис К. М. Грушевської. − К., 2002; Її ж. «Одну потіху маю 

– в своїй доньці...» (з листів М. С. Грушевського до К. М. Грушевської) // Архіви України. 

– 1996. – № 1–3. – С. 29-37; Її ж. «Первісне громадянство» як явище історіографії 

(покажчик змісту) // Молода нація. – 2002. – № 2. – С. 325–348; Її ж. «Бажаю всего 

найкращого і спокою і радости» (Листи Катерини Грушевської до Олександра та Ольги 

Грушевських) // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – 2003. – Т. 4. – С. 198–209. 
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Дочь […] все годы после смерти мужа посвятила себя по поручению 

Академии наук разработке научного наследства своего отца. Живя 

вместе с отцом, хорошо зная его научные планы, дочь работала над его 

рукописями, заметками, перепиской, а я сама уже старая и больная 

оберегала дочь свою больную, помогая ей в ее работе над материалами 

мужа […]. Этот труд дочери был смыслом нашей жизни» (липень 1939 

р.)11. 

10 липня 1938 р. Катерина Михайлівна була заарештована за 

звинуваченням про участь у «контрреволюційній націоналістичній 

організації». Спершу її тримали в будинку НКВС на вул. Інститутській, 

а невдовзі перевезли до Лук’янівської в’язниці. Енкаведистам (допити 

вів наальник 1-го управління НКВД УРСР М. Хаєт) було неважко 

грубим тиском зламати волю інтелігентної жінки, абсолютно не готової 

до їхніх допитів. Вона «визнала» свою приналежність з 1918 р. до 

націоналістичної організації, яка боролась за повалення СРСР і 

поневолення країни фашистами. 16 квітня 1939 р. військовий трибунал 

виніс вирок: побавлення волі у виправно-трудових таборах на 8 років з 

поразкою у правах на 5 років та конфіскацією особистого майна.  

Той скорботний невільничий шлях залізницею через Сибір, а 

потім пароплавом «Джурма» до Бухти Нагаєва (Магадан) разом з 

безліччю в’язнів пройшла і «професорівна» (так себе іноді називала) 

Катерина Грушевська. Нам пощастило знайти живого свідка − Ларису 

Іванівну Бикову (дів. прізв. Молодецька), яка молодою дівчиною в 

Магадані знала Катерину Михайлівну: «Якось на вечірній перевірці я 

вперше почула прізвище Грушевська. (Не знала ще тоді, що Катерина 

Михайлівна − дочка відомого вченого). Озирнулася: стоїть жінка, 

висока, худорлява, вся в чорному, руки опущені, голова опущена. 

Подумалось: як не є, а ми ще живі, навіщо себе добивати. Неподалік 

мене й постіль її була. Але бачилися ми лиш уранці й увечері, бо ж 

цілісінький день на роботі, а працювали ми порізно. Бувало, кажуть: 

«Роздягніться, Катерино Михайлівно». − «Ні, не треба». Як ходить, так і 

спати лягає. «Поїжте, Катерино Михайлівно». − «Навіщо? Не треба». 

Завжди була морально пригнічена, не хотіла ні їсти, ні жити. Що ж, мені 

тоді було двадцять років, а їй − сорок чи за сорок. До того ж було інше 

                                           
11 Лист зберігається в фондах ІММГ. 
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становище. А з висоти, кажуть, важче падати. Що далі? Якось приходять 

і кажуть: Грушевская, соберитесь с вещами!» Допомагаємо збиратися. 

Дехто каже: це вже, мабуть, на волю. Можна лише здогадатися, що її 

відправили на Ельген − це ще кілометрів 360 на північ від Магадана. 

Ельген по-якутськи означає «мертвий». Умови там були набагато важчі. 

Звідти взагалі було важко повернутися. Більше ми не бачилися 

ніколи»12. В одному зі своїх листів в Україну до батьків Лариса Іванівна 

згадувала Катерину Грушевську: «Конечно, за работой забываешься, но 

учиться ой как хочется. Екатерина Михайловна Грушевская (дочь 

академика Грушевского) говорит, что если у кого есть желание учиться 

− может где угодно, когда угодно и в каких угодно условиях» (27 

вересня 19[39] р.)13. 

Те страшне слово «Ельген» згадується й у сповнених горя і відчаю 

материнських листах: «Дорогая моя донечко, пташинонько мила, 

далека! Так я страшно тужу за тобою, так несказано скучаю! Кобы, по 

крайней мере, известия от Тебя почаще иметь, узнать наконец, что Ты 

делаеш, чем занята и ─ где Ты? Что это ─ «Эльген»? Как Ты там живеш? 

Милая, найдорожша моя! Как мне жить без Тебя, едина моя! Ольга 

давно не писала, а К. О. [Студинский] тоже почему[-то] нет, все жду, что 

приедет, что дасть мне какую-нибудь надежду, розраду…»14. 

Марія Сильвестрівна у відчаї зверталась до різних інстанцій. «Что 

касается хлопот по твоему делу, то я их никогда не оставляю: я послала 

в Президиум Верхов[ного] Совета СССР, в Москву два заявления, а 

третье послал (вместе со мной) депутат К.О.Студ[инский] 14 мая. Кроме 

этого еще (около этого времени) послал он просьбу (или заявление?) 

НКВД и т. Берия и ген. Прокурору т. Панкратьеву. Мне говорили, что и 

Ты тоже должна от себя послать заявление. Во всяком случае, я хлопот 

не оставляю и только этим и занята. Ты, дорогая, единственная моя, об 

этом не безпокойся, я всегда думаю только как бы мне помоч[ь] Тебе. 

Это весь смысл моей жизни» (9 липня [1940 р.]15. На давнього доброго 

товариша Михайла Грушевського − академіка Кирила Осиповича 

                                           
12Колима Лариси Молодецької. Її засудили за намір терору проти самого Сталіна. А 

«терористці» не було й сімнадцяти. [Спогади Л.І.Молодецької (в заміжжі Бикової)] // 

Україна. − 1995. − Ч. 3-4 (1881-1882). − С. 12. 
13 Лист зберігається в фондах ІММГ. 
14 ЦДІК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1015. – Арк. 6. 
15Там само. – Арк. 7-10. 
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Студинського, який з 1940 р. став депутатом Верховної Ради УРСР, 

покладались особливо великі надії. Чи не завдяки йому навесні 1941 р. 

Катерину з концтабору Ельген на Колимі перевезли до Москви на 

перегляд справи, що давало матері надію знову побачити дочку. Про це 

знаємо і з листа-відповіді до Марії Грушевської від її львівської небоги 

Людмили Савицької: «Дорога Маринцю! Твойого радісного листа ми 

дістали і тішимося разом з Тобою! Головне, що жиє і здорова, а з Москви 

вже недалеко. Якби не хотіли її пустити, то так далеко не привозили би. 

Вже тепер терпеливо те трошки підожди!» (21 квітня 1941 р.)16 . Дуже 

ймовірно, що перегляд справи Катерини почався саме завдяки 

клопотанням академіка К.Студинського. Це як і те, наскільки масовими 

були репресії в Галичині після «золотого вересня», видно з іншого листа 

Людмили Савицької: «К[ирило] О[сипович] тяжко хорий і нікого не 

приймає. Тепер знову почалися масові вивоженя з міста, ще більше зі 

сіл. Всі інтересовані до него звертаються о поміч, казали, що на сходах 

аж сиділи і чекали. Він тим фактом дуже з’іритувався і дістав якісь атаки 

[…]. Тож не знаю, коли вже подужає настільки, що можна до нього піти. 

Може ти сама напиши до нього. Та ж недавно була Щ[урат] у него і він 

тоді казав, що десь аж по вакаціях зновлять справу Кулюні. А [в]она 

пише, що скоро десь тепер має рішатись справа, тож не знати, що 

правдивійше» (30 травня 1941 р.)17. З Москви Катерина змогла послати 

матері той єдиний збережений (і, певно, останній) відомий дослідникам 

лист, датований 10 червня 1941 р. 18.  

Але незабаром лінія радянсько-німецького фронту відділить 

Україну від російського ГУЛАГу, а після вигнання німців Катерини 

Грушевської вже, очевидно, не було серед живих. І. Матяш, головна 

дослідниця життєпису Катерини, припускає, що вона померла 30 

березня 1943 р. у Темлазі. Проте, на нашу думку, не менш можливим був 

розстріл у Москві восени 1941 р., коли гітлерівські війська підступали до 

столиці (приклади загального розстрілу в’язнів у радянських тюрмах 

при наближенні фронту загальновідомі).  

Примарна надія ожила наприкінці війни, коли повернулася хоч 

якась можливість контакту з бранцями ГУЛАГу. Тоді зі Стрия небога 

                                           
16Там само. – Спр. 946. – Арк. 61.  
17Там само. – Арк. 29-30. 
18Там само. – Спр. 941. – Арк. 1-2. 



277 

Марії Грушевської Ольга Микласевич повідомила про свого 

репресованого в радянській армії сина Олександра (Леська): «Ми 

дістали вістку від Леся, що він в ляґері на роботах в копальни вугля аж в 

Коми А.С.С.Р. Кожвинский р-он − так, як Твоя Кулюня і на такий час, 

як вона!»19. Але звістки від Катерини Грушевської вже не могло бути. А 

в Києві на вулиці Паньківській, 9, не втрачаючи надії на повернення 

дочки, стара й самотня мати упродовж цілого десятиліття все виглядала 

свою єдину дитину з повернутого в бік вокзалу балкону колишнього 

чоловікового кабінету. Марія Сильвестрівна пішла з життя 19 вересня 

1948 р. У 1959 р. Військова колегія Військового суду СРСР скасувала 

свій вирок щодо Катерини Михайлівни, а справу припинила за 

відсутністю складу злочину. 

Не обминули енкаведисти в Домі Грушевських і квартиру № 3, де 

мешкав Грушевський Олександр Сергійович (1877 − 1942) − 

молодший брат Михайла Грушевського. Відомий вчений-історик, 

архівіст і громадський діяч, багаторічний викладач в київському 

Інституті народної освіти, він в усьому брав приклад і зразок для 

наслідування зі старшого брата. Влітку 1933 р. Олександра 

Грушевського було звільнено з усіх посад, а 9 серпня 1938 р. − 

заарештовано як «одного з керівних учасників антирадянської 

української націоналістичної терористичної організації». Мужньо 

витримавши допити і знущання енкаведистів, нікого не обмовивши, він 

за спогадом його небоги Вікторії Шамрай (у заміжжі Слупської) «був 

засуджений до вільного заслання в Казахстан. Там він наймав кімнату в 

однієї жінки [О.В.Міхеєвої. − М.К.], яка до нього дуже добре 

відносилась. […] Ольга Олександрівна їздила до нього один раз, але 

переїхати жити туди до нього, як він просив її, відмовилась»20. 

Невеличкі подробиці з тогочасного життя Олександра Грушевського 

дружині − Ользі Олександрівні − повідомляв з Павлодара його 

невідомий товариш по засланню: «Вы уже наверное знаете, что 

                                           
19Там само. – Спр. 950. – Арк. 54. 
20«Фантазувати і придумувати… я не буду». Спогади Вікторії Слупської (Шамрай) // 

Пам’ятки України: історія та культура. − 2013, − № 10, − С. 74; Детальніше про 

О.С.Грушевського див.: Приходько Л. «Люба моя, згадуйте наше минуле спільне, не 

забувайте, як ми всі бували разом…» (Із листування Олександра та Ольги Грушевських) 

// Пам’ятки. Археографічний щорічник. − Том 8. − 2008. − С. 207 − 232. 
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А[лександр] С[ергеевич] переехал на другую квартиру. Случилось так, 

что я переменил свою квартиру и по той же улице –25 Октября № 46 

(А.С. № 70), таким образом, мы живем друг от друга очень близко. Вчера 

я был у него, снабдил его хлебом. Настроение у него значительно лучше, 

чем было до Вашего приезда, но конечно [за] Вами тоскует он. Лечение 

безусловно его поддержало – сейчас у него перерыв, будет отдыхать 

месяц, а потом опять ходить к врачу» (25 листопада [19]40 р.) 21. 

Переживши в Києві німецьку окупацію, Ольга Олександрівна 

після визволення міста слала до Казахстану численні листи, 

розшукуючи чоловіка: «Милый, дорогой мой! Я все еще не имею от тебя 

ничего. Я так намучилась мыслями о тебе, не знаю, что и придумать. 

Куда писать, кому, куда телеграфировать. Я, кажется, уже всех просила 

дать весточку о тебе. Пишу по двум адресам и все бестолку. Милый, 

отзовись, мы тебя так ждем. Ведь ты должен знать, что мы живы и дом 

цел, и ждем тебя» (22 січня 1944 р.)22. Проте відповідь прийшла не від 

Олександра Грушевського, а від О. В. Міхеєвої: «Многоуважаемая 

Ольга Александровна. Вчера пришло Ваше письмо на имя Александра 

Сергеевича. Спешу ответить Вам, написать то немногое, что я знаю о 

последних днях его жизни. В июле 1941 г. мы все переехали в Северный 

зерносовхоз, у Алек[сандра] Сергеевича состояние депрессии 

увеличилось. Через месяц по приезде его устроили в больнице, где с 

некоторым перерывом (он 1 раз на несколько дней выписался) 

находился (в Северной больнице при совхозе) до 13 января 1942 г. Врач 

больницы хотела его направить для лечения в Семипалатинск, но он 

доехал до районного центра [далі текст обривається]» (б/д)23. «Очень 

тяжело сообщить Вам печальную весть об Александр[е] Сер[гееви]че. 

Как я уж Вам писала, он умер в с. Иртышске в апреле 1942 года 

повидимому от воспаления легких. О вещах его я ничего не знаю, т. к. 

Иртышск от нас 60 км и сообщение очень трудное. Знаю только, что 

последнее время ему кто-то помагал из Алма-Аты»24, − додавала 

Міхеєва в листі від 29 січня [19]44 р. Мабуть, Ольга Олександрівна не 

                                           
21ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. - Спр. 1409. – Арк. 105–106 [лист без кінця]. Автор 

статті висловлює щиру вдячність директору ІММГ С. Паньковій за надані казахстанські 

листи невідомого адресата й О.В.Міхеєвої. 
22ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 1389. – Арк. 13. 
23Там само. – Спр. 1409. – Арк. 132–133.  
24Там само. - Спр. 1408. – С. 20-21. 
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хотіла повірити в цю сумну звістку, тож продовжила пошуки. Навесні 

1948 р. на її подальші запити з Іртишська Павлодарської області 

Казахстану надійшла офіційна відповідь: «Ваш чоловік Грушевський 

О.С. після відбуття строку вибув невідомо куди. Точне 

місцезнаходження повідомити не можемо»25. Нові надії на успіх 

з’явилися після смерті Сталіна. На прохання КДБ УРСР 1955 р. їхні 

павлодарські колеги «відрядили до Іртишська свого співробітника. 

Йому вдалося з’ясувати, що у 1942 р. О. Грушевський довго хворів, 

лежав у лікарні і, за свідченням одного місцевого жителя, помер. Будь-

яких записів про його смерть у сільрадах району не виявлено»26. Це 

повідомлення підтвердило відомості, отримані Ольгою Олександрівною 

від О.В.Міхеєвої. 

Дуже близьким за духом до Михайла й Олександра Грушевських 

був їхній чотириюрідний брат Грушевський Марко Федорович (1865 

− 1938) − священик, один з організаторів, а потім і єпископ УАПЦ, 

дослідник етнографії та краєзнавства його рідної Чигиринщини. За своє 

українофільство він зазнавав переслідувань і за царських часів, і на 

початку 1920-х рр., проте пізніша дійсність виявилась незрівнянно 

страшнішою. 

Спершу на початку 1930 р. його змусили написати заяву про 

зречення сану, широко розтиражовану в радянській пресі27. А 11 червня 

1938 р. − заарештували. З рукопису його доньки Тамари Марківни 

дізнаємося, що «обшук тривав з 11 год[ини] вечора до 5 год[ини] ранку. 

Батька забрали о 2-й год[ині] ночі. Батько спитав: «За що вже знову?»28. 

«От тільки як вели в чорну машину, сльоза викотилась. Не дали і 

попрощатись. Повели та й годі. Вони знали, куди ведуть. Ми не знали. 

Ще надіялись»29. 

                                           
25Цит. за: Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924–1934). 

– К., 1993. – С. 168.  
26Там само. – С. 168-169. 
27[Грушевський Марко]. Зречення сану // Пролетарська правда. 1930. 5 лютого. – С. 4. 

Найповніше видання про М. Ф. Грушевського див.: Постать Марка Грушевського на 

зламі епох: історико-культурологічні візії. Збірник наукових праць. − К., 2016. 
28Оригінал рукопису зберігається в доньки Тамари Марківни – Грушевської (Левчук) В. 

Л. 
29Маленька “сага” про рід Грушевських. (Спогади Тамари Марківни Грушевської). 

Публікація і примітки М. Кучеренка // Памятки України: історія та культура. – 2002. – 

№ 2. − С. 85. 
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Зі слідчої справи довідуємось, що під час обшуку енкаведисти 

забрали паспорт і профспілковий квиток, якісь інші документи та 

особисте листування (три пачки, де, очевидно, були й листи від Михайла 

Грушевського), записник, печатку сургучну, дві оправи «желтого 

металла» від окулярів, хрест та годинник (обидва — «белого металла»), 

а також — ощадну книжку «на сумму 5 руб.»30. Тамара Марківна 

доповнює перелік: «годинник кишеньковий золотий, ланцюг до нього 

золотий, каблучку шлюбну золоту [...], Евангеліє в золотій [...] оправі, 

Часослов в срібній ризі»31. 

На жаль, забрали не лише цінності суто матеріальні. Ще були 

«щоденники, які [Марко Грушевський] вів з семінарських літ день за 

днем [...]. В «гросбухах» 4 книжки, дуже дорожив цим»32. Як виміряти 

їхню наукову й духовну вартість?  

Спершу рідні могли носити передачі. А одного разу передачу не 

взяли, — пояснили, що його перевели в іншу в’язницю. Родичі 

намагались з'ясувати щось у начальників, та марно: було ясно, що 

конкретної правдивої інформації не добитись. Як слідство, так і вирок 

цілком відповідали своєму часові. 9 серпня 1938 р. Особлива Трійка 

УНКВД по Київській області засудила Марка Грушевського до 

розстрілу. Вирок виконали 2 вересня 1938 р., про що повідомили лише 

17 лютого 1990 р., додавши, що причина смерті − «расстрел» і місце 

смерті «не установлено»33. Немає жодних відомостей про місце його 

«поховання», хоч тепер стає очевидним, що то був Биківнянський ліс. 

На скорботному меморіалі «Биківнянські могили» нині 

викарбовуються безліч імен невинно убієнних, їхні очі знову дивляться 

на нас з табличок на биківнянських соснах. 21 жовтня 2012 р. із 

ініціативи онуки Марка Грушевського − Елеонори Захарівни Коваль − 

на одній з тих сосон з’явилась і табличка українського мученика Марка 

Грушевського. Побіжно зауважимо, що до численних дитячих спогадів 

                                           
30Кучеренко М. «Не тут і не в сі часи» (Марко Федорович Грушевський) // Кучеренко М, 

Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). − К., 2006. − 

С. 192.  
31Оригінал рукопису зберігається в онуки Марка Грушевського − Грушевської (Левчук) 

В. Л.  
32Там само. 
33Свідоцтво про смерть Марка Федоровича Грушевського зберігається в онуки Марка 

Грушевського − Грушевської (Левчук) Валерії Львівни. 
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Елеонори Захарівни про репресованого діда додався й особистий досвід, 

як 1949 р. під час навчання в 10 класі школи № 155 вона була 

звинувачена в «націоналізмі» на підставі учнівського твору про Лесю 

Українку. Наслідком її виклику до НКВД на вул. Короленка № 33 стали 

затримання на добу в холодній камері підвалу і вимушений перехід до 

іншої (№ 6) школи. 

Роком раніше, 1937 р., зник зять Марка Грушевського − інженер-

науковець Демидчук Левко Михайлович (1889 – 1937), про якого 

сповістили офіційно, що він помер під час відрядження до 

Архангельська. Лише в 1991 р. рідним повідомили про його розстріл. 

Ще страшнішою виявилась доля родини Грушевського 

Григорія Миколайовича (1867 − 1938) − добре знаної постаті в 

українських колах Києва кінця ХІХ ст., священика (у 1920-х рр. − 

УАПЦ), троюрідного брата Михайла Сергійовича. Хоч ця гілка роду 

Грушевських давно потрапила до поля зору дослідників, питань про 

людські долі лишається багато. Так, майже не відомо про останні роки 

та арешт приблизно 1937 р. самого Григорія Миколайовича, який тоді 

мешкав у Черкасах. Від нащадків знаємо, що загинув він 1938 р. у місцях 

неволі в Омській області. 

Більше відомо трагічних подробиць про його сина − історика і 

громадського діяча Грушевського Сергія Григоровича (1892 – 1937), 

життя якого було пов’язане з рідною Чигиринщиною, Києвом, 

Златополем, Полтавою, Луганськом, а потім і з Краснодаром, куди він з 

родиною переїхав 1930 р. працювати завідувачем кафедри історії 

Краснодарського педагогічного інституту. Докладав зусиль щодо 

здійснення тогочасної програми РКП(б) з «українізації» серед місцевого 

українського населення. У зв’язку зі згортанням «українізації», 13 січня 

1933 р. Сергій Григорович був заарештований як активний учасник 

неіснуючої «самостійницької повстанської контрреволюційної 

організації «Союз Кубані та України»». Засуджений 28 (22(?) серпня 

1933 р. на десять років ув’язнення на Соловках, він 3 листопада 1937 р. 

був розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія) серед 134-х 

представників української інтелігенції. Родині ж повідомили про його 

повторне засудження на 10 років, а згодом − про смерть в ув’язненні 12 

лютого 1943 р. Жахлива правда розкрилась лише порівняно недавно. 

Щоб запобігти втечам під час етапу до Сандормоха, «в’язнів роздягали 
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до білизни і зв’язували по двоє»34. Вже на останньому рубежі 

«смертника ставили на коліна  і капітан М. Матвєєв стріляв з 

револьвера в потилицю. Забитого підручні скидали в яму. Трупи 

присипали вапном і засипали»35. Капітан Матвєєв виконав тоді 1111 

смертних вироків, за що потім був нагороджений орденом Червоної 

зірки. 

І тільки тепер став відкриттям для дослідників ряд подробиць з 

біографії другого сина Григорія Миколайовича − Грушевського Лева 

Григоровича (1894 − 1943(?). Ми вдячні його онуці Донцовій Марині 

Григорівні, яка наприкінці 2014 р., рятуючись з окупованого Алчевська 

Луганської області, як найцінніші реліквії, вивезла з собою родинний 

альбом і папку зі старими документами, що розповідали про долю її діда. 

Так ми дізнались, що по закінченні Київського університету Св. 

Володимира (1917 р.) Лев Григорович став юристом. Спершу він 

мешкав у Києві, а десь наприкінці 1920-х рр. услід за старшим братом 

Сергієм переїхав на Луганщину − до м. Алчевська (Ворошиловськ, 

Комунарськ), де займався адвокатською практикою. З дружиною 

Тетяною Тимофіївною (уродженою Філоновою; 1912 − 1998) мав дочок 

Ірину (1933 − 1998) та Ларису (1937 − 2016). 

Заарештований 27 вересня 1937 р. за доносом «як родич Михайла 

Грушевського», Лев Григорович був засуджений 23 листопада 1937 р. 

«к 10 годам лишения свободы в ИТЛЗ». Лише кілька похапцем 

написаних звісток отримала від нього родина за наступні передвоєнні 

чотири роки. Втім, після визволення Донбасу в 1943 р. Лев Григорович 

уже не озивався. І тоді його дружина розгорнула активний пошук.  

Від 1946 р. Тетяна Тимофіївна зверталась до численних 

державних установ, намагаючись з’ясувати долю дорогої людини. Їй 

відповідали, що чоловік відбував покарання в м. Тавда Свердловської 

області, звідки «он освобожден 10/ІІ-43 г. и убыл с. Ванновка 

Тюлькубас[ского] р-на Ю[жно-]Казах[станской] обл.» (20 квітня 1946 

р.), але «местонахождение Вашего мужа в настоящее время нам не 

известно» (14 березня 1947 р.), оскільки в місці свого гіпотетичного 

прибуття − в казахстанському с. Ванновка − «гр-н Грушевский Лев 

                                           
34Овсієнко Василь. Ці моторошні слова.  Соловки, Сандормох... // Календар. 

“Благовіста”.  2002 р.   Гурово-Ілавецьке. Польща. – С. 135-136. 
35Там само.   С. 136. 
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Григорьевич прописанным и выписанным по нашему району не 

значится» (26 вересня 1961 р.). Усього разом − сімнадцять документів за 

1946−1963 рр.36 [36]. Не варто приймати на віру відписки з репресивних 

структур: бездушна тоталітарна система не відкривала таємниць своїх 

злочинів. Ми можемо лише гадати, коли й де Лева Грушевського було 

вбито. Розуміючи це і намагаючись зберегти хоча б добре ім’я свого 

закатованого чоловіка, Тетяна Тимофіївна з відчаєм писала до 

Військової Колегії Верховного Суду СРСР: «Зная своего мужа, как 

чес[т]ного порядочного человека не способного ни на какие гнусные 

дела, я не допускаю мысли, что он где-то может быть живым и забыть о 

своей семье. Считаю, что его нет в живых. Могу ли я считать его 

освобождение по реабилитации, так как мне не известна ни причина его 

ареста, ни причина его освобождения. Но память как о чес[т]ном 

человеке сохранилась в моем сердце. Его освобождение в самом 

тяжелом военном 1943 году еще раз подтверждает его невиновность. Я 

хочу сознавать, что мой муж умер чес[т]ным человеком по отношению 

своей Родины и своей семьи. Убедительно прошу Вас рассмотреть его 

дело и реабилитировать» (24 листопада 1961 р.). Додамо, що нічого 

нового не вдалось дізнатись і дочці Лева Григоровича − Ларисі Львівні 

(в заміжжі Донцовій). Отримані від М. Г. Донцової документи є не лише 

унікальним джерелом з історії роду Грушевських. Вони вкотре 

засвідчують злочини сталінізму, безсилля людини перед режимом. Це 

нещасливе листування може стати в майбутньому цінним джерелом не 

тільки для істориків, але й для митців, які відображатимуть життя людей 

тієї доби.  

З розповідей рідних знаємо, як, намагаючись уникнути долі 

Григорія, Сергія і Лева Грушевських, їхня донька та сестра Ірина 

Григорівна 1933 р. після арешту чоловіка − Кутєпова Родіона 

Васильовича (1892 – 1937(?) розлучилась з ним і, одружившись 

невдовзі з німецьким інженером А. К. Штенцелем, виїхала до 

Німеччини. Під час німецької окупації вона вивезла до Німеччини стару 

матір − Ольгу Володимирівну (дів. прізв. Ранцова; 1867 − 1945). 

Грушевський Віктор Макарович (1915  1945), небіж Марка 

Грушевського, який навчався в Київському металургійному інституті, за 

                                           
36 Документи зберігаються в фондах ІММГ. 
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спогадами рідних, був репресований, за необережно сказаний анекдот. 

Згодом був забраний до війська і загинув на війні.  

А як не згадати рідних Михайла Грушевського по материнській 

лінії? Його двоюрідний брат Оппоков (Ломов-Оппоков) Георгій 

Іполитович (1888 − 1937?) − більшовик, який обіймав високі державні 

посади, був заарештований «товаришами по партії» 25 червня 1937 р., 

звинувачений у «правоопортуністичній діяльності» і після катувань 2 

вересня 1937 р. засуджений до розстрілу. Щодо місця і дати розстрілу в 

дослідників нема єдиної думки. Услід за ним були заарештовані і 

пройшли тюрми й табори дружина Ломова-Оппокова (дів. прізв. 

Подляська) Наталя Григорівна (1891−1958) і дочка Ломова-

Оппокова (в заміжжі Зюзенко) Ніна Георгіївна) (1919 − ?), 

пройшовши тюрми і табори. 

Оппоков Євген Володимирович (1869 − 1937) − засновник 

української гідрологічної науки, академік, троюрідний брат Михайла 

Грушевського − був заарештований 15 жовтня 1937 р. і розстріляний 11 

листопада 1937 р. 

Разом з багатьма родинами української інтелігенції до сталінської 

м’ясорубки потрапила і родина Черняхівського Олександра 

Григоровича (1869 − 1939) − також троюрідного брата Михайла 

Грушевського. Відомий український громадський діяч, вчений-медик, 

Олександр Григорович разом з дружиною − письменницею і 

громадською діячкою Людмилою Михайлівною Старицькою-

Черняхівською (1868 − 1941) в 1929 р. були заарештовані у справі 

«СВУ» і, хоч 1930 р. ув’язнення було замінене на умовний термін, до 

1935 р. мусили жити в м. Сталіне (Донецьк), а лише потім змогли 

повернулись до Києва. 8 січня 1938 р. була заарештована і 22 вересня 

1938 р. розстріляна їхня єдина донька − поетеса і перекладачка 

Черняхівська Вероніка Олександрівна (1900 − 1938). Не втримавши 

таких страшних випробувань, Олександр Григорович помер. 73-річну 

Людмилу Михайлівну та її сестру Оксану Михайлівну (в заміжжі 

Стешенко) заарештували вдруге 20 липня 1941 р., вантажівкою відвезли 

до Харкова, де звинуватили в антирадянській діяльності й у вагоні-

»телятнику» повезли до Казахстану. Її мертве тіло викинули десь у степу 

на дорозі до Акмолінська… 

Вже коли даний збірник готувався до друку було з’ясовано, що 

радянська тоталітарна система поставила останню трагічну крапку в 
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біографіях ще трьох раніше відомих нам представників роду 

Грушевських.  

Грушевський Георгій Васильович (1894 − 1938) − син 

священика Василя Гнатовича Грушевського, який на запрошення 

дядька − С.Ф.Грушевського (батько Михайла Грушевського) ще 1890 р. 

переїхав до ст. Старопавловської на Північному Кавказі, де й народився 

Георгій. Працював економістом. Засуджувався 1921 р. до двох, а 1935 р. 

− до п’яти років таборів. Відомо, що покарання відбував у Пермській 

обл. втретє був заарештований у м. Березники Пермської обл. і за 

звинуваченням у контрреволюційній діяльності розстріляний 11 березня 

1938 р. 

Як виявилось, така ж доля чекала і небожа Марка Грушевського − 

уродженця с. Триліс на Чигиринщині Грушевського Олексія 

Григоровича (1887 − ?), священика с. Куцеволівка Дніпропетровської 

обл., який був заарештований 2 березня 1930 р. за звинуваченням в 

антирадянській агітації. Дата розстрілу наразі не з’ясована.  

Дещо осторонь у цій скорботній мартирології стоїть ім’я 

Грушевського Миколи Дмитровича (1905 − 1937) − двоюрідного 

брата вище згаданих Грушевських Сергія, Лева та Ірини, єдиного з роду 

Грушевських, хто пішов працювати в репресивних органах. Напевно, 

передчуття жорстоких змін посилювало прагнення убезпечитися, 

зміцнивши свій соціальний статус роботою в ГПУ (1930 р.). У 1932 р. 

він став кандидатом у члени ВКП(б), 9 січня 1936 р. − лейтенантом 

державної безпеки, а потім ще й «пом[ощником] нач[альника] 

Старобельского ОКРО НКВД УССР». Але й це не допомогло йому 

уникнути кривавої м’ясорубки: був заарештований 6 серпня 1937 р. і в 

Києві засуджений до розстрілу 7 вересня 1937 р. Його останнім місцем 

спочинку мав стати Биківнянський ліс під Києвом − один з численних 

українських «сандормохів». Втім, пошук справи Миколи Дмитровича 

ще попереду. 

Ми не ставимо мети з’ясування причин того страшного погрому 

українства, під який неминуче мали потрапити Грушевські. Хоч 

очевидно, що режим особливо ретельно винищував носіїв національної 

пам’яті, прагнув назавжди зламати вцілілих. Дійсно, паралізуючий жах 

1930-х рр. і страх, навіяний упродовж інших радянських десятиліть, 

робили свою справу. Люди бачили, що сама вже належність до роду 

Грушевських ставала для них смертельно небезпечною. На все життя 
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врізалася в пам’ять згаданої на початку статті Вікторії Сергіївни 

Слупської давня погроза сусіда-енкаведиста Яровенка: «Не забывай, что 

ты Грушевская». То ж коли 1992 р. ще тільки засновувався Історико-

меморіальний музей Михайла Грушевського, Вікторія Сергіївна 

просила: «Я Вам усе розповім, тільки дуже прошу ніде не називати мого 

імені. Я маю дітей та онуків і не хочу, щоб вони пережили те, що 

пережила я. Ми надто довго були людьми другого сорту…». 

Грушевський Всеволод Макарович (1909  1999), небіж Марка 

Грушевського, який знайшов порятунок від голодомору 1932 − 1933 рр., 

переселившись до Москви, пригадував у розмові з автором статті, що у 

відповідь на запитання росіян: «Грушевский? Не родственник ли?», − 

вихід мусив знаходити в жарті: «И даже не однофамилец». Інший родич 

− київський педагог Грушевський Олександр Іванович (1894  1959), 

син згаданого на початку статті розстріляного 1918 р. священика Івана 

Аврамійовича, за причетність до роду Грушевських і отримувану ним 

до революції в Київській духовній семінарії стипендію ім. С. Ф. 

Грушевського дивом уник арешту, та все ж був звільнений з роботи і 

виселений з родиною з помешкання. Намагаючись уберегти свого 

єдиного сина від небезпеки, він нічого не розповідав йому про рідних, 

тож син, пройшовши з фронтами ІІ Світової війни і дослуживши до 

високого генеральського звання, не знав навіть імені своєї рідної бабусі 

з роду Грушевських... 

Ми схиляємо голову перед тими, кому пощастило вижити: все 

пережите робило їх обережними, та не змогло зламати. Тому пізніше 

саме нащадки Грушевських стали найвірнішими друзями й 

помічниками нашого музею. Саме від них отримано цінні спогади й 

унікальні меморіальні речі. Спільними зусиллями ми разом з ними 

відновлюємо історичну правду.  
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Дунай П. (м. Київ) 

 

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО: ФУТУРИЗМ –  

БИКІВНЯ ЯК ТРАЄКТОРІЯ ДОЛІ 

 
У статті йдеться про складну й дуже плідну творчу постать М.Семенка в 

літературному й соціальному просторі України 20-х – 30-х років ХХ століття. Йому 

випало стати найвідомішим теоретиком і практиком українського футуризму – 

революційної течії в літературі та й узагалі вождем лівого мистецького руху. І попри 

те, що футуризм та власне й сам Семенко на своїх початках був підтриманий 

більшовиками й зазнав гучної, хоч і скандальної слави, поетові судилося розділити долю 

митців українського «Розстріляного відродження». Він був арештований і 

розстріляний 1937 року в Києві й  похований, вірогідно, в одній із спільних могил у 

Биківнянському лісі. 

Ключові слова: футуризм, авангард, маніфест, урбанізм, містифікація, терор, 

Биківня 

 

This article is about the complex and very fruitful creative nature of M. Semenko in 

Ukrainіаn literary and social space in the 20th – 30th of ХХ century. In fact he was the most 

prominent theorist and practitioner of Ukrainian futurism - revolutionary trend in literature. Аnd 

in general he was a leader of the left artistic movement. Іn spite of futurism and M. Semenko 

himself first were supported by bolsheviks and experienced a great, though scandalous fame, he 

shared the fate of the artists ly belonged to the Ukrainian Executed Renaissance. He was arrested 

and executed in 1937 in Kyiv and buried, for certain, in one of the graves in Bykivnya forest. 

Key words: futurism, avanguard, the manifest, urbanism, mystification, terror, 

Bykivnya. 

 

Як відомо, на початку ХХ століття в Європі голосно заявив про 

себе футуризм – авангардна мистецька течія, що презентувала себе як 

культуру прийдешнього й проголошувала примат трьох «М» – мас, 

машин і міста. Його поява ознаменувалася численними маніфестами, 

деклараціями, епатажними збірниками й літературними скандалами. А 

ще, і це впадало в око, можливо, насамперед, бешкетною поведінкою 

самих футуристів, які вважали себе вільними від будь-яких усталених 

етичних і естетичних схем (для прикладу, скандальна жовта кофта та 

неодмінна цигарка в зубах В.Маяковського, його шлюб на трьох з 

родиною Лілі й Осипа Бріків, містифікація власної смерті О.Влизьком і 

М.Семенком, знамениті Семенкові люльки та не менш відомі його 

ескапади проти українських класиків тощо). За логікою футуристів, 

основою лівого руху в культурі мало стати заперечення всіх попередніх 

художніх надбань та агресивне конструювання на "випаленій землі" 
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лише власних естетичних цінностей. При цьому останні, за планами 

футуристів, теж свого часу прирікалися на знищення. Бо майбутнє, 

право на яке футуризм залишав винятково за собою, мало призвести до 

анулювання мистецтва як такого. Натомість саме життя мало стати 

мистецтвом. Така собі агресивна утопічна візія, яка, втім, покликала до 

життя дуже багато неординарних, справді талановитих творів у різних 

галузях мистецтва та дуже цікавих, часто трагічних доль. 

На своїх початках в українському культурному просторі 

футуризм був презентований практично одним, але дуже плідним 

автором Михайлем Семенком – теоретиком, практиком та й узагалі 

вождем лівого мистецького руху. Слід зазначити, що сама постать 

М. Семенка в тогочасному літературному середовищі була, певно, чи не 

найдражливішою. Адже, розпочавши 1913 року власну поетичну 

кар’єру цілком традиційною для літератури українського модерну 

збіркою "Prelude", яку на загал прихильно зустріла критика, М. Семенко 

вже наступного року видає дві скандальні книги "Кверо-футуризм" і 

"Дерзання". Проголосивши в маніфестах "Кверо-футуризм" і "Сам" 

примат процесу пошуку над творчим здійсненням і відкинувши 

мистецький канон задля стремління до мінливого універсального, М. 

Семенко воднораз заперечує, нівелює національний первень української 

літератури. Він беззастережно проголошує, що "ознаки українського в 

мистецтві – ознаки його примітивності"1. До того ж М.Семенко 

відмовляє в праві на існування класичним здобуткам національного 

письменства і серед іншого оголошує історично застарілим творчий 

спадок Т.Шевченка. Не дивно, що одним із найбільших тогочасних 

скандалів у культурі стала заява Семенка про спалення «Кобзаря» та 

видання ним під цією ледь не сакральною для українців назвою двох 

власних збірок. З такого огляду, як слушно підсумовує дослідник із 

діаспори О. Ільницький, футуризм М.Семенка постав як "національна 

нетактовність"2. Бо ж культивування вождем футуризму в маніфестах і 

поетичних збірках того, що "називається епатацією, містифікацією, 

грою, шоком і провокацією"3, неминуче скандалізувало українське 

суспільство. Так, критика "Української хати", що перед тим відзначала 

                                           
1 Зустріч на перехресній станції. – К.: Бумеранг, 1927. – С. 3. 
2Ільницький О. Відлучення від футуризму // Слово і час. – 1992. – №3. – С. 15. 
3Ільницький О. Український футуризм 1914-1930. – Л.: Літопис, 2003. – С. 43. 
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інтелігентність і ніжну тональність "Prelude", після публікації М. 

Семенком теоретичних засад футуризму й збірки "Дерзання" 

безапеляційно назвала його вірші "ідіотичною хикавкою", 

"бандитизмом, а не літературою"4. Загалом поділяли таку думку й 

традиціоналісти. Так, С. Єфремов кваліфікував вірші М. Семенка як 

"простісіньке досить ординарне штукарство"5. У свою чергу А 

Ніковський закидав Семенкові вторинність його футуристичних 

новацій, засміченість мови та хаотичність засобів поетичного 

передання6. Однак саме Ніковський7, як згодом і Є.Адельгейм8, дуже 

точно спостеріг трагізм і приреченість Семенкового урбанізму. І то не 

лише з огляду на зовнішнє неприйняття його мистецької продукції, а, 

насамперед, через колосальну внутрішню напругу й дисгармонію 

Семенка-поета й людини, що істотно посилювалася шаленими темпами 

міста й малопередбачуваним станом зворохобленого соціуму 20-х – 30-

х років. «Для Семенка, – зазначає Є.Адельгейм, – стан духовної сталості 

– найбільш чужий. Він буквально начинений суперечностями, і, 

здавалось, досить поштовху, щоб рознести все навкруги і передусім саме 

поетове Я»9. 

Доволі іронічно поставилися до футуристичних новацій і критики 

з кола неокласиків – М. Зеров та П.сФилипович, які відзначали 

залежність Семенка-поета від Семенка-теоретика. Цікаву 

характеристику М. Семенка часу спільної роботи на кінофабриці в Одесі 

залишив також у романі "Майстер корабля" і Юрій Яновський: 

"Футурист, що йому завше не хватало якоїсь дрібниці, щоб бути 

велетнем. Я його любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього. 

Він приходив щодня на фабрику, викурював незмінну люльку, ішов 

подивитись на море і зникав, залишаючи пах «kapsten’a» з люльки"10. 

                                           
4Ільницький О. Відлучення від футуризму… – С . 30. 
5Єфремов С. Історія українського письменства. – Київ – Лейпциг: Українська накладня, 

1919. – Т. 2.– С. 388. 
6Ніковський А. Vita nova. – К.: Друкар, 1919. – С. 67. 
7 Там само. – С. 143. 
8Адельгейм Є. Михайль Семенко // Українське слово. Хрестоматія української 

літератури та літературної критики. – К., 1994. – Кн. Друга. – С. 34. 
9Там само. – С. 34. 
10Яновський Ю. Майстер корабля // Поетичний фрегат. Роман Юрія Яновського 

«Майстер корабля» як літературна містифікація. – К., 2002. – С. 27.  
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Що ж до так званого радянського літературознавства 40-х – 80-х 

рр. ХХст., то репресований як людина й надто радикальний і часто 

малозрозумілий як поет М. Семенко здебільшого не викликав нічого, 

крім офіційного осуду чи іронічного коментаря. Як підсумовує сучасний 

молодий дослідник О. Коцарев, який відносить творчість М. Семенка до 

так званого м’якого авангарду, футуризм сприймався в кращому разі як 

яскравий і, можливо, корисний паразит на тілі великої національної 

традиції11. Інша річ, що на своїх початках більшовицька влада 

толерувала футуристам, вважаючи їх революціонерами в літературі, та 

усіляко підтримувала їхні епатажні новації. Утім і самі футуристи як 

лівий елемент у мистецтві привітали й оспівали новий більшовицький 

устрій (яскравий зразок того В. Маяковський та й, врешті, М.Семенко). 

Чим закінчився такий, умовно кажучи, альянс футуристів із 

більшовиками  нині добре відомо. 

Тож, кажучи загалом, творчу постать М. Семенка, очевидно, 

можна розглядати в кількох іпостасях. 

1. Як теоретика й практика українського футуризму (кверо – й 

панфутуризму з їхніми варіативами), про що, власне, вже трохи йшлося. 

Слід лише додати: розмаїття й число поетичних збірок М. Семенка 

просто вражає. О. Коцарев називає, мабуть, дещо гіпертрофовану 

кількість його видань – 35 томів (Енциклопедія історії України натомість 

подає  скромнішу цифру – 20)12. Бо ж крім згаданих, слід назвати цикл 

збірок про П’єро, коли останній кохає, мертвопетлює і задається (1918-

1919), книжки «Дев’ять поем» (1918), «Bloc – notes» й «В садах 

безрозних» (1919), «В революцію» (1925), поезофільм «Степ» (1925), 

знамениту «Зустріч на перехресній станції» спільного авторства М. 

Семенка, М. Бажана і Г. Шкурупія (1927), «Європа і ми» (1929). А після 

гострої партійної й літературної критики початку 30-х були ще й так 

звані «виправні» збірки М.Семенка: «Сучасні вірші» (1931), «З 

радянського щоденника» та «Китай в огні» (1932), «Міжнародні діла» 

(1933). Утім попри зухвалість, пістрявість і розмаїття, чи як 

стверджували деякі іронічно налаштовані критики, хаотичність його 

футуристичних гласолалій, усе ж, без сумніву, емблематичним 

                                           
11Коцарев О. Футуризм: братський меморіал імені Михайля Семенка. – Березіль. – 2004. 

– № 3 – 4. – С. 170 –175. 
12Енциклопедія історії України. У 10-ти томах. – К.: Наукова думка, 2012. – Т.9. – С. 522. 
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Семенковим текстом залишається його не менш загадкове, ніж 

знамените:  Осте сте / бі бо/ бу / візники – люди / трамваї – люди/ 

автомобілі білі / бігорух рухобіги / рухливобіги…13. Хоча, звичайно ж, 

намагатися передати Семенків поетичний «флер» або, мовляв 

Хвильовий, «запах слова» одним, хай би й вельми знаковим, текстом 

дуже складно. Надто різним і надто неоднозначним поетом був 

футурист М.Семенко, що він власне дуже відверто й органічно 

засвідчував і сам, повторюючи в варіативі: Я хочу кожний день / все слів 

нових / Нових пісень / ідей нових / Я хочу кожний час новожиття / Горіть 

палать в екстазі почуття…14. І таки справді горів – у поезії, у 

впровадженні різнорідних футуристичних проектів і, зрозуміло, просто 

в бутті. 

2. То ж характеризуючи творчу постать М. Семенка, не можна 

також не сказати про нього і як про дуже енергійного й умілого 

організатора літературного й культурного простору. Анна Біла 

небезпідставно розглядає його діяльність як «культуртрегера 

українського футуризму»15. Але, зрозуміло, не тільки футуризму. Адже 

він був, не перебільшуючи, «фігурою доби» (хоча й дуже 

неоднозначною) – і то не лише завдяки футуризму та лідерству в ньому, 

а й дуже активній і, сказати б, усеприсутній позиції в національному 

творчому процесі. Скажімо, Семенко сприяв входженню в літературу 

М. Бажана, Ю. Яновського, Р. Лісового, А. Чужого. А вже будучи 

головним редактором ВУФКУ в Одесі (1924 – 1927 рр.), залучив до 

роботи в кіно тих же Ю. Яновського, М. Бажана, О. Копиленка, а 

головне – О. Довженка. Він також постав організатором літературних 

груп «Кверо» (1914), «Фламінго» (1919), «Ударна група поетів-

футуристів», згодом  «Аспанфут» (1922-1924). Після загибелі Гната 

Михайличенка редагував тижневик «Мистецтво». Крім того видав цілу 

серію футуристичних одноденок: «Катафалк мистецтва», «Семафор в 

майбутнє», «Бумеранг», «Гонг Комункульту». Врешті йому вдалося 

заснувати об’єднання футуристів «Нова генерація» й упродовж 1927-

1931 років тримати однойменний часопис на плаву. Важко не 

                                           
13Семенко М. Вибрані твори / Упорядник Анна Біла. – К.: Смолоскип, 2010. – С. 34.  
14Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 

1994. – Кн. друга. – С.24.  
15Біла А. Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму // Семенко М. 

Вибрані твори / Упорядник Анна Біла. К., 2010. – С.5-20. 
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погодитися, що цей журнал істотно додавав до літературно-мистецького 

багатоголосся 20-х років ХХ століття.  

3. Що ж до життєвої долі поета, то в одному з віршів М.Семенко 

зізнавався, що його девіз – несталість і несподіваність. Властиво, 

несталість і несподіваність так само визначала і його особисті виміри.  

Народився М.Семенко (1892 -1937) в селі Кибинці на Полтавщині. 

Батько його був волосним писарем, а мати, попри невеликий досвід 

навчання – лише в початкових класах церковно-приходської школи – 

письменницею-самоуком, що підписувала свої народницькі повісті 

дівочим прізвищем Марія Проскурівна. Очевидно, саме під впливом 

матері в родині був присутній потяг до творчості. Адже подружжя мало 

талановитих і неординарних дітей: брат Василь став цікавим 

художником-футуристом, і, на жаль, загинув під час Першої світової 

війни; ще двоє – сестра і брат Олександра й Олександр, як і Михайль, 

писали вірші, але рано померли від туберкульозу. Крім Михайла вижили 

сестри Марія й Софія та молодший брат Микола.  

Про дитинство і юність самого Михайля знаємо дуже мало. 

Відомо лише, що навчався в Хорольській гімназії та в Курському 

реальному училищі. А по тому вступив до знаменитого Петербурзького 

психоневрологічного інституту (без сумніву, його цікавили проблеми 

душі людини і він готувався стати лікарем-психологом). До того ж 1913 

рік виявився дебютним для нього як поета (вже згадувана збірка 

«Prelude»). Саме тоді і там визначалися його мистецькі уподобання – як 

свідчив сам, вагався, ким бути: поетом, музикантом чи філософом. Утім, 

як стверджує сучасна дослідниця Інна Гончар, Семенко «і поет, і 

філософ, і скрипник… майже медик, «футурист», «антиквар», П’єро, 

Арлекін, Вічний Жид, трамп, хлопчик, «бунтівливий Семенко»16. А на 

загал, трикстер – трагічний блазень, що через провокації, епатування, 

містифікації, зухвальство й дражливу поезію намагався стишити біль 

власної душі. Саме під час навчання в Петербурзі під впливом 

Маяковського, братів Бурлюків та інших «будетлян» (термін 

В.Хлєбнікова) захопився футуризмом і став пропагувати його в  Україні 

як теоретик, практик і вождь лівого руху.  

                                           
16 Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Слово і час. 2005. – №8. 

– С. 48. 
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Втім часу на втілення футуристичних новацій у Семенка 

виявилося дуже небагато. Бо, за однією з версій, під час Першої світової 

війни його мобілізували, однак відправили дуже далеко від західного 

театру воєнних дій – на Далекий Схід, де він із кінця 1914 року служить 

військовим телеграфістом. Проте в автобіографії сам Семенко оповідає 

дещо інше: «під час війни по дорозі в Америку,– пише він,– застряв у 

Владивостоці й околицях, де пробув коло 3 років, був у війську й грав у 

кіно на скрипці»17. Важко сказати, чи то справді був серйозний намір 

виїхати до Америки, чи чергова Семенкова містифікація. Втім із 

контексту його віршів Владивостоцького періоду таки зчитуються, 

сказати б, американські заміри. Однак важливо інше: служба на 

Далекому Сході – знаковий етап у долі М. Семенка, звичайно ж, 

насамперед завдяки появі нових поезій. А ще саме там, у Владивостоці, 

він пережив щасливо-болісну закоханість у Лідію Горенко, яка 

походила з родини українських переселенців. Внаслідок цього 

захоплення народжується неординарна інтимна лірика Семенка, 

позначена напругою, тривогою, а часто й пригніченістю ліричного 

героя. На підставі текстів цієї любовної лірики свого часу А. Ніковський 

зробив припущення, що кохання поета не обернеться гармонійним 

шлюбом18, як, врешті, згодом і сталося. Любовну лірику періоду 

перебування у Владивостоці Семенко об’єднав у збірку «П’єро кохає. 

Містерії (1916 -1917)» й опублікував її 1918 року в Києві вже після свого 

повернення з молодою дружиною додому. 

В свою чергу буремний перебіг національної революції в Україні 

збігся з бурхливими подіями в житті самого поета. Вочевидь не просто 

було жити родиною з двома дітьми – сином Ростиславом і донькою 

Іриною (згодом блискучим російським літературознавцем) – в 

голодному, холодному, поруйнованому Києві, в якому часто 

відбувалася зміна політичних влад (переважно збройна). Як пише 

Любов Якимчук, тоді М. Семенко окрім заняття редакторською 

                                           
17Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / Упорядник Раїса 

Мовчан. – К.: ТОВ “Видавництво Кліо”, 2015. – С. 376. 
18Ніковський А. Vita nova. – К.: Друкар, 1919. – С. 83. 
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діяльністю мусив підробляти, розвантажуючи вагони на залізниці19. До 

того ж у пресі з’явилося повідомлення, що він у 1919 році був 

арештований денікінцями, однак за два тижні вийшов із в’язниці 

буцімто завдяки заступництву когось із популярних російських митців. 

Проте не лише зовнішні обставини, сказати б, «тиснули» на 

родинне життя поета. Як згадували друзі й знайомі, Семенко мав 

шалений характер, важко сказати, від кого успадкований. Хоча відомо, 

що в родоводі поета був певний екзотизм. Його бабусю-туркеню дід 

Семенка привіз із російсько-турецької війни як трофей. Певно, звідси 

незвичайна зовнішність поета, яку А. Петрицький, автор відомого 

портрета Семенка в кафе «Пок», описував так: «це людина малого 

зросту, і під час зустрічі з ним перше, що кидається в очі, це величезна 

шевелюра волосся, покрученого, як в негра. Коли ви довго 

приглядаєтеся до нього, помічаєте пару косих очей китайця… Одягався 

Семенко завжди зі смаком… костюм був світло-сірий і мав на собі 

плями – такий, який часто носять бувші греки і турки в екзотичних кафе 

Одеси»20. В схожому ракурсі зображає М. Семенка й М. Бажан, на тоді 

теж футурист, який тієї пори розкутих 20-х ще підписувався Нік: 

«…обличчя його вміщало в собі риси всіх націй та рас, його волосся 

було чорне, як вугілля шахт, а очі блищали вогнем татарських ватр, 

скитських вогнищ та юпітерами європейських ательє, а кожний 

сторонній подорожній подумав би, що він з Патагонії»21.  

З тих же спогадів відомо, що поведінковий кодекс Семенка так 

само вирізнявся неординарністю, розкутістю та різного роду ескападами 

й вибриками, в тому числі й в особистих стосунках. Так само багато про 

що свідчить і один із поширених афоризмів лідера футуристів про те, що 

якби горілка була ще добрішою, то її можна було б випити ще більше.22. 

Відтак, шлюб із дружиною Лідією, про життя в якому очевидці згадують 

                                           
19Якимчук Л. Михайль Семенко: від футуризму до тероризму [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl-semenko-vid-futuryzmu-do-

teroryzmu  
20Анатоль Петрицький. Портрети сучасників. Альбом. – К.: Мистецтво, 1991. – С. 56.  
21Зустріч на перехресній станції. – К.: Бумеранг, 1927. – С. 37.  
22Якимчук Л. Михайль Семенко: від футуризму до тероризму [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl-semenko-vid-futuryzmu-do-

teroryzmu 



295 

як вельми неспокійне через запальну вдачу М.Семенка23, протримався 

лише до початку його роботи на одеській кінофабриці. Хоча офіційно 

вони розлучилися тільки 1928 року. Саме в Одесі Семенко зустрів іще 

одне своє велике кохання –талановиту актрису «Березолю» Наталю 

Ужвій. А 1926 року в них уже народився син Михайлик, доля якого 

складеться трагічно. 

Того ж таки 1928 року Семенко з Наталею Ужвій переїхав до 

Харкова й поселився в знаменитому будинку письменників «Слово», де 

серед багатьох вельми неординарних мешканців не втратив власної 

екстравагантності. Так Володимир Куліш (син знаменитого Гуровича) в 

книзі «Слово про будинок «Слово» згадував: «…оригінальна й цікава 

пара, – пише він, – Михайль Семенко і Наталя Ужвій. Не говорячи про 

фізичну разючість, – красуня Наталя, малий, непоказний Семенко, – 

вони були абсолютно різних характерів. Уявіть Семенка, …малого 

зросту, надутого, з незмінною люлькою в зубах, з настовбурченою 

чуприною, незадоволеного, сердитого не знати на кого й чого…Жили 

Семенки надзвичайно бурхливо через скажену заздрість (гадаю, 

В.Куліш мав на увазі вдачу – П.Д.) Семенка»24. Другий шлюб поета 

тривав теж недовго: він повернувся до Києва, а оскільки Ужвій 

залишилася в Харкові з рештками «Березоля», то поет жив ніби на два 

міста. Той таки В.Куліш пише, що М.Семенка заарештували в поїзді, 

коли він їхав відвідати колишню дружину з сином у Харкові25. Маю 

зазначити, що ця інформація є ще однією легендою, пов’язаною з долею 

поета. Бо у його слідчій справі 44961 ФП, що зберігається в архіві СБУ, 

значиться, що Семенко був арештований 23 квітня в кімнаті київського 

готелю «Континенталь» чомусь у присутності вже колишньої дружини 

Наталі Ужвій. 

Утім щодо подій, які передували арешту, завдяки книзі М.Наєнка 

став відомий іще один, хай і не безсумнівний у своїй достовірності, але 

дуже цікавий інцидент, пов’язаний із Семенком. В об’ємному 

дослідженні «Художня література України. Від міфів до модерної 

реальності» М. Наєнко в преамбулі до підрозділу про авангардизм, 

футуризм, конструктивізм оповідає дивовижну пригоду. Буцімто під час 

                                           
23Там само.  
24Куліш В. Слово про будинок “Слово”. – Торонто, 1966. – С. 41. 
25Там само. – С.41.  
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Першого з’їзду письменників СРСР у Москві 1934 року в один із днів 

серед делегатів почала поширюватися листівка (цікаво, в який спосіб? – 

П.Д.) такого змісту: «Справжня наша література перебуває за гратами, а 

ви, що тут зібралися, – покидьки її. Вас треба змішати з г… і викинути 

на смітник»26. Зрозуміло, така зухвалість не могла не стати відомою 

органам НКВС. Далі М. Наєнко пише, що доблесні чекісти впродовж 

трьох років шукали її автора і, врешті, виявили, що ним був М. Семенко. 

І ніби саме після цього поета в квітні 1937 року арештували, а через 

півроку розстріляли.  

Інформація дуже цікава, однак, виходячи з історичного контексту 

й логіки тогочасних подій, не дуже вірогідна. Важко уявити, що 

енкаведисти могли шукали автора такої великої крамоли аж так довго. 

Бо ж, як знаємо, у ті роки провину зовсім не обов’язково було доводити. 

Достатньо було просто призначити винного, а решта – справа техніки 

допиту, як, власне, й  відбувалося в перебігу слідства всіх процесів 1930-

х. Інша річ, що арештувавши Семенка, йому цей прецедент – реальний 

чи вигаданий – просто могли додати до звинувачення. Стверджуючи це, 

я зовсім не хочу сказати, що Семенко не міг бути автором згаданої 

листівки (якщо така взагалі мала місце). Бо ж М. Наєнко у названому 

дослідженні, нагадаю його уточнюючу назву – «Від міфів до модерної 

реальності,» – посилається на телепередачу московського каналу РТР 

2004 року як на єдине джерело цієї інформації. Тому її можна сприймати 

як цікаву, але, зрозуміло, недостовірну, однак цілком прийнятну для 

жанру міфу. Тим більше, що ні Ю. Ковалів27, ні Л. Якимчук28, які 

ретельно працювали зі слідчою справою М. Семенка в архіві СБУ, про 

такий епізод обвинувачення не згадують. Натомість у ній ідеться про 

участь поета у неіснуючій українській фашистській націоналістичний 

терористичній організації, зв’язок із її закордонними осередками та 

планування терористичних актів щодо членів українського радянського 

уряду. І перше й друге, й третє – традиційний набір, що зазвичай 

                                           
26Наєнко М. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. – К.: 

Просвіта, 2012. – С. 767. 
27З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських репресій / Упорядкування 

й передмова О.Г.Мусієнка .– К.: Радянський письменник, 1991. – С. 391. 
28Якимчук Л. Михайль Семенко: від футуризму до тероризму [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl-semenko-vid-futuryzmu-do-

teroryzmu 
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інкримінувався ворогам народу, і, зрозуміло, нісенітниця, яку змучений 

і зламаний М.Семенко визнав за правду. І попри те, що в останньому 

слові поет просив про помилування, був розстріляний у приміщенні 

в’язниці (нині Палац культури і мистецтв у Києві) 23 жовтня 1937 року. 

Щодо місця поховання Семенка, то є підстави думати, що ним є 

одна зі спільних могил у Биківнянському лісі. Так закінчилася життєва 

дорога поета, однак інтерес до його творчості, що напівлегально жеврів 

за так званих радянських часів, у добу незалежності України істотно 

збільшився, особливо серед літературної молоді. Властиво складається 

враження, що М. Семенко і його творчість нині переживають ще один 

злет популярності, правда не такої гучної й скандальної як за життя 

поета, однак цілком реальної. 

Таким чином справді траєкторія Семенкової долі має два знакових 

топоси. Перший із них пов’язаний із цілком революційним для 

національної культури футуризмом, що його наш автор подарував 

Україні і який істотно збагатив естетичне багатоголосся української 

літератури 1920-х. Однак слід наголосити, що попри те, що М.Семенко 

мав чимало послідовників та був  на початках підтриманий офіційною 

владою, очевидно не менше було в нього й опонентів. 

Суть другого полягає в тому, що попри на загал пробільшовицьки 

спрямовану творчість, Семенкові судилося поділити долю 

представників так званого «Розстріляного відродження». Бути 

арештованим, розстріляним та похованим вельми вірогідно в Биківні – 

цьому трагічному місці Києва, де зазнали останнього спочинку сотні 

тисяч невинно убитих. 
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ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МІТУЛІНСЬКИЙ 

ТАРАС СПИРИДОНОВИЧ – ЖЕРТВА СТАЛІНСЬКИХ 

РЕПРЕСІЙ 

 
У статті висвітлено життєвий шлях голови Київської міської ради Тараса 

Спиридоновича Мітулінського. Детально проаналізовано обставини арешту й слідства 

органами НКВС УРСР та засудження до розстрілу у 1937 році. 

Ключові слова: політичні репресії, Київська міська рада, Мітулінський Т.С. 

 

Annotation: In the article the way of life of the Kyiv city council Taras Spiridonovich 

Mitulinskoho. Analyzed in detail the circumstances of the arrest and investigation by the NKVD 

USSR and sentenced to be shot in 1937. 

Keywords: political repression, the Kyiv City Council, Mitulinskyy T.S. 

 

Однією із трагічних й страшних сторінок історії ХХ століття є 

період Великого терору 1937-1938 років, який зруйнував життя й долі 

багатьох громадян усього СРСР, у тому числі України. Громадян - 

різних за своїм фахом, освітою, соціальним положенням. Серед 

репресованих були й голови Київської міської ради, з-поміж яких і 

маловідомий Тарас Спиридонович Мітулінський. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що про постать й 

життєвий шлях Т. Мітулінського практично немає ґрунтовних 

публікацій, його інколи згадують в окремих дослідженнях, наприклад, у 

статтях Наталії Романець ««Шкідницька лінія» у репресивній політиці 

радянської влади в українському селі за доби «Великого терору» (1937-

1938 рр.)»1, чи «Боротьба із шкідництвом в аграрному секторі України 

як складова «Великого терору» (1937-1938 рр.)»2. 

                                           
1Романець Н. «Шкідницька лінія» у репресивній політиці радянської влади в 

українському селі за доби «Великого терору» (1937-1938 рр.) // Чорноморський літопис. 

– 2011. – Вип. 4. – С. 43-50. 
2Романець Н. Р. Боротьба із «шкідництвом» в аграрному секторі України як складова 

«Великого терору» (1937-1938 рр.) // 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./ – К.: 

Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 195. 
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Тому, ця стаття сприятиме введенню до наукового обігу 

інформації про життєвий шлях та ознайомить з архівно-кримінальною 

справою Мітулінського Т. С., що дасть змогу доповнить загальну 

картину сталінських політичних репресій в Києві 1937-1938 років. 

В історіографії практично відсутні спеціальні праці, у яких би 

детально аналізувалась біографія Мітулінського Т. Лише в останні роки 

в засобах масової інформації ми спостерігаємо публікації щодо життя й 

діяльності Тараса Спиридоновича, це стаття Л. Кириченко «Киевские 

мэры: правили один день и жили скромно»3, Чоса В. «Керівник 

городища і столиці»4, Тараса Мітулінського «Цікаве і трагічне життя 

славного Тетіївчанина»5 та «Спогади про батька і людину»6  тощо. 

Тарас Спиридонович Мітулінський народився в містечку Тетіїв 

Таращанського повіту Київської губернії 25 лютого 1897 року в родині 

православних українців, селян Мітулінських Спиридона Семеновича 

(1872-1911) та Агафії Єлисеївни (1875 - ?)7. 

Упродовж 1908-1910 років Тарас навчався у церковно-

приходській школі. Потім, рік батракував у місцевої поміщиці. 

Прагнучи хоч якось вибитися в люди, юнак подався до Києва, де 

найнявся простим робітником до зубного лікаря спеціальної 

стоматологічної клініки Іллі Вишнепольського. Згодом познайомився зі 

скульптором Миколою Сокольницьким. Почав працювати у його 

майстерні чорноробом. Завдяки митцю йому вдалося побачити Париж, 

де працював із серпня 1912 по серпень 1914 року. Згодом на два роки 

переїхав до Петрограду, де працював в імператорському оперному 

театрі «Народний дім»8. 

Під час Першої світової війни у липні 1916 році був призваний до 

лав царської армії, де службу проходив на Румунському фронті 

                                           
3Кириченко Л. Киевские мэры: правили один день и жили скромно // Сегодня. – 2016. – 

6 июня (№ 104). – С. 8. 
4Чос В. Керівник городища і столиці // Вісник Городищини. – 2015. – 6 листопада (№ 45). 

– С. 6. 
5Мітулінський Т. Цікаве і трагічне життя славного Тетіївчанина // Тетіївська земля. – 

2016. – 12 липня (№ 51). – С. 3. 
6Мітулінський Т. Спогади про батька і людину // Вісник Сквирщини. – 2016. – 16 грудня 

(№ 49). – С. 8-9. 
7ЦДІА України. – Ф. 127. – Оп. 1078. – Спр. 2951. – Арк. 87 зв.  
8Чос В. Керівник городища і столиці // Вісник Городищини. – 2015. – 6 листопада (№ 45). 

– С. 6.  
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наглядачем лінійного телефону 2-го електробатальону 12-го 

інженерного полку 7-го корпусу9. І тільки у квітні 1918 року, після 

демобілізації, він зміг повернутися до рідного міста Тетіїв, де займався 

домашнім господарством. 

У березні 1919 року завдяки простому соціальному походженню 

Тарас Мітулінський став членом ВКП(б). А у жовтні 1919 року був 

обраний головою революційного комітету Тетієва, відтак ставши 

першим головою Тетіївського районного виконавчого комітету. Проте 

вже в травні 1920 року знову проходив службу в Червоній армії. 

Працюючи на різних посадах, Тарас Спиридонович зумів добре 

себе зарекомендувати, адже нові призначення йшли по висхідній. У 1921 

році він стає заввідділу народної освіти Таращанського повітвиконкому, 

в наступному 1922 році заввідділу наросвіти Білоцерківського 

окружного виконкому. З березня по грудень 1925 року секретар 

Городищенського райкому КП(б)У. У 1926 році - секретар 

Золотоніського райкому. З травня 1927 року Тарас Спиридонович 

працював на посаді голови Черкаського окружного сільгоспсоюзу. 

У подальшому призначався на нові посади, у тому числі 

уповноваженого Черкаської райконтори Союзхліб в 1930 році, 

уповноваженого Київської облконтори Заготзерно в 1932 ріці10, а 

наприкінці 1933 року уповноваженого Комітету по заготівлі Ради 

народних комісарів по Молдавській АРСР11. В своїй роботі він хоча і 

намагався проводити державну політику колективізації на селі, але 

завжди вірно оцінював дійсне становище. На допиті 29 вересня 1937 

року Тарас Мітулінський зазначав: «Я був не згодним з колективізацією, 

вважаючи, що на її основі ліквідується не кулацький прошарок, а 

найбільш господарча частина села»12. Цю тезу підтверджує в своєму 

допиті від 21 жовтня 1937 року Буй Степан Архипович, який зазначав 

наступне: «…навесні 1936 року в бесіді з Мітулінським про 

держзакупівлі ми прийшли до висновку, що політика партії й уряду в 

                                           
9Пленум Київської міської ради. // Пролетарська правда. – 1937. – 14 вересня (№ 212). – 

С. 1. 
10ЦДАВО України. – Ф. 776. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 8.  
11Чос В. Керівник городища і столиці… – С. 6.  
12ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 42849фп. – Арк. 22. 
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цьому питанні невірна, що ми забираємо з села усе, що можливо, а селу 

майже нічого не даємо і це руйнує сільське господарство»13. 

У квітні 1935 року Т. Мітулінського перевели до Києва на посаду 

керівника промсектору (мукомольний та транспортний сектор) 

Комітету заготівок РНК СРСР по Україні, а з 1937 року він працює 

заввідділом радянської торгівлі Київського міського ВКП(б)У. 

Однією з посадових функцій Тараса Спиридоновича було 

планування державних й децентралізованих заготівель та заготівельних 

цін. У допиті про діяльність свого сектора і в цілому Комітету він 

зазначав: «У Комітеті заготівель визначити функції промсектора не 

здавалося можливим. Через сектор йшли складанні й затверджені 

Комітетом заготівок при РНК СРСР плани помолу муки на Україні. 

Сектор робив нібито вигляд того, що Комітет заготівель керує 

трестами Союзмука, а в дійсності це була впевній мірі паразитична 

надбудова. Аналогічних надбудов у Комітеті Заготівель було чимало»14. 

У 1935 році був нагороджений нагрудним знаком «Бійцю 

червоної гвардії і червоному партизану», який при обшуку був 

вилучений15. 

13 вересня 1937 року рішенням пленуму Київради Тараса 

Мітулінського обрали виконувачем обов’язків голови Київської міської 

ради16. Але попрацювати на цій посаді не встиг. 

Архівно-кримінальна справа Мітулінського Т. є яскравим 

прикладом фальсифікації справ співробітниками НКВС. Як часто 

трапляється, спостерігаємо неспівпадіння дат вже на початку слідства. 

Так, 15 вересня 1937 року Військова прокуратура Київського 

військового округу видала постанову про арешт 17[1, арк. 2]. У той же 

час про утримання під вартою у спецкорпусі Київської в’язниці 

постанова була видана 13 вересня, а обшук співробітниками НКВС 

УРСР  та арешт проводився 14 вересня на підставі виданого ордеру № 

406 від 12 вересня 1937 року. 

                                           
13Там само. – Арк.46.  
14 Там само. – Арк. 29-30. 
15Там само. – Арк.4. 
16Пленум Київської міської ради. // Пролетарська правда. – 1937. – 14 вересня (№ 212). – 

С. 1; Пленум Київської міської ради. // Комуніст. – 1937. – 14 вересня (№ 212). – С. 2 
17ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 42849фп. – Арк. 2.  
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Звинуватили Мітулинського Тараса Спиридоновича в участі в 

антирадянській шкідницькій організації правих, які перебували на 

терористичних позиціях. А саме у скоєнні злочинів за статтями: 54-7 

(шкідництво), 54-8 (тероризм), 54-11 (участь у контрреволюційній 

організації) в рамках слідчої справи № 12318. 

Сама слідча справа № 123 є справою т.зв. антирадянської право-

троцькістської організації в Україні. Розпочата 4 жовтня 1935 року і 

офіційно закінчена 21 жовтня 1936 року, але фактично за цією справою 

по окремим особистостям продовжувалися засудження й звинувачення 

органами НКВС в 1937-1938 роках. За версією слідства, організацію 

ніби-то створили наприкінці 1920-х роках, а у 1934-1936 роках її активну 

діяльність було поновлено. Сама організація мала своїх членів у Києві, 

Харкові, Дніпропетровську й Донбасі. У той же час поступово справа 

«розвалювалася» на окремі, наприклад, звинувачення щодо працівників 

системи «Заготзерно» а саме: Степанський Ісак Соломонович, 

Полтарацький Іван Петрович, Мітулінського Тараса Спиридоновича та 

інших працівників системи «Заготзерно», які ми бачимо у 1937 році. На 

сторінках всеукраїнських газет з’являється низка публікацій про так 

званий розгром право-троцькістський уклон й шкідництво в системі 

«Заготзерно», наприклад статті: «Процес антирадянської шкідницької 

зграї правих у системі «Заготзерно»19, «Справа контрреволюційної 

шкідницької зграї в системі «Заготзерно»20 й інші. 

У ході слідства під тиском слідчих Мітулінський Т. змушений був 

визнати себе винним. Як розповідає Калашніков Афанасій Іванович, під 

час слідства Тарас Мітулінський «був абсолютно сивим й практично без 

зубів»21, хоча на той час йому було усього 40 років. 

У заяві на ім’я наркома внутрішніх справ УРСР Й. Леплевського 

від 22 вересня 1937 року Мітулінський Т. С. писав: «з дня мого арешту 

                                           
18Там само. – Арк.65. 
19Процес антирадянської шкідницької зграї правих у системі «Заготзерно» // Комуніст. – 

1937. – 29 листопада (№ 274). – С. 4; 1 грудня (№275). – С. 4. 
20Справа контрреволюційної шкідницької зграї в системі «Заготзерно» // Комуніст. – 

1937. – 16 вересня (№ 214). – С. 2; 17 вересня (№ 215). – С. 2; 18 вересня (№ 216). – С. 2; 

20 вересня (№ 217). – С. 4. 
21Мітулінський Т. Цікаве і трагічне життя славного Тетіївчанина // Тетіївська земля. – 

2016. – 12 липня (№ 51). – С. 3; Мітулінський Т.Спогади про батька і людину. // Вісник 

Сквирщини. – 2016. – 16 грудня (№ 49). – С. 8. 
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я відмовлявся від пред’явлених до мене звинувачень у контрреволюційній 

діяльності. З цим я закінчую, добре розуміючи, всю безпорадність моєї 

відмови, розуміючи, що якщо я сам себе не викрою, то органи НКВС 

мене викриють. Я змушений визнати свою вину перед партією й 

радянською владою, припинити дворушничати й усьому зізнатися»22. 

Єдиний допит зафіксований у справі відбувся 29 вересня 1937 

року, заява датована 22 вересня, проте сам арешт був ще 14 вересня?! 

Тому виникає закономірне питання, що відбувалося між 14 й 22 

вересням, і чому допити які були раніше, де Тарас Спиридонович не 

визнавав себе винним нема у справі? 

В першому і єдиному допиті Тарас Спиридонович під тиском 

слідчих зазначає: «визнаю, що я є учасником антирадянської організації 

правих, в яку мене завербував в середині 1935 року колишній уповкомзаг 

при РНК СРСР на Україні Степанський Ісак Соломонович»23. Про мету 

нібито правої організації Тарас Спиридонович свідчить наступне: 

«Організація правих має за мету усунути сталінське керівництво в 

партії й країні, підриваючи й руйнуючи для цього народне господарство, 

вербуючи й розставляючи з цією метою свої кадри»24. 

Щодо своєї роботи й так званого «шкідництва» зазначав: «Плани 

заготівок складалися без вивчення районів заготівок. Ми не знали й з 

метою шкідництва не намагалися знати, скільки в той чи іншій області 

мається фруктових садів, яка кількість посаджено овочів тощо. Плани 

областей носили місцевий характер й були значно занижені. По 

шкідницькі ми нараховували з року в рік декілька відсотків на зростання 

продукції. Важливим шкідництвом по лінії заготівок була практика 

максимальних цін. В наслідок відсутності якогось контролю з боку 

апарату Комітету Заготівок за максимальними цінами заготівок в 

районах, заготівники переплачували мільйони державних коштів, 

купуючи другий й третій сорт продукції за перший. На цьому ґрунті 

розвивалася спекуляція, ажіотаж, а усе це відображалося на реальній 

зарплаті працівників»25.  

Свідчення інших членів так званої «правої організації» 

Степанського І. С. від 10-11 вересня 1937 року, Передєрія О.Д. від 22 

                                           
22ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 42849фп. – Арк.12. 
23 Там само. – Арк. 21. 
24Там само. – Арк.25. 
25Там само. – Арк. 31. 
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вересня 1937 року, Буя С.А. від 21 жовтня 1937 року, очні ставки Т.С. 

Мітулінського з Бурлаковим 29 жовтня 1937 року, з Волковим В.К. 29 

жовтня 1937 року, з Буєм С.А. 10 листопада 1937 року підтверджували 

так звану «шкідницьку діяльність» Тараса Спиридоновича 

Мітулінського. 

Таким чином, згідно із так званими «свідченнями» 

Т. Мітулинського, він проводив шкідницьку роботу в системі 

Уповкомзага при РНК СРСР на Україні, яка полягала у:  

«а) зриві державної децентралізованої заготівлі овочів, фруктів, 

м’яса, молока й тому подібне;  

б) закупівлі продуктів ІІ та ІІІ сорту по ціні І-го сорту;  

в) відправленні частинам РСЧА та військам НКВС, у міста 

Москва й Ленінград – борошна, крупи й зерна, заражених борошноїдом, 

кліщем й металосумішшю, й сіна та соломи з сумішшю отруйних трав;  

г) зриві відвантажування фуражу в кавалерійські частини РСЧА;  

д) зриві праці млинів, зараженні складів зерна борошняними й 

амбарними шкідниками»26. 

17 листопада 1937 року Виїзна сесія Верховної Колегії 

Верховного суду СРСР засудила Тараса Спиридоновича Мітулінського 

до вищої міри покарання - розстрілу з конфіскацією усього особистого 

майна. 18 листопада 1937 року у Києві вирок був виконаний27. 

Місцем поховання Тараса Мітулінського, як і багатьох інших 

жертв сталінського терору, стала спецділянка НКВС у Биківнянському 

лісі під Києвом. Хоча письмових повідомлень про це нема. 

У ході додаткового слідства під час процесу реабілітації у 1956 

році Мітулінського Т. було з’ясовано, що усі звинувачення, які 

висувалися усім «так званим» членам «антирадянської правої 

організації», є необґрунтованими. А керівник 4-го відділу УДБ НКВС 

УРСР майор державної безпеки Хатеневер, який затверджував 

звинувачувальне заключення, був засуджений за фальсифікацію слідчих 

справ28.  

                                           
26Там само. – Арк. 66-67. 
27Там само. – Арк. 73. 
28Там само. – Арк.75. 
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27 листопада 1956 року Військова прокуратура СРСР подала 

висновок до Військової колегії Верховного Суду СРСР щодо питання 

про скасування вироку й припинення справи щодо Т.С. Мітулінського. 

Але тільки 28 червня 1957 року Військова Колегія Верховного 

суду СРСР розглянула справу Тараса Мітулінського, де з’ясувала що він 

був засуджений за сфальсифікованими матеріалами, тому вирок 

Військової Колегії Верховного Суду СРСР від 17 листопада 1937 року 

скасовується, а справа припиняється у зв’язку з відсутністю складу 

злочину29. До того ж, 5 листопада 1957 року Київський обком КПУ 

реабілітував Тараса Спиридоновича Мітулінського у партійному 

відношенні. 

Про те не оминули сталінські репресії й дружину Тараса 

Спиридоновича – Віру Євстафіївну (дівоче прізвище – Скаржановська) 

(29.07.1900 – 07.09.1951 р.), яка на момент арешту чекала дитину. Її 

заарештували, завели справу, але, зважаючи на вагітність, через місяць 

відпустили30. Вже після розстрілу чоловіка вона народила сина Ігоря, в 

метричному записі про народження якого в графі «батько» написано 

тільки ім’я – Тарас. Через рік хлопчик помер. 

Інший син – Юрій Тарасович Мітулінський (1926-1988), не 

дивлячись на те, що довгий час жив з тавром «син ворога народу», зумів 

отримати вищу освіту з відзнакою, і з 1957 року працював в Інституті 

кібернетики НАН України, де пройшов шлях від інженера до директора 

Спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем (з 

1963 року). За свою багаторічну працю був відзначений орденом «Знак 

пошани» (1971) й чисельними медалями, крім того, був лауреатом 

державних премій, а з 1981 року - отримав звання «Заслужений 

машинобудівник УРСР».  

Донька Тараса Спиридоновича – Олена Мітулінська (1923-2007), 

пройшла всю війну рядовою, була нагороджена орденами «Вітчизняної 

війни», «За мужність» та 13 медалями. 

Таким чином, особиста доля й архівно-кримінальна справа одного 

із голів Київської міської ради та працівників «Заготзерно» є прикладом 

прояву сталінського терору щодо представників адміністративного й 

господарчого апарату УРСР та фальсифікації справ органами НКВС. 

                                           
29Там само. – Арк.77-77 зв. 
30ЦДІА України. – Ф. 127. – Оп. 1078. – Спр. 2951. – Арк. 8. 
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Горбатюк В. (м. Хмельницький) 

 

ШЛЯХИ – ДОРОГИ ЛЕЩЕНКІВ – ЛІЩЕНКІВ 

 
У статті йдеться про нелегкі життєві шляхи Пилипа Ліщенка (Лещенка) та 

його родичів. П. Лещенко брав участь у визвольних змаганнях українського народу в 

1917-1921 рр. Потім змушений був вести напівлегальне життя, уникаючи 

переслідувань з боку радянської влади. Зазнав кілька арештів. Внаслідок останнього, в 

1937 році, зник безслідно, як і сотні тисяч репресованих. Його дочка Мирослава 

Лещенко, яка теж зазнала переслідувань, багато зробила для розшуку слідів свого 

батька. Вони ведуть до Биківнянського лісу. 

Ключові слова: Биківнянський ліс, медик, журналіст, учитель, репресований. 

 

The difficult life ways of Pylyp Lishchenko (Leshchenko) and his relatives are described 

in the article. P. Leshchenko was a participant of the fight for freedom of the Ukrainian people 

in 1917-1921. Later he was forced to provide a half-legal life trying to avoid the persecutions 

from the Soviet regime. Several times he was also under arrest. After the last arrest he 

disappeared without a trace like other hundreds of thousands of victims of repression. His 

daughter Myroslava Leshchenko, who suffered from the repressions too, made great efforts to 

find the traces of her father. These traces lead to the Bykivnia forest. 

Key words: Bykivnia forest, medician, journalist, teacher, repressed. 

 

Нещодавно, в ході декомунізації топонімічних назв, у містечку 

Володарка, райцентрі на Київщині, сталася важлива подія: одній з 

вулиць присвоєно ім’я Пилипа Петровича Лещенка, уродженця цього 

населеного пункту, людини, згадувати про яку тоталітарним 

комуністичним режимом було заборонено. Адже П. П. Лещенко був 

репресований у 1937 році як «ворог народу». Прах його, цілком 

ймовірно, спочиває в Биківнянському лісі під Києвом. Це стверджує 

його родина, яка теж має складну, трагічну історію. 

Отже, 1890 року в сім’ї Петра Ліщенка і Катерини, що мала дівоче 

прізвище Тиміш, мешканців села Володарка на Київщині, народився син 

Пилип, один із чотирьох нащадків. Його брат Іван, здобувши 

університетську освіту, працював учителем у рідному селі, згодом 

перебрався до Києва, ще один брат – Василь працював інженером у 

Бердичеві, а четвертий брат Павло господарював на землі у Володарці1. 

Пилип Ліщенко здобув гімназійну освіту (1911 р.), закінчив 

військово-фельдшерську школу, до речі, разом з Павлом Губенком – 

                                           
1Устинівська Т. «Ворог народу» з Володарки // Голос Володарщини. – 2006. – 23 травня. 
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майбутнім видатним письменником-гумористом Остапом Вишнею, і в 

Першу світову війну його мобілізували до російської армії як медика. За 

виявлену відвагу в бойових операціях отримав у нагороду 

Георгіївського хреста. В революційні роки був студентом Київського 

університету (вибув з другого курсу). У час боротьби за Українську 

Народну Республіку став журналістом, відомим за публікаціями у 

багатьох виданнях. Полковник українського війська, він був членом 

редколегії газети «Україна» військового міністерства УНР, що 

видавалася в Києві, Житомирі, Кам’янці-Подільському. 

Коли в листопаді 1920 року рештки українського війська, 

зрадженого поляками, загроженого знищенням більшовиками, 

перейшли Збруч, Пилип Ліщенко не вирушив з усіма: подався на схід, 

щоб забрати з собою молоду дружину. 

Юстина Михайлівна Шульц народилася в сім’ї німецьких 

поселенців села Медвин на Київщині. Коли навчалася в Київській 

приватній гімназії Титаренко, з дівчатами брала участь у концертах у 

клубі українських старшин у приміщенні колишнього купецького 

зібрання. Так гарно співала, що зривала бурю овацій. Там і 

познайомилася з українським старшиною Пилипом Ліщенком, а 

невдовзі вони й одружилися. 

Невідомо, чи Пилип Ліщенко, перебуваючи в рідних краях, 

відвідав і свою сім’ю, але в 1922 році Київський ГубЧК заочно виніс 

йому вирок – розстріл. Чекістський загін прибув до Володарки, щоб 

«расстрелять на месте» «бандита», «петлюровца». Побили стареньку 

матір-вдову до непритомності, постріляли ікони, багнетами 

пошматували намальований портрет Пилипа, але після «наведення 

довідок» виїхали з Володарки з даними, що Ліщенко «ушел за границу». 

Вірила в це і мати. З думкою про щасливу долю сину невдовзі й 

померла2. 

Тим часом Пилип Ліщенко з молодою дружиною і справді 

вирушив на захід з потаємною думкою пробитися через кордон услід за 

бойовими побратимами-військовиками. 

Але вже біля західного кордону, поблизу Шепетівки, просто на 

возі Юстина Шульц-Ліщенко народила дитину. За кілька днів хлопчик 

помер, нещасна мати ж перебувала в гарячці, й потрібно було її рятувати. 

                                           
2Там само. 
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Так Пилип Ліщенко затримався в Шепетівській окрузі. Мусив шукати 

пристановища тут, з надією здійснити свій задум про закордон уже 

пізніше.  

За колишніми старшинами армії УНР полювало ЧК, тому Пилип 

Петрович трохи змінив своє прізвище – став Лещенком – і влаштувався 

вчителем української мови і літератури в Шепетівській окрузі, працював 

у її селах3. 

Коли сім’я Лещенків мешкала в селі Шмирки (тепер 

Волочиського району Хмельницької області), 12 травня 1923 року 

народилася донька Мирослава, а через три роки — син Тарас. Ще одни 

син — на ім’я Гай (Гайнріх) – народився 1928 року в селі Велика 

Гнійниця Плужненського району (тепер Поліське на Ізяславщині).  

Прагнення вирватися з країни комуністичного режиму не 

покидало Пилипа Петровича. Він і далі шукав шляхів за кордон. Одного 

разу навіть зібралися всією сім’єю в такий похід, але провідник не 

прибув на умовлене місце4. 

І знову поневіряння по селах, праця у школах, з населенням. 

Одного разу хтось із ревних прихильників нової влади доніс на вчителя, 

що він проводить навчання дітей з буржуазно-націоналістичним 

ухилом. Пилип Петрович мусив постійно змінювати місця роботи, 

переїжджати з району в район. Коли працював у Антонінському районі, 

в 1931 році заарештували з обвинуваченням в організації селянського 

бунту. Кілька місяців перебував у Ямпільській в’язниці, але зумів 

вирватись на волю5. 

Та знову звинувачення: за постановку п’єс Миколи Куліша, як 

оцінив донощик, в антирадянському дусі6. 

У 1933 році вдалося влаштуватися в редакцію газети в Антонінах 

— райцентрі напівсільського-напівміського типу. Зарплати з дружиною 

одержували такі, що півмісяця жили впроголодь, а на другу половину не 

мали нічогісінько. У Пилипа Петровича вже опухли ноги, ледве ходив, 

у дружини загострився туберкульоз. 

                                           
3Там само.  
4Лещенко Мирослава. Нелегко відкривається минуле // Микола Лисенко. Биківня: 

злочин без каяття. – Бровари, 1996. – С.74.  
5Там само. – С. 74. 
6Лещенко Мирослава. Голодний цвіт 1933-го // Шлях перемоги. – 2005. – 20 липня. 
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Однак незабаром стався випадок, який ще дужче погіршив 

становище Лещенків, знову кинувши їх у вимушені мандри.  

Якогось дня десятилітня Мирослава Лещенко зі своїми 

однолітками «попасом, тобто об’їдаючи всяку зелень по дорозі», біля 

старого занедбаного млина натрапила на ледь не збожеволілого від 

голоду підлітка. Кілька днів намагалися порятувати його чим-небудь 

їстівним, але зусилля їхні обірвалися трагічно: просто на очах дітей 

радянські активісти силою кинули підлітка на підводу з мертвими і ще 

живим, добиваючи дорогою, відвезли на цвинтар. 

Діти побігли до редакції місцевої районної газети, зі сльозами на 

очах розповіли про страшний злочин відповідальному секретареві 

часопису – батькові Мирослави. Він спішно написав про цю подію в 

наступний номер газети. Але замітку не помістили, а Пилипа Лещенка 

вигнали з роботи7. Родину виселили з казенної квартири, й змушені вони 

були поселитися в підвальній комірчині, де мешкав знаменитий на весь 

край, неприступний цап Фабіан, майбутній прототип одного з «героїв» 

романа «Лебедина зграя» В. Земляка. І хоч не одному з мешканців 

Антонін чи району довелося зазнати ударів Фабіанових ріг, та сім’ю 

Лещенків — п’ятеро душ — у свою домівку цап прийняв без супротиву. 

Ще й згодом довго проводжав їх, аж у поле за райцентр, коли виїжджали 

на далеке село, де знайшов собі працю вчителя Пилип Лещенко — в селі 

Михайлівці Красилівського району8.  

Але й тут не давали йому спокою, часто викликали на допити в 

районний відділ НКВС. Кілька разів Лещенко брав із собою старшу 

дочку — чотирнадцятилітню Мирославу. Просив чекати його в сквері, а 

коли він не вийде, йти в будинок районного НКВС і питати, де батько9. 

Проте заарештували його вдома. Це сталося 31 липня 1937 року. 

Машиною приїхав начальник районного НКВС лейтенант Гершкевич з 

конвоїрами. В хаті, згадувала Мирослава Пилипівна, все перетрусили, 

батька забрали. Через місяць поштою прийшла від нього перша й 

остання звістка із зворотною адресою: м. Вінниця, тюрма, СК – 30. Після 

цього – мовчанка назавжди10. 

                                           
7Там само. 
8Там само. 
9Лещенко Мирослава. Нелегко відкривається минуле // Микола Лисенко. Биківня: 

злочин без каяття. – Бровари,. 1996. – С. 75. 
10Лещенко Мирослава. Голодний цвіт 1933-го // Шлях перемоги. – 2005. – 20 липня. 
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Після закінчення Красилівської середньої школи Мирослава 

Лещенко влаштувалась працювати помічником бухгалтера в районній 

заготівельній конторі. Її безпосередній керівник-бухгалтер 

захоплювався її ретельністю в роботі. Але так тривало недовго. Якось 

начальник контори викликав до свого кабінету й визвіривсь на неї: 

«То ти приховуєш, що твій батько – ворог народу! Хотіла нам 

нашкодити? Знищити контору? Геть звідси!»11 

Коли її вигнали  з роботи, жадалося помсти своєму кривднику. 

Згадала народного месника, добре відомого кілька років тому в цих 

краях, — Базюка. Це він у роки колективізації, в роки голодомору мстив 

за кров і муки земляків: стріляв комуністів – голів сільрад, колгоспів, 

інших посіпак. Його підстерегли і вбили, поховали у склепі на цвинтарі 

в Антонінах. Тоді Мирослава покрадьки пішла подивитися на нього 

через загратоване вікно. Закатований, він мав жахливий вигляд. 

Дівчинка так злякалася, що ледве вибралась на дорогу. Але акти помсти 

повстанця-одиночки Базюка тепер, у Красилові, будили її до таких же 

дій12. Тільки ж не під силу їй було – помститися за себе, за батька.  

Єдиною розрадою в житті стала сцена: дівчина грала в 

драматичному гуртку районного будинку культури. Якраз тоді у 

Красилів з Проскурова (нині м. Хмельницький) приїхав на гастролі 

обласний молодіжний театр. Творчі сили мав недостатні, тому режисер 

Дунайський вирішив провести конкурс на поповнення трупи. Молоді 

зібралося багато, серед неї й Мирослава Лещенко. І саме на ній 

зупинився вибір. Її пробували навіть на роль Мавки з „Лісової пісні» Лесі 

Українки. Режисер і актори були в захопленні, тож вирішили взяти 

дівчину в колектив. Але потрібні документи. В неї ж, п’ятнадцятирічної, 

паспорта ще нема. 

Режисер порадив узяти виписку з батькового паспорта. Змушена 

була признатися: «Батька арештувало НКВС». 

Режисера це не зупинило. Він пішов до тих, хто заарештував 

учителя Пилипа Лещенка – до начальника районного відділу НКВС 

Гершкевича, начальника міліції Волкова.  

Ті поставили умову: «Хай напише заяву, що відмовляється від 

батька – ворога народу. Тоді дамо паспорт». 

                                           
11Лещенко Мирослава. Нелегко відкривається минуле… – С. 77. 
12Лещенко Мирослава. Голодний цвіт 1933-го // Шлях перемоги. – 2005. – 20 липня. 
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І знову – ні! Ні! Нізащо! 

Театр повернувся до Проскурова без неї 13. 

Над сім’єю Лещенків постала ще одна загроза: адміністративна 

висилка. Матір мали відправити в Сибір, а дітей – у дитбудинки. Про це 

попередив їх голова сільради Якимчук. І дав пораду: негайно покинути 

село. Серед ночі сім’я вирушила з домівки. Після довгих поневірянь 

опинилися в с. Шамраївка Сквирського району Київської області. 

Мирославі вдалося влаштуватися на роботу в цукрозаводі. Звідти їй дали 

направлення на навчання14. 

Перед війною Мирослава Лещенко вступила до Київського 

педагогічного інституту. Коли німці вели наступ на Київ, брала участь у 

будівництві оборонних споруд. Під час окупації стала зв’язковою 

українського партизанського націоналістичного загону, що діяв поблизу 

Медвина. 
Педінститут Мирослава Лещенко закінчила в 1946-му році, 

навчалася в аспірантурі. Працювала викладачем театрального інституту, 
редактором видавництва «Дніпро», а згодом — головним редактором 
видавництва „Радянський письменник». Стала відомим перекладачем 
художньої літератури, автором книг «Ольга Кобилянська» і «Ванда 
Василевська». 1976 року Мирославу Лещенко прийняли до Спілки 
письменників України15.  

Наприкінці 1980-х років Мирослава Пилипівна рішуче й 
безоглядно вступила до лав тих, хто прагнув якнайшвидше побороти 
імперський режим, повести український народ до прадавньої мети – 
утворення власної держави. Мирослава Лещенко стала активним 
членом Українського товариства „Меморіал» імені Василя Стуса, його 
відповідальним секретарем, членом Братства ОУН-УПА. 

В усі повоєнні роки  Мирослава Пилипівна намагалася дізнатися 
про долю батька. В 1992-му довідалась, що 7 вересня 1937 року трійка 
НКВС УРСР винесла вирок її батькові Пилипові Петровичу Лещенку: 
вища міра покарання. Менш, ніж за тиждень – 13 вересня - П.  Лещенко 
був розстріляний у Києві. 

Пилип Лещенко обвинувачувався у тому, що „входит в состав 
контрреволюционной национал-фашистской диверсионной 

                                           
13Лещенко Мирослава. Нелегко відкривається минуле… – С. 77. 
14Лещенко Мирослава // Письменники України. Біобібліографічний довідник. К. – 2006. 

– С. 78. 
15 Лещенко Мирослава. Нелегко відкривається минуле… – С. 230. 
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террористической организации»16. Разом з Лещенком були розстріляні 
його „посправники»: Суконник (завідувач райвно), Мисько, Лоюк, 
Гончарук, Молякевич, Решетюк Марія Андріївна (вчителька, хрещена 
мати Мирослави Лещенко), Вербицький, Яворський, Черній Ст., Черній 
Гр., Здановський, Рилич, Савчук, Пшеничний. З цієї групи до 10-річного 
ув’язнення був присуджений тільки інструктор райвно Красилівського 
району О. К. Шпаковський17. 

М. П. Лещенко багато років розшукувала відомості про долю 
свого батька. Врешті, це вдалося їй зробити. Серед багатьох документів 
було й свідоцтво про смерть від Ленінського райзагсу м. Києва від 
04.04.1992 року. Це й дало підстави думати, що П. Лещенко був 
похований у лісі під Биківнею, що поблизу Києва, де знайдено 
поховання тисяч жертв більшовицького терору. Тому невдовзі там на 
одній із сосон з’явилася скромна табличка з написом: «Лещенко (Тиміш-
Ліщенко) Пилип Петрович, вчитель, журналіст, полковник УНР (1890-
1937 рр.). 

Сюди, до цієї символічної могили, навідувалися всією сім’єю: 
Мирослава Пилипівна,  її діти – відомі журналісти Тарас Кінько і Наталя, 
онуки. На жаль, Мирослава Пилипівна відійшла у вічність 17 березня 
2011 року. 

 

                                           
16 Там само. – С.84. 
17 Там само. – С. 85. 
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КИЇВСЬКІ ПРАВНИКИ, ПОХОВАНІ В БИКІВНІ  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

КРИСТЕРА АРНОЛЬДА ГЕРМАНОВИЧА) 

 
Стаття присвячена трагічній долі київського професора права, одного із 

засновників української цивілістики, керівника комісії ВУАН по виучуванню звичаєвого 

права України – Арнольда Германовича Кристера, розстріляного у 1937 року в київській 

в’язниці НКВС. 

Кльочові слова: правники, репресії, НКВС. 

 
The article is belonged to the autor`series «Kyiv Jurists which were buried in Bikivnya». 

It is about the tragic fate of Arnold Krister, professor of justice  from of Kyiv, one of the Ukrainian 

civil law founders and the head of the VUAN (Ukrainian Academy of Siences) Committee on 

studding the common law in Ukraine who was executed in one of the NKVS (People’s 

Commissariat for Internal Affairs) prisons in 1937. 

Key words: jurists, repression, NKVD.. 

 

Політичні репресії сталінського режиму 1930-х років, зокрема в 

Україні, зачепили практично всі соціальні прошарки населення. За 

задумом більшовицьких вождів, кожна людина у Радянському Союзі 

повинна була відчувати постійний страх і безсилля перед безжальною 

каральною машиною НКВС. Ті ж, хто висловлював найменшу незгоду 

з політикою сталінізму, або належав до колишніх «ворожих класів» чи 

«шкідницьких народів», підлягали безумовному знищенню. Вочевидь, 

що ті, хто виступав на боці конституційної законності, а не 

«революційної», також підлягали знищенню. Таким чином, велика 

кількість українських правників, зокрема київських, у першу чергу стали 

жертвами партійно-енкавеесівського беззаконня.  

Після ухвалення 5 грудня 1936 року однієї з найдемократичніших 

у Європі Конституції, партійно-радянське керівництво на чолі з 

Йосипом Сталіним постало перед дилемою ймовірної втрати влади при 

проведенні демократичних виборів у СРСР, що гарантувалось її ст.1411.  

Населення СРСР вкрай натерпілось від «червоних терорів», 

продзагонів, громадянської війни, репресій, конфіскацій, колгоспів, 

                                           
1Конституция (основной закон) Союза советских социалистических республик. Издание 

ЦИК СССР на языках союзных республик. – Москва, Кремль, ОГИЗ, 1937. – 319 с. 



314 

голодоморів, а тому шляхом простого опускання бюлетеню до виборчої 

урни мало можливість позбутися шаленої кількості партійно-радянської 

бюрократії на чолі з усім ВКП(б). Більше того, у цьому випадку, 

більшовикам довелось би відповісти перед народами СРСР за свої 

криваві злочини. Такого розвитку подій більшовицька влада допустити 

не могла. Партійне керівництво СРСР нанесло випереджувальний удар, 

шляхом наймасштабних та наджорстких репресій розділивши величезні 

групи людей на «ворогів народу» за політичними, економічними та 

національними ознаками. Формальна реалізація цього злочину 

відбулась у вигляді лютнево-березневого пленуму ЦК ВКП(б) 1937 

року, на якому майже всі доповіді та виступи були присвячені тому, що 

країна переповнена «шпигунами, диверсантами та шкідниками», які 

пробралися на найвищі посади.  

На пленумі ЦК колишніх опозиціонерів звинуватили в тому, що з 

початку 1930-х років вони намагались силоміць захопити владу, 

створили загальний блок «троцькістів», зінов'євців» та «правих», встали 

на шлях терору і співробітництва із «зарубіжними фашистами»2.  

Отримавши таким чином «карт-бланш», на виконання лютнево-

березневого пленуму ЦК ВКП(б) 1937 року, 2 липня 1937 року 

Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення «Про антирадянські 

елементи», підписане Й. Сталіним. У постанові майбутніх жертв 

поділили на колишніх куркулів й карних злочинців, а також вказали міру 

їх покарання. Для швидкого знищення величезної кількості 

репресованих було спеціально відновлено діяльність позасудових 

органів – трійок, які мали право виносити смертні вироки3.  

30 липня 1937 року заступник наркома внутрішніх справ СРСР 

М. Фріновський надіслав Й. Сталіну на затвердження оперативний 

наказ НКВС СРСР № 00447 про операцію із репресування колишніх 

куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів. 

                                           
2[Електронний ресурс.]. – Режим доступу: http://www.memo.ru/history/1937/index. htm. 
3Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937-1938 рр./ Упоряд. Сергій Кокін, 

Марк Юнге. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 614 с. 
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Наступного дня, 31 липня оперативний наказ НКВС СРСР 

№00447 затвердило Політбюро і скерувало його на виконання 

керівникам НКВС республік, країв та областей4.  

Таким чином, бойовий загін більшовицької партії – НКВС 

отримав «найважливіше» її завдання: до ХХ-ї річниці Жовтневого 

перевороту у Росії, тобто за чотири місяці, провести масові репресії по 

всій території СРСР, спланувати швидке вбивство сотень тисяч людей 

(так звана І категорія) та засудити понад три мільйони осіб тільки у 1937 

-1938 роках5 до таборів Гулагу (так звана ІІ категорія) у суворих, часто 

непридатних для життя людей, умовах крайньої Півночі СРСР. 

Україна, не оговтавшись після штучно створеної голодової 

катастрофи 1932-1933 років, у 1937-1938 роках знову опинилась на 

вістрі масового знищення населення. В УРСР одночасно з наступом на 

куркулів здійснювались й інші беззаконня, пов’язані з репресіями 

різноманітних категорій громадян, у тому числі за національною 

ознакою. Однією з найвідоміших була польська спецоперація. Разом з 

цим НКВС СРСР розгорнув низку інших – зі знищення «шпигунів та 

диверсантів» – «німецьких», «польських», «фінських» та інших6.  

За неповними даними, в Україні у перебігу «Великого терору» 

1937–1938 років органи НКВС розстріляли близько 146000 осіб усіх 

національностей та соціальних прошарків7.  

Архівні справи репресованих 1937–1941 років є особливим 

історичним джерелом вивчення механізму масових політичних репресій 

                                           
4Юнге Марк, Бордюгов Геннадий, Биннер Рольф. Вертикаль большого террора. История 

операции по приказу НКВС №00447 / Марк Юнге, Геннадий Бордюгов, Рольф Биннер. 

– М.: Новый Хронограф; АИРО-XXI, 2008. – 784с.  
5Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора. (Anne Applebaum. GULAG. A 

History. – New York, 2003.) – М.: Московская школа политических исследований, 2006. 

– 608 с. 
6Філімоніхін Валерій. Спецділянка НКВС УРСР (1937-1941 рр.) місце таємного 

поховання жертв масових політичних репресій у 19,20 кварталах Биківнянського лісу // 

Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти 

Церкви: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: 

Видавництво «Пороги», 2015. – 364 с. 
7Шаповал Ю. Україна, Пам'ять, Биківня // Биківня в системі політичних репресій УРСР 

у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації: Зб. наук. праць / Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 20 листопада 2013 р. – К., 2014. – С.10-11. 
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в Україні. Персоніфіковані за своїм характером, вони розкривають 

маловідомі та зовсім невідомі біографічні факти багатьох видатних 

діячів науки, культури, мистецтва, церкви, нерідко висвітлюють долю 

їхньої інтелектуальної спадщини, часто-густо фіксують й останні дні їх 

життя8. 

Дана робота є продовженням циклу «Київські правники поховані 

в Биківні», присвяченого трагічній долі юристів, які не з власної волі 

опинились у центрі безпрецедентних за своїм розмахом та жорстокістю 

репресій в СРСР. Декотрі з них несуть свою долю сукупної 

відповідальності за допущенні порушення законності, які розпочались в 

1920-х роках. Це вони працювали у судах і прокуратурі, в органах 

слідства та захисту, і в силу свого професійного обов'язку були 

зобов'язані охороняти правопорядок, права та інтереси громадян9. Інші, 

залишаючись відданими обраній професії, намагались протистояти 

беззаконню, яке продукувалось самою владою. Звісно, шансів на 

перемогу у них не було, але почуття людської гідності надавало сил 

переборювати страх і продовжувати виконувати свій професійний 

обов´язок до кінця. Саме такою людиною був киянин, випускник 

Київського університету св. Володимира, професор права Арнольд-

Едуард Германович-Едмундович Кристер10.  

Арнольд-Едуард Германович-Едмундович Кристер (далі - 

Арнольд Кристер) народився в Києві 30 жовтня 1886 року у сім'ї 

відомого київського купця  німецького походження; онук Вільгельма 

Кристера (доброго знайомого Т. Шевченка), засновника фірми і 

садівницького господарства (нині квітково-декоративне господарство 

«Троянда» і ландшафтний парк «Кристерова гірка»)11. 

По закінченню в 1904 р. 3-ї Київської гімназії вступив на фізико-

математичний факультет Київського університету св. Володимира, на 

                                           
8Пиріг Р. Я., Гранкіна О. В. Архівно-слідчі справи репресованих як історичне джерело. 

Науково-методичні аспекти використання./ Архівно-слідчі справи репресованих: 

науково-методичні аспекти використання: Збірник наукових праць / Ред. кол. Р. Я. Пиріг 

(голова) та ін. – К., 1998. – 161 с. 
9Шемшученко Ю. С., Мироненко О. М., Пристайко В. І. та ін. Жертви репресій. Репресії 

20-х – початку 50-х років в Україні. – К., «Вид-во «Юрінформ», 1993. – С. 75. 
10ДАК. – Ф.16. – Оп.465. – Спр.4791. – Арк. 26. 
11Енциклопедія історії України: У 10 томах. – Т. 5: Кон-Кю. / Редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2008. – С. 395-396. 
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якому провчився 2 роки, опісля навчався на юридичному факультеті 

університету, який успішно закінчив у 1912 році і 31 травня отримав 

диплом 1-го ступеню12. За пропозицією Г. Попечителя Київського 

навчального округу від 28 вересня 1913р. за № 97928/5864, залишений 

при Університеті св. Володимира для підготовки до професорського 

звання по кафедрі цивільного права та судочинства. 8 червня 1917 р. за 

пропозицією Г. Попечителя Київського навчального округу за 

№ 16846/2133, допущений до читання лекцій як приват-доцент по 

кафедрі цивільного права та судочинства13. У 1919 році призначений 

секретарем юридичного факультету Київського університету. У 1918-

1919 роках викладав у Київському юридичному інституті на посаді 

приват-доцента, Київському комерційному інституті та Вищих жіночих 

курсах у Києві14.  

До складу спеціальної Комісії для виучування звичаєвого права, 

А. Кристер як помічник керівника комісії увійшов в середині 1921 р., а 

після від'їзду її керівника В. Синайського за кордон, у жовтні 1922 р. її 

очолив. Після обрання академіком на кафедру звичаєвого (народного) 

права України О. Малиновського за А. Кристером залишилася посада 

«керівничого над працями комісії».  

При цьому всі старі члени комісії на чолі з А. Кристером утворили 

в комісії секцію цивільного права15. В 1926 році А. Кристер очолив 

секцію приватного права Комісії Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) 

для виучування звичаєвого права України, а з жовтня 1927 року – також 

створену з його ініціативи Комісію для виучування радянського права. 

Одночасно працював в Київському інституті народного господарства: 

професор (1921-30), завідувач правничого семінару (1923-24), декан 

правничого факультету (1925-28), проректор з навчальної частини 

(1925-27)16. Викладав курси цивільного права, цивільного процесу, 

міжнародного приватного права. Був звільнений у липні 1933 р. з ВУАН 

                                           
12ДАК Ф.16. – Оп.465. – Спр.4791. – Арк. 26. 
13Там само. – Арк. 28. 
14Енциклопедія історії України: У 10 томах. – Т.5: Кон-Кю. / Редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2008. – С. 396. 
15Академічна юридична думка / Укладачі: І. Б. Усенко, Т .І. Бондарчук та ін. – К.: ІнЮре, 

1998. – С. 35. 
16Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (XIX –половина 

XX ст.). – К.: Геопринт, 2009. – 420 с. 
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«за саботаж у науковій роботі» та Київського інституту народного 

господарства у зв'язку з ліквідацією юридичного факультету.  

Після звільнення А. Кристера з Академії наук, остаточно 

припинив свою роботу і цивілістичний семінар, заснований ще у 1921 р. 

В.Синайським, і який після від’їзду його засновника з 1922 р. також 

очолював А. Кристер. Підсумовуючи діяльність комісій, які очолював 

або в роботі яких брав активну участь А. Кристер, можна сказати, що 

починаючи від заснування УАН і до середини 1930-х років – це був 

найбільш продуктивний період розвитку академічних юридичних 

досліджень. На Заході цей період охрестили «золотим віком української 

юридичної науки» (Я. Падох)17. 

Справжня причина звільнення А. Кристера з ВУАН вбачається в 

інформації про роботу Київського юридичного товариства, членом 

якого був А. Кристер, опублікованій в журналі «Червоне право» 

друкованому органі НКЮ УСРР. З цієї інформації видно, що «…після 

керівної доповіді т. Мазуренка про масову роботу і її форми» вся робота 

товариства була переведена на культмасову роботу18. Вочевидь, 

«культмасова робота», спущена згори у царину юриспруденції у 1929 

році, дійшла в 1933 році і до ВУАН.  

З 1934 А. Кристер працював юрисконсультом «Укрцивільбуду» 

Наркомату комунального господарства УСРР, а з 1936 – старшим 

консультантом Державного Арбітражу при РНК УСРР. Водночас з 1934 

– науковий співробітник сектору медичного законодавства Інституту 

охорони здоров'я. 

А. Кристера заарештували 10 лютого 1937 р. співробітники IV-го 

відділу УДБ НКВС УРСР та доправили до Тюрпода УДБ НКВС УРСР 

(Жовтневий палац)19. За злою іронією долі, постанову від 9 лютого 1937 

р. про арешт А. Кристера, підписав інший правник – прокурор 

Київського військового округу, диввоєнюрист Є. Перфільєв20, якого 

незабаром самого розстріляють. Про Є. Перфільєва варто сказати 

окремо. Спочатку справи прокурора йшли добре і він сумлінно керувався 

принципами «революційної законності». Наприклад, у 1936 р. під час 

                                           
17Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарчук та ін. – К.: ІнЮре, 

1998. – С. 53. 
18У Київському юридичному товаристві // Червоне право. – 1929. – № 24. 
19ЦДАГОУ. – Ф.263. – Оп.1. – Спр. 49819фп. – Арк. 1. 
20Там само. – Арк. 3. 



319 

суду Військового трибуналу Київського військового округу у справі, 

сфабрикованій управлінням НКВС по Київській області, щодо 

звинувачення у контрреволюційній діяльності Белевича Б. – працівника 

польськомовної газети «Голос молоді», Белевич Б. звернувся до 

військового прокурора Перфільєва зі скаргою на незаконні методи 

слідства, застосовані до нього співробітниками НКВС. Натомість 

Перфільєв відмовив йому у категоричній формі та ще вимагав зізнатись у 

«злочинах», який той не скоював21. Але щось змусило Є.Перфільєва 

докорінно змінити своє ставлення до закону. Це «щось» і сьогодні 

залишається предметом подальших досліджень. Коли в.о. Головного 

військового прокурора М. Розовський видав директиву про вимогу від 

усіх органів пролетарської диктатури мати вміння викривати найбільш 

замасковані форми супротиву класового ворога та його агентуру, то Є. 

Перфільєв виступив проти такого підходу, оскільки цим перекреслювався 

прокурорський нагляд. Більше того, ним була видана власна директива 

для прокурорів Київського гарнізону, у якій вимагалася вести рішучу 

боротьбу з тенденціями співробітників НКВС домагатися тільки 

особистого зізнання звинувачених та переоцінювалося значення його як 

доказу. Власною директивою також перекреслив й вимогу до слідчих 

органів самого Прокурора СРСР А. Вишинського щодо застосування 

зізнання як «цариці доказів» у визнанні вини підслідних. Природньо, що 

через деякий час проти Є. Перфільєва НКВС сфабрикував справу, схожу 

зі справою А. Кристера, лише з тією різницею, що звинуватили 

Є. Перфільєва у шпигунстві на користь Англії, що гарантувало розстріл, а 

А. Кристера у шпигунстві на користь Німеччини, що також гарантувало 

той самий результат22.. В обвинувачувальному висновку від 21 жовтня 

1937 року слідчі НКВС «творчо» розвинули звинувачення проти А. 

Кристера, додавши, що у 1923 році Кристера завербували професор Федір 

Ернст та колишній власник канцелярської крамниці Карл Шепе 23. А. 

Кристер, за вигадками НКВС, проводив розвідувальну роботу у науково-

дослідних інститутах Академії наук УРСР, у 1925-1926 роках встановив 

зв'язок із учасниками антирадянської української націоналістичної 

організації: колишнім директором бібліотеки УАН Пастернаком та 

                                           
21ЦДАГОУ. – Ф. 263. – Оп.1. – Спр. 52703фп. – Т. 1. – Арк. 68,83.  
22Шемшученко Ю. С., Мироненко О. М., Пристайко В. І. та ін. Жертви репресій. Репресії 

20-х – початку 50-х років в Україні. – К., «Вид-во «Юрінформ», 1993. – С. 85-86. 
23 ЦДАГОУ. – Ф.263. - Оп.1. – Спр. 49819фп. – Арк. 125.  
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колишнім директором Київського інституту Народного господарства 

Бараном, з якими домовився про встановлення організаційного і 

політичного блоку української націоналістичної організації з німецькою 

контрреволюційною організацією. В 1929 році з тією ж метою 

зв'язувався з учасниками антирадянської української націоналістичної 

організації – академіком О. Грушевським і О. Єфремовим. У період 

1930-1932 років встановив організаційний зв'язок з антирадянською 

українською націоналістичною організацією: Миколенком і 

С. Борисенок, яким у 1933 році передав завдання германської розвідки 

щодо підготувки диверсії в наукових закладах, пов'язаних з обороною 

країни24. Наприкінці обвинувачувального висновку записано, що 

заарештований Кристер визнав себе винним повністю, а також його 

вина доводиться свідченнями учасників організації: Ернста, Іванушкіна 

и Борисенок25. Отже, А. Кристер, за вигадками слідства, одночасно був 

учасником антирадянської української націоналістичної організації та 

агентом німецької розвідки. А. Кристеру висунили звинувачення за 

ст.ст.54-1а та 54-11 КК УРСР. Цю маячню затвердив помічник 

начальника IV відділу УДБ НКВС УРСР А. Хатеневер. Як наслідок, 

звинувачення справу А. Кристера передало на розгляд суду Військової 

колегії Верховного суду СРСР у порядку закону від 1 грудня 1934 року. 

Суд над А. Кристером був швидким і несправедливим. Виїзна сесія 

Військової колегії Верховного суду УРСР, яка працювала у приміщенні 

НКВС УРСР (Жовтневий палац) під головуванням диввоєнюриста А. 

Орлова 23 жовтня 1937 року засудила Арнольда Германовича Кристера 

до розстрілу. У відповідності до закону 1 грудня 1934 року вирок мали 

виконати негайно.. За довідкою 1-го спецвідділу НКВС СРСР, його 

розстріляли наступного дня – 24 жовтня 1937 року у Києві26. Тієї ж ночі 

А. Кристера таємно поховали на спецділянці НКВС УРСР у 

Биківнянському лісі. А. Г. Крістера реабілітовано 10 лютого 1959 року за 

відсутністю складу злочину. 

Сучасні дослідження історії репресій проти київських правників 

мають важливе значення для розуміння механізмів здійснення 

                                           
24Там само. – Арк. 127.  
25Там само. – Арк. 128. 
26Там само. – Арк. 135. 
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більшовицькою владою підміни демократії  тоталітаризмом,  системи 

права – «революційною доцільністю».  

1 грудня 1934 р., скориставшись вбивством С. Кірова, 

сталінський режим того ж дня ліквідував рештки правосуддя у 

Радянському Союзі, відкривши собі шлях до масових репресій, 

спрямованих на фізичне винищення громадян. Правники ставали 

зайвими, а в силу свого фаху - й небезпечними для більшицького 

керівництва, тому підлягали ліквідації у першу чергу. Така нагода 

з´явилась під час «Великого терору», і Сталін руками НКВС винищив 

українську академічну правничу школу разом з її засновниками. Тому 

архівно-кримінальна справа А. Кристера є характерним прикладом 

сталінських злочинів проти тогочасної української юриспруденції. 
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Бойко Т. (м. Київ) 

 

ВНЕСОК АРТУРА ЛУКОВСЬКОГО  

В УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ БИКІВНІ 

 
Індивідуальна історія родини Луковських відображає трагічну сторінку 

нашого минулого – масові репресії тоталітарного режиму 1930-х років. Одночасно це 

приклад індивідуальної пам’яті, яка призвела до піднесення колективної пам’яті 

українців. Артур Луковський, громадянин США і бізнесмен, корінний киянин, батько 

якого Йозеф Луковський розстріляний у застінках НКВС і таємно похований у 

Биківнянському лісі, одним із перших долучився до перетворення Биківнянського 

могильника в місце Пам’яті. Був одним із ініціаторів приїзду до  Биківні у 2001 році  Папи 

Іоанна Павла ІІ. Патріотизм, активна громадянська позиція дозволили Артуру 

Луковському донести до української та світової спільноти правду про Биківнянські 

поховання. 

Ключові слова: Биківня, репресії, увічнення пам’яті, Артур Луковський.  

 

Lukowski personal individual family history reflects the tragic page of our  post -  the 

mass repressions of the totalitarian regime in the 1930  s.  Arthur Lukowski is a US citizen and 

a businessman, a native resident of Kiev, in memory of his father, who was shot in the NKVD 

and secretly buried in Bykivnya forest, is on the first person who began to transform Bykivnya 

burial into memorial place.           He is one of the initiators of the arrival of the Pope John Paul 

ІІ in Bykivnya in 2001 and an active truth propagandist in Ukraine and abrood  about  Bykivnya  

graves.  

Key words: Bykivnya, repressions, реrpetuathion of the memory, Arhtur Lukovsky  

 

Для сучасного українського суспільства важливим є піднесення 
колективної пам’яті через дослідження різних сторінок власної історії. 
Одним із важливих для вивчення є період політичних репресій, 
здійснюваних радянською владою у 1930-1940-х роках. У його 
дослідження значний внесок зробили такі українські науковці, як: 
С. Білокінь, Ю. Шаповал, С. Кокін, П. Тронько, Л. Місінкевич, 
Р. Подкур, О. Бажан та ін. Попри значні досягнення вищезгаданих 
вчених, дана тема демонструє широкий простір для інтерпретацій та 
нових розвідок. Важливим аспектом сучасних наукових пошуків може 
бути індивідуальна пам’ять людей, постраждалих  у ті жорстокі часи.  

У представленій статті розглянута історія родини Луковських, 
яка у 1930-х роках зазнала репресій, а з початком Горбачовської 
перебудови, долучилась до громадського руху з увічнення пам’яті жертв 
репресій та оприлюднення  правди про  Биківнянські поховання в 
Україні і за кордоном.  
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1938 року Йосифа Луковського як ворога народу розстріляли і 
таємно поховали у Биківнянському лісі. Лише через 50 років родина 
дізналась про його долю і місце поховання. Трагедія, пов’язана з 
батьком, стала для Артура Луковського поштовхом до активної та 
результативної громадської діяльності щодо увічнення пам’яті жертв 
Великого терору та висвітлення правди про політичні репресії, яких 
зазнала його родина і все радянське суспільство.  

Ідеологічним підґрунтям репресій 1930-х років стала теза 
Сталіна про загострення класової боротьби під час будівництва 
соціалістичного суспільства. Насправді це був маскувальний маневр 
всесоюзного масштабу, своєрідна димова завіса, яка повинна була 
сховати чергове масове винищення неугодних для більшовиків цілих 
прошарків населення Радянського Союзу, задля придушення будь-якої, 
навіть потенційної, опозиції радянській владі та особисто Сталіну1. 

Наймасовіша за всю радянську епоху «чистка» від «ворогів 
народу» розпочалася за наказом НКВС СРСР №00447 5 серпня 1937 
року і мала тривати 4 місяці. Насправді ж вона тривала понад 15 місяців 
і була пригальмована постановою Політбюро ЦК ВКП(б) 15 листопада 
1938 року.  

Масові поховання загиблих під час сталінських терору знайдені 
в багатьох регіонах України. Одне з найбільших поховань - у 
Биківнянському лісі під Києвом. Офіційне функціонування 
Биківнянського людомогильника починається з 20.03.1937 року. Саме 
тоді Президією Київської міської ради було ухвалено рішення про відвід 
та відмежування земельної ділянки «для спецпотреб НКВС УСРР» у 19-
20 кварталах Биківнянського лісу. Упродовж 1937-1941 років у Києві 
було розстріляно й вивезено до Биківнянського могильника десятки 
тисяч людей. Потрапило сюди й тіло Йосифа Луковського. 

Велика родина Луковських, вихідців з Литви, проживала у 
передмісті Києва - Дарниці. Господар Йосиф Іванович, 1892 року 
народження, латвієць, інженер-шляховик, його дружина  Юзефа 1890 р., 
полька, домогосподарка та їхні чотири сини – Анатолій 1912 р., шофер 
Наркомату освіти, Жан 1920 р., студент залізничного технікуму, Генріх 
1923 р., учень 6-го класу та наймолодший Артур 1928 р. народження, 
учень 2-го класу. 

                                           
1Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі 

рефлексії та інтерпретації: Зб.Наук. Праць. – К., 2014. – С. 5. 
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У 1937 році Йосифа Луковського заарештували. Приводом для 
арешту і обвинувачення у шпигунстві стали контакти з родичами за 
кордоном. У Литві мешкали дві сестри та троє братів, у США (Бостон) – 
дві сестри та два брати. Один з братів – Йоган писав листи й надсилав 
газету комуністичної орієнтації.   

У 1937-1938 рр. шпигуноманія набула в СРСР небачених 
розмірів. Будь-який вчинок, розмова, необережне висловлювання, 
родичі за кордоном могли викликати підозру у шпигунстві. На допитах 
Йосиф Луковський не визнавав своєї провини, тому обвинувачення 
спиралось на твердження свідків. На той час це була стандартна 
практика, яку застосовували в системі НКВС: якщо арештований не 
надавав необхідних зізнань, до справи залучали свідків. Окрім того, до 
арештованих на допитах застосовували моральний  пресинг, 
психологічний тиск та катування. За таких умов слідчі отримували 
«необхідні» зізнання і передавали справу для винесення вироку. 
Й. Луковський  перебував від слідством довгі вісім місяців і, зрештою, 
підписав зізнання у шпигунстві на користь Польщі. 21 вересня 1938 року 
Йосифа Луковського розстріляли як «ворога народу», хоча сім’ї 
повідомили, що його засудили до 10 років без права листування. 

На родину Луковських лягло тавро «членів сім’ї ворога народу», 
що могло призвести до адміністративної висилки на Північ або до 
Сибіру, а, можливо, й ув’язнення на 5-8 років. Луковських виселили з 
квартири, майно конфіскували. Юзефа Луковська з синами 
поневірялась, де прийдеться. З початком Другої світової війни трьох 
старших синів – Анатолія, Жана і Генріха мобілізували захищати 
радянську батьківщину. 

Після окупації Києва гітлерівцями малолітній Артур з матір’ю 
вирішили дістатись до родичів у Польщі. Але під Києвом їх затримали, 
вкинули до вагона і відправили до Німеччини на завод у Гамбурзі, де 
вони працювали аж до кінця війни. Після перемоги сховались у 
польському таборі для біженців. Але радянські спецслужби їх знайшли 
і декілька разів намагались повернути до Радянського Союзу. Лише 
заступництво начальника табору, французького єврея, врятувало їм 
життя – він відмовився їх віддати. 

У 1949 році Юзефа Луковська отримала дозвіл на переїзд до 
Шотландії. Артур, який на той час працював водієм та автомобільним  
інструктором в польській бригаді британської армії, приєднався до неї 
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через три роки. У 1955 році Артур Луковський оселився в Сполучених 
штатах Америки.  

 Приїхавши до США з двадцятьма доларами у кишені, Артур 
Луковський зумів зробити фантастичну кар’єру. У 1979 році він мав вже 
капітал п’ятсот тисяч доларів і розпочав новий для американців бізнес – 
швидкий автомобільний сервіс пального та мастил. До 1986 року 
компанія А. Луковського «Оіл експрес» стала найприбутковішою в 
сфері швидкого автосервісу США. Закінчивши лише 4 класи київської 
школи, А. Луковський став бізнесменом з мільйонними статками, 
впливовою і шанованою людиною в американському суспільстві2. 

Утім, Артур Луковський ніколи не забував про Україну - свою 
батьківщину, шукав можливість відвідати рідний Київ, дізнатись про 
долю батька. «Його не зупинила існуюча залізна завіса між комуно-
тоталітарною системою й Західним світом. Зусилля Артура дали 
позитивні наслідки. Луковський після 25 річної перерви ступив на рідну 
землю, але вже як громадянин США […]. Минуло два роки,  і він знову 
приїхав до Києва із сім’єю – дружиною і трьома дітьми. Наїзди до Києва 
стали традиційними. Однак усі, хто мав з ним контакт, підпали під 
нагляд КДБ»3.  

Розпад радянської системи, утворення незалежної Української 
держави дали можливість Артуру Луковському розпочати пошук слідів 
батька. Перші відомості про нього він отримав ще у 1985 році. У довідці 
з архіву зазначається: «Луковський Йосип Іванович, 1892 р.н. Місце 
народження с. Кліколі Тавельського р-ну Ковенської губернії (Литва). 
Заарештований 04.12.1937 р. Управлінням Держбезпеки НКВС УРСР. 
Засуджений до розстрілу за постановою трійки при Київському 
облуправлінні УРСР 20.09.1938 на підставі ст. 54-6 КК УРСР. Вирок 
виконано 21.09.1938 р. Місце поховання – відомості відсутні. Директор 
архіву (підпис)»4.  

У 1989 році після численних запитів до відповідних інстанцій 
Артура Луковського та його племінницю Ганну (дочку брата Жана) 

                                           
2Тригуб В., Иванченко Н. То что приносит доход, - не надоедает// 

Комсомольское знамя. – 1990. – 07 грудня. – С. 7. 
3Кондрацький А.А Часопис київського політрепресанства  (коротка історія 

Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій 1988-2003 рр.) – Вид. 

п’яте, доповнене. – К., Укр. Центр  дух. культури, 2003. – С. 50. 
4Архівна довідка ЦДАГУ від 29.08.1985 – № 679 // Особистий архів родини 

Луковських. 
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запросили до КДБ для ознайомлення з справою батька. «Я довго над нею 
(справою) просидів, гортав і з кожною сторінкою начебто наповнювався 
новою порцією болю. А при погляді на фотографію батька просто не міг 
стримати сліз»5 – пригадував А. Луковський.  

Того ж року відповідно до статті І Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 16.01.1989 «Про додаткові заходи по відновленню 
справедливості щодо жертв репресій, що мали місце в період 30-40-х і 
початку 50-х років» Луковського Йосипа Івановича реабілітували6.  

Також вдалося визначити місце поховання - у Биківнянському 
лісі. 1990 року, потрапивши до Биківнянського лісу, Артур Луковський 
пересвідчився, що Биківнянська трагедія замовчується. Найбільше 
вразив занедбаний стан поховань, і, найперше, що він зробив – 
профінансував упорядкування території Биківнянських поховань і 
встановлення пам’ятного хреста. З поверненням А. Луковського до 
США в американській пресі з’явились його перші публікації про 
трагічну загибель батька та Биківню. Це було початком багаторічної і 
плідної діяльності А. Луковського з перетворення Биківнянських 
поховань  на місце Пам’яті.  

Радянська влада продовжувала приховувати правду про 
сталінські злочини фактично до кінця 1980-х років. Наприкінці 1980-х – 
на початку 1990-х в Україні, як і в цілому СРСР, активізувався 
громадський рух щодо оприлюднення правди про репресії сталінського 
режиму та місця поховання жертв. У засобах масової інформації 
з’явились перші публікації про Биківнянські поховання Сергія 
Кисельова, Олександра Швеця, Миколи Лисенка, Павла Позняка, що 
викликали широкий резонанс у суспільстві. До розкриття правди про 
Биківнянські поховання долучились дослідники-ентузіасти, родичі 
репресованих. Приєднався до цих процесів і Артур Луковський, який 
сприймав родинну трагедію в контексті із загальноукраїнською, і вважав 
за обов’язок розповісти світу про Биківню.  

За спогадами А. Луковського, саме слабка обізнаність 
суспільства про Биківнянську трагедію стала причиною його активної 

                                           
5Бондаренко В. Мільйонер в Биківні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/millioner v bykоvne.html 
6Довідка Прокуратури СРСР Військової прокуратури Червонозоряного 

Київського військового округу від 04.07.1989 № 2373 (003471) // Особистий 

архів родини  Луковських. 
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громадської  діяльності: «У 1993 році  по телевізору в Чикаго я побачив 
передачу про Бабин Яр. Сильна така передача, пронизлива. Тридцять 
тисяч євреїв в Бабиному Яру фашисти замучили. Світ пам’ятає про ці 
жертви Холокосту і весь час нагадує живим, щоб трагедія не 
повторилась. А Биківня де? Адже там набагато більше жертв, тільки не 
фашистського, а комуністичного режиму! І я зрозумів: треба щось 
робити.»7.  

Як ділова людина, А. Луковський діяльність з увічнення пам’яті  
про Биківню розпочав як своєрідний бізнес-проект, що розвивався за 
кількома напрямками: 1) фінансова підтримка заходів та громадських 
організацій, які свою діяльність спрямовували на відновлення 
історичної правди про комуністичний режим, 2) висвітлення пам’яті 
Биківні словом, засобами мистецтва та 3) залучення Церкви до 
освячення місця поховання жертв репресій.  

У 1994 році А. Луковський приїздить до Києва із старшим 
сином, також Артуром, і робить символічні похорони свого батька. За 
ініціативи А. Луковського, до Биківнянського лісу доставили тисячу 
троянд, сосни пов’язали траурними стрічками, запросили священників 
для поминальної молитви.  

За участю Київського товариства політв’язнів і жертв репресій, 
«Меморіалу Київщини», великої кількості журналістів у 
Биківнянському лісі відбулася широкомасштабна акція вшанування 
пам’яті загиблих, знято фільм про цю подію. Українське телебачення, 
радіо, преса привернули увагу широкої громадськості до проблем 
Биківні. Фільм про цю подію демонструвався по телебаченню США, 
про це писала американська преса.   

30 квітня 1995 року А. Луковський був присутній на відкритті 
меморіального комплексу в Биківнянському лісі, спорудженого за 
розпорядженням Президента України Леоніда Кучми. Про цю подію на 
кошти Луковського було замовлено сорок копій відеофільму і розіслано 
їх у різні країни, щоб привернути увагу світової громадськості. 

Приїзд в Україну Луковського 1996 року було приурочено до 
поминального дня – 11 травня. Головною подією того дня була 
організована Артуром Луковським у Биківнянському лісі Панахида-

                                           
7 Бондаренко В. Мільйонер в Биківні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/millioner v bykоvne.html 
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реквієм за участю священників та Київського симфонічного хору та 
оркестру, заснованого відомим американським диригентом Роджером 
Г. Макмеріном у 1993 році в Києві.  

Декілька тисяч присутніх на Биківнянських могилах – колишні 
політв’язні, родичі репресованих, громадськість прийняли ухвалу, в якій 
звернулися до уряду України з пропозицією оголосити другу (або 
третю) неділю травня Днем пам’яті жертв політичних репресій і 
відзначати цей день на всій території України, в місцях поховання жертв 
тоталітаризму.  

13 травня 1996 року в Республіканському Будинку органної та 
камерної музики відбувся концерт-реквієм, присвячений пам’яті 
«Йосипа Івановича Луковського і тисяч невинно вбитих… усім тим, хто 
невинно постраждав в часи сталінських репресій». Київський 
симфонічний хор та оркестр під орудою Роджера Г.Макмеріна виконав 
«Реквієм» Моцарта. 

01 червня 1996 року в Національній Опері України Київський 
симфонічний хор та оркестр виконав «Реквієм» Гектора Берліоза в 
пам’ять безвинно загиблих під час голодомору 1933 року та тих, хто 
лежить в Биківні. 

Організовані Артуром Луковським заходи стали яскравим 
прикладом того, як особиста трагедія набула загальноукраїнського 
звучання. «Те що я роблю – це не тільки для мого батька, але й для всіх 
жертв комунізму», - прокоментував  Луковський журналістам8. 

Усі роки А. Луковський, як і його київські родичі, тісно 
співпрацював з міською владою Києва, Товариством «Меморіал 
Київщини», Київським товариством політв’язнів і жертв репресій. З 
1995 року щорічно надавав фінансову допомогу КТПЖР (Київське 
товариство політв’язнів та жертв репресій)9. Артуру Луковському, 
першому із зарубіжних громадян, присуджено звання Почесний член 
КТПЖР. 

У 1997 році видав у Сполучених Штатах автобіографічну книгу 
«Не дайте себе обманути» (англ.) про жахи сталінських репресій, яких 

                                           
8Versau Julia. An accent on freedom // The Times of Northwest Indiana. – 1997. –  

June 25. – р. 2. 
9Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресанства (коротка історія 

Київського товариства політв’язнів та жертв репресій 1988-1999 рр.) – 

Вид.третє,доповнене. – К.: Стилос ,1999. – С. 23.  
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зазнала його родина і все українське суспільство. Надав фінансову 
допомогу для видання книг Миколи Лисенка «Биківня: злочин без 
каяття», книги Миколи Роженка «Сосни Биківні свідчать: злочин проти 
людства» та низки видань українського товариства «Меморіал». 

2000 року за сценарієм А. Луковського та режисурою О. Гриба 
створено широкоформатний документальний фільм «Якби сосни могли 
говорити…», присвячений пам’яті усіх закатованих у підвалах НКВС. 
Копію фільму передали Київському товариству політв’язнів та жертв 
репресій на відзнаку роботи з реабілітації та допомоги жертвам 
комуністичних репресій. «Маю надію, що фільм допоможе багатьом 
громадянам, особливо молоді, об’єктивно оцінити історію нашої 
України і зробити все, щоб ніколи більше не була піднята сокира терору 
над головами мирних громадян»10, - зазначав А. Луковський. 

 Але найважливішим Артур Луковський вважав залучення 
Церкви як інституції до освячення Биківнянських  поховань і мріяв про 
молитву Папи Іоанна Павла ІІ на могилах Биківнянського лісу. Проте у 
А. Луковського були великі сумніви щодо здійснення цього задуму. У 
2000 році А. Луковський, дізнавшись про візит Папи Іоана Павла ІІ до 
України, доклав надзусиль, щоб спонукати великого релігійного діяча 
відвідати поховання у Биківнянському лісі. За допомогою Монастиря 
Кармеліток у Мюнстері (США) А. Луковський зібрав та передав до 
Ватикану понад 10 000 підписів з проханням до Іоанна Павла ІІ відвідати 
Биківнянські поховання11. 

За порадою Луковського, Київське товариство політв’язнів та 
жертв репресій також зібрало підписи і звернулось до Папи з проханням 
відвідати Биківню та відслужити месу по невинно  убієнних жертвах 
репресій12. 

24 червня 2001 року Папа Іоанн Павло ІІ, що перебував із візитом 
в Україні, відвідав Биківнянський ліс і провів 10-хвилинну службу в 
присутності кількох сотень прихожан. Коли Іоанн Павло ІІ повернувся, 

                                           
10Луковський А. Лист до Голови товариства політв’язнів та жертв репресій 

Кондрацького А. від 01.09.2000 // Особистий архів родини Луковських. 
11Puente.Michael. Pope’s visit fulfills dream // Post-Tribune. – 2001. – June 26. – р. 

4. 
12Лист КТПВЖР від 27.01.2001 № 00-16/00 // Особистий архів родини 

Луковських.  
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щоб піти, хтось крикнув польською, «Дякую, Отче!». Це був Артур 
Луковський»13.  

«Я буду приїздити сюди до тих пір, поки зможу ходити», - казав 
А. Луковський14. За національністю напівполяк-напівлатвієць, 
американець за стилем життя, але українець душею, він щороку 
приїздив до України, щоб вшанувати пам’ять не лише батька, а й сотень 
тисяч жертв репресій. Особисте усвідомлення важливості Биківні як 
сторінки минулого та духовна потреба вшанувати пам’ять невинно 
убієнних спонукали Артура Луковського до перетворення 
Биківяннських поховань на меморіальне місце. Через численні 
публікації в пресі, видання книг, створення фільмів про Биківнянські 
могили Артур Луковський розповів не лише в Україні, а й за кордоном 
правду про злочини радянського тоталітаризму. Биківнянську трагедію 
сприймав як частину загальноукраїнської історії і робив все можливе, 
щоб Биківня стала частиною історичного досвіду українців, щепленням 
проти радянського тоталітаризму: «Зараз починають виходити книги, 
фільми про ті страшні часи. І треба розповідати дітям і онукам, щоб таке 
не повторилось. Я допомагав і буду допомагати проводити цю роботу. 
Буду допомагати Україні, буду багато говорити про це […]. Не можна 
допустити повторення комуністичного терору»15 9, с.252-253.  

Останнього разу Артур Луковський відвідав Биківню у 2005 
році. У січні 2007 року після тяжкої  довготривалої хвороби  помер. 

За свою діяльність Артур Луковський  не отримав нагород, але 
його робота є прикладом громадянської активності, патріотизму і 
боротьби за правду. 

  

                                           
13Boudreaux Richard. An accent on freedom // Los Angeles Times. – 2001. – 

June 25. 
14Puente.Michael. Pope’s visit fulfills dream // Post-Tribune. – 2001. – June 26. – р.1. 
15Матеріали всеукраїнської конференції сумної пам’яті Великого терору 1937 

року. «Злочин без кари» 3-4 листопада 1997р. – К.: Стилос, 1998. – С. 252-253. 
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МИКОЛА ЛИСЕНКО ТА БИКІВНЯ 

 (СТОРІНКИ ЖИТТЯ) 

 
Статтю присвячено діяльності історика Миколи Лисенка з вивчення 

Биківнянського питання. Розглянуто та проаналізовано його доробок, в якому 

досліджувались політичні репресії, які здійснювали  органи НКВС на території Києва 

та області. Охарактеризовано життєвий шлях М. Лисенка.  

Ключові слова: репресії, НКВС, Микола Лисенко, Биківня. 

 
The article is devoted to Ukrainian historian Mykola Lysenko’s research activities 

regarding Bykivnya.  It analyzes his scientific contribution, in particular, concerning political 

repressions by the NKVD in Kyiv and Kyiv region. The life path of M. Lysenko is characterized 

as well. 

Key words: repressions, the NKVD, Mykola Lysenko , Bykovnya. 

 

З-поміж багатьох істориків, громадських дічів, журналістів, які 

присвятили своє життя вивченню Биківнянських поховань, окреме 

місце посідає Микола Лисенко (1927 – 2014). Український політичний 

діяч, історик, активіст, дослідник радянських репресій, один із 

фундаторів Українського товариства «Меморіал», згодом його 

почесний голова, він став  відомим у 1996 році після опублікування 

невеличкої монографії під назвою «Биківня: злочин без каяття». Проте 

його життєвий шлях, становлення як особистості та як науковця 

засвідчує закономірність обраної теми.  

Микола Григорович Лисенко народився 6 березня 1927 у 

с. Побединське в заможній родині селян-ремісників. На початку 1930-х 

родину Лисенків комуністи зарахували до куркулів, у 1931 році 

репресували й вислали. Тож у 1931-1947 роках сім'я поневірялася на 

засланні в Сибіру та Казахстані. На жаль, тяжкий побут і згубний клімат 

спричинили загибель половини родини1. 

Під час Другої світової війни, починаючи з 16-річного віку, 

Микола навчався у ремісничому училищі на токаря, потім став 

майстром у цьому ж училищі, навчав інших. У 1947 році переїхав до 

Воронежа, де навчався у сільськогосподарському інституті на 

економіста-аграрника. 1952 року із відзнакою закінчив інститут. У тому 

                                           
1Лисенко М. Биківня: злочин без каяття. – Бровари, 1996. – С. 134. 
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ж році за власним бажанням як відмінника його направили у Київську 

агролісомеліоративну експедицію, де він працював ґрунтозназцем.  

У 1954 році оселився у Броварському районі, працював на 

Броварській машинно-тракторній станції агрономом-овочівником в 

колгоспі ім. Кірова в селі Велика Димерка. З 1957 року - у науково-

дослідному інституті «УкрНДІГіМ» у Києві,  з 1962 року - в інституті 

«Укрдіпроводгосп» у відділі економіки. Із 1965 року постійно мешкав у 

Броварах2.  

З середини 1980-х років Микола Лисенко почав досліджувати 

поховання в селищі Биківня. А точніше, Микола Григорович вперше 

побував на території Биківнянських могил 9 травня 1986 р. під час візиту 

до родичів-пенсіонерів, що жили постійно навпроти птахофабрики 

«Київська» й у бесіді розповіли йому про таємницю «биківнянських 

ям»3. Спираючись на свідчення старожилів та архівні документи, 

подвижники на чолі з Миколою Лисенком організували широкий 

громадський рух для розкриття Биківнянської таємниці. Під тиском 

неспростовних фактів у 1989 році четверта урядова комісія (в офіційних 

документах, як 3-я) визнала, що в Биківні поховані жертви 

більшовицького терору, і що їх катували та розстрілювали у тюрмах 

Києва, а тіла вивозили у Биківнянський ліс4.  

Микола Григорович був також одним із фундаторів 

Українського товариства «Меморіал», кілька років був головою його 

виконкому, потім протягом 15-ти років - головою товариства «Меморіал 

Київщини», а в останні роки - почесним головою5. На цій ділянці він 

відстоював інтереси сімей, що загинули від більшовицьких репресій на 

Київщині, займався увічненням пам`яті жертв політичних репресій, тіла 

яких були поховані на території теперішнього Національного історико-

меморіального заповідника «Биківнянські могили». 12 травня 1990 р. на 

                                           
2На звання «Почесного громадянина Броварів» крім Лисенка та Дворянець розглядають 

ще 3 кандидатури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://brovary.pravo-

znaty.org.ua/na-zvannya-pochesnogo-gromadyanina-brovariv-krim-lisenka-ta-dvoryanets-

rozglyadayut-shhe-3-kandidaturi/ 
3Лисенко М. Биківня: злочин без каяття. – Бровари, 1996. – С. 142. 
4Він розкрив таємницю поховань у Биківні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://nezboryma-naciya.org.ua/show.php?id=1066 
5Там само. 
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могилах у Биківні було освячено дубовий хрест, встановлений бригадою 

добровольців, яку зібрав Микола Лисенко6. 

Саме Микола Лисенко був ініціатором відзначення Дня пам’яті 

жертв політичних репресій на території Биківнянських могил та щороку 

брав активну участь у проведенні поминальних днів на території 

Заповідника, підтримував проведення різних акцій, спрямованих на 

увічнення пам`яті жертв Великого терору в Україні, надавав посильну 

допомогу в пошукових роботах та встановленні контактів з рідними 

загиблих. Він у числі перших поставив питання про ретельні об'єктивні 

археологічні дослідження на території колишньої спецділянки НКВС, 

про опис подій і досліджень цього періоду української історії з 

детальним вивченням архівних джерел. Здійснюючи велику громадську 

роботу з патріотичного виховання молодого покоління, він також 

співпрацював з науковою громадськістю та особами, які робили свій 

внесок у вивчення історії України періоду більшовицького правління. 

Під час археологічних досліджень Биківнянських поховань у 

2001-2012 рр. М. Лисенко неодноразово приїжджав на територію 

Заповідника, виявляючи велику зацікавленість до розкопок, що 

проводились, та ексгумації останків жертв політичних репресій, 

знайдених в цьому місці. Він детально знайомився з артефактами, 

знайденими у похованнях, оглядав самі поховання й рештки знайдених 

тіл репресованих.  

Микола Лисенко видав три книги про Биківнянську трагедію та 

комуністичний режим в СРСР, перша з яких мала назву «Биківня: 

злочин без каяття» (1996). У ній уперше оприлюднено невеликі списки 

сталінських жертв, які були поховані у Біківнянскому лісі та окрема 

інформація щодо репресованих осіб (Малєєв С.М. та інші). Попри 

важливість цієї книжки як джерела, автор, на нашу думку, висловлює 

декілька хибних тез і думок. По-перше, він твердить що «…ліс у Биківні 

почали використовувати для поховань жертв НКВС ще у 1936 році»7, 

що суперечить постанові Київської міської ради від 20 березня 1937 р. 

про виділення землі для спецпотреб НКВС. По-друге, автор 

математичним шляхом вираховує можливу кількість похованих за 

«зеленим парканом» у Биківні жертв, називаючи  кількість у  «…130 - 

                                           
6Лисенко М. Биківня – наш вічний біль. – Київ, 2009. – С. 203. 
7Лисенко М. Биківня: злочин без каяття. – Бровари, 1996. – С.24. 
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150 тисяч трупів»8. У книзі М. Лисенко також описує коротким нарисом 

події, що передували репресіям 1930-1940-х рр., подає свої спогади 

дитинства, а також спогади жителів Биківні та Київської області (свідків 

тих трагічних подій), показує кроки, що були зроблені ним та 

активістами задля впорядкування могил та спорудження пам’ятника 

жертвам, описує долю родини Луковських, яка постраждала від 

репресій. До речі, саме нащадок репресованого Йосипа Луковського - 

Артур посприяв тому, аби книжка побачила світ. 

Показовим є епізод першого відвідання М. Лисенком 

Биківнянського лісу. Змальована дослідником картина лише підкреслює 

жахіття Биківнянської трагедії: «Пройшовши ще пару десятків метрів, 

ми опинилися на звалищі людських кісток. Нас охопив жах: кістки рук, 

ніг, ребра, черепи - безліч черепів валялося навкруги на великій галявині 

в траві та ямах. У черепах дірки в потиличній частині - сліди від куль. 

Разом із людськими кістками рештки зітлілого одягу, взуття, з якого 

стирчали кістки. Валялися погнуті емальовані кухлі, пряжки, гребінці 

тощо. Це звалище займало 150 -200 на 250 - 300 метрів, тобто близько 4 

- 6 гектарів»9. 

«Биківня – наш вічний біль» - друга книжка Миколи Лисенка, 

яка вийшла друком у 2009 р.. Матеріал у ній подається більш розширено, 

розповідь автора доповнена новими статтями та фотографіями. 

Важливим є те, що автор описав історію оприлюднення цієї трагедії та 

вперше подав списки похованих жертв, зазначивши, що «… це тільки 

початок.»10. Книжка містить статті М. Лисенка, що були опубліковані в 

різний час у численних газетах та журналах, проте вони дуже подібні за 

змістом і фактично дублюють одна одну. Список жертв війни, терору і 

голоду, оприлюднений автором, на жаль, подається із заокругленими 

даними без будь-яких посилань на джерело чи документи. Щодо 

Биківнянського мартирологу, то зважаючи на закритість на той час 

архівів, констатуємо неправильно вказані органи, що виконували 

вироки, відсутність вказівок, за якими статтями зазначено людей, в 

деяких випадках відсутній сам вирок. М. Лисенко зазначає, що у 

Биківнянському лісі «…закопали щонайменше 50 тисяч чоловік»11, але 

                                           
8Там само. – С. 35. 
9Там само. – С. 18. 
10Лисенко М. Биківня – наш вічний біль. – Київ, 2009. – С. 8. 
11Там само. – С. 117. 
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знову ж таки озвучена цифра не підкріплена ані документами, ані 

тодішніми даними розкопок. У книзі також розміщені твердження 

деяких свідків тих сумних подій, зокрема,  Петра Куковенка, який 

вказує, що «Зелений паркан» почали будувати десь у 1935-1936 рр.»12. І 

хоч тут акцентована увага на слові «десь», тобто сам свідок точно не 

пам’ятає, це  не заважає авторові надалі неодноразово вказувати у книзі, 

що саме в 1936 р. почалось будівництво «зеленого паркану». Однак 

документально ця дата не підтверджується. Автор запропонував у книзі 

й свої  ідеї-рекомендації, як потрібно упорядкувати місце майбутнього 

меморіалу, що має знаходитись на території Биківнянського лісу. 

Окремим блоком у книзі розміщені чорно-білі фотоматеріали, які дають 

змогу більш повно побачити усі моменти, описані автором (публікації у 

ЗМІ, будні товариства «Меморіал», фото з розкопок, фото свідків – 

подружжя Логванових, фото А. Луковського під час поминальних днів 

у Биківні, фото проекту меморіального комплексу, візит Папи 

римського Івана-Павла ІІ в Биківню, візит В. Ющенка в Биківню, 

картини художників на тему Биківнянської трагедії).  

Третя книга - дослідження «У жорнах комунізму» видано 

наступного року. Це літопис кількох поколінь Лисенків, у якому 

висвітлено історію українського народу. 

Миколі Лисенку також належить авторство статей про 

поховання у Биківні та більшовицькі репресії на теренах України, 

опублікованих у численних газетах і журналах. В одній із статей він 

акцентує увагу на недостатній охороні биківнянського Меморіалу: 

«…Меморіал практично не охороняється і зазнає від руйнувань та наруг. 

Останній акт вандалізму відбувся в кінці вересня (1998 р.), коли 

позбивано всі рельєфні написи з об’єктів Меморіалу»13. 

Микола Лисенко залишиться в памяті багатьох поколінь 

українців як невтомний подвижник, небайдужий громадянин, який 

багато років свого життя присвятив вивченню, оприлюдненню й 

поширенню правди про Биківнянські поховання. Він був одим із перших 

публікаторів інформації, документів, списків жертв Великого терору на 

Києвіщині. На жаль, чимало його висновків базується на спогадах 

                                           
12Там само. – С. 124. 
13Вечірній Київ. – 1998. – 29 жовтня. 
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окремих людей, а не проаналізованих документах та фактах, що знижує 

їх наукову достовірність.  

Однак, не варто забувати, що Микола Григорович був першим, 

хто порушив перед владою і перед громадськістю Биківнянське 

питання. Він був глибоко переконаний, що «Биківнянський 

меморіальний комплекс повинен стати невід'ємною частиною 

туристичного маршруту, щоб люди пам’ятали історію, і ніколи більше 

не допускали до влади ні більшовизму, ні фашизму»14.  

За свою громадську та патріотичну діяльність Микола 

Григорович отримав чимало нагород, серед яких були: Орден 

Президента України «За заслуги» II та III ступенів, ювілейна медаль «65 

років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», медаль «За 

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1954 рр.», два срібних 

хреста за Рух від В`ячеслава Чорновола, орден від Патріарха Філарета та 

дві церковні медалі. 19 вересня 2014 року Миколу Лисенка посмертно 

нагородили званням «Почесний громадянин міста Бровари. Трагічна 

загибель Миколи Лисенка разом із дружиною Нелею Щербиною, що 

трапилась 1 березня 2014 року, позбавила Україну шанованого 

громадського діяча, історика і активного борця за вільну та 

демократичну державу. 

  

                                           
14Лисенко М. Биківня: злочин без каяття. – Бровари, 1996. – С. 27. 
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