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УДК 94:323.12(477.41)«1937/1938»
Олег БАЖАН*
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Мета дослідження – висвітлити процес підготовки та здійснення серії
«лінійних» каральних акцій (німецька, польська, румунська, хар-
бінська,  латиська,  грецька,  болгарська,  іранська,  китайська,
єврейська, чеська) у Київській області у добу Великого терору,
проаналізувати  технологію  «вилучення»  з  радянського  соціуму
інонаціонального елементу, характер висунутих звинувачень гро-
мадянам іноземного походження.
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Методологія та методи. Для досягнення наукової мети дослідження
автор, окрім загальнонаукових методів (системний аналіз, синтез,
індукція і дедукція), використав спеціальні історичні методи. Опра-
цювання архівних матеріалів здійснено завдяки методам джерело-
знавчого аналізу – верифікації і класифікації джерел, встановлення
місця і часу походження документа. Метод узагальнення і система-
тизації та статистично-аналітичний метод застосовано для з’ясу-
вання динаміки репресивних акцій у Київській області.

Висновки. «Національні» операції НКВС були ключовою складовою
Великого терору на Київщині у 1937–1938 рр. Репресії по націо-
нальних  лініях  були  санкціоновані  вищим  партійно-радянським
керівництвом СРСР. Лінійні каральні акції, спрямовані проти осіб
німецької,  польської,  латиської,  іранської,  грецької,  афганської
національностей, опиралися на організаційні та розпорядчі доку-
менти політбюро ЦК ВКП(б) та НКВС СРСР. Вістря репресій було
націлене на представників окремих титульних націй суміжних з
СРСР держав, які жили на теренах Київської області. Разом з тим,
жертвами національних операцій ставали місцеві жителі, які мали
у цих країнах родичів та листувалися із ними. Вироки по «націо-
нальних» операціях ухвалювала комісія НКВС і Прокурора СРСР
(«двійка»), Особлива нарада при НКВС СРСР та особливі «трійки».
«Національні» операції НКВС у добу Великого терору на Київщині
мали характер «етнічної чистки» й охопили 11 національних груп:
поляки, німці, євреї, латиші, румуни, чехи, болгари, греки, молдава-
ни, вірмени, китайці.

Ключові слова: «національні операції» НКВС, Великий терор, Київська
область.

Темі Великого терору у СРСР присвячено значну кількість
праць у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Попри наяв-
ність значного доробку вчених про причини та наслідки масо-
вих  репресій  у  1937–1938 рр.,  залишаються  маловивченими
етнічні  та  регіональні особливості «боротьби»  сталінського
режиму з «соціально ворожими елементами» та потенційною
«п’ятою колоною». Національні аспекти політичних репресій у
другій половині 1930-х рр. на Київщині фрагментарно знайш-
ли своє відображення у документальних виданнях Галузевого
державного архіву Служби безпеки1, на сторінках науково-до-

кументальної серії книг «Реабілітовані історією. Київська об-
ласть»2, публікаціях О. Гранкіної3, В. Репринцева, О. Рубльова4,
Н. Рубльової5 і Н. Потапової6. У пропонованій статті ставиться
за мету дослідити серію масових репресивних акцій у період
Великого терору, що спрямовувалися проти «інонаціонального
елементу», представників національних громад, які проживали
на теренах Київщини.

Початком цілеспрямованого переслідування осіб за прина-
лежність до «ворожої» національності у добу Великого терору
у Радянському Союзі стала записка генерального секретаря ЦК
ВКП(б) Йосипа Сталіна, додана до протоколу № П51/324 засідан-
ня політбюро ЦК ВКП(б) 20 липня 1937 р., коротким змістом:

«Усіх німців на наших військових, напіввійськових і хімічних за-
водах,  на  електростанціях  і  будівництвах, в  усіх  областях  усіх
заарештувати».

На  догоду  вождю  керівний  орган  правлячої  партії  ухвалив
рішення:

«[…] запропонувати т. Єжову підготувати негайно наказ по орга-
нах  НКВС  про  арешт  усіх  німців,  які  працюють  на  оборонних
заводах  (артилерійські,  снарядні,  гвинтівочно-кулеметні,  пат-

1 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття: Невідомі
документи з архівів спеціальних служб. Т. 8: Великий Терор. Польська
операція  1937–1938. У  2-х ч. –  Варшава–К., 2010;  «Великий  терор»  в

Україні: Німецька операція 1937–1938 років: зб. док. / упоряд.: А. Айс-
фельд, Н. Сердюк. – K.: К.І.С., 2018. – 1248 с.

2 Реабілітовані  історією. Київська  область.  –  К.:  Основа, 2011. –Кн. 3.  –
983 с.

3 Гранкіна О.  Архівно-слідчі  справи  другої половини  1937 року  щодо
представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз
складу  документів  //  З  архівів  ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  –  1998.  –
№ 1/2 (6/7). – С. 174–183.

4 Рубльов О., Репринцев В. Репресії проти поляків в Україні у 30-ті роки //
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.– 1995. – № 1/2.– С. 116–156.

5 Україна–Польща 1920–1939 pp.: З історії дипломатичних відносин УССР
з Другою Річчю Посполитою: док. і мат. / НАН України. Ін-т історії Ук-
раїни; упорядкув., комент., вступ. ст.: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. – К.:
ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 624 с.

6 Потапова Н. Механизмы, целевые категории и масштабы «харбинской»
операции НКВД СССР 1937–1938 гг. в Украине // З архівів ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ. – 2017. – № 1 (47).– С. 87–112.
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ронні, порохові і т. п.) та висланню частини заарештованих за
кордон»7.

Оперативний наказ НКВС СРСР за № 00439 від 25 липня 1937 р.
про облік і наступний арешт підданих Німеччини надійшов до
Києва того ж дня. Нарком внутрішніх справ УРСР І. Леплевсь-
кий одразу розіслав начальникам обласних управлінь цирку-
лярного листа, яким зобов’язав не лише скласти списки осіб
згідно наказу № 00439, а й провести облік усіх «зв’язків» (служ-
бові  та  приватні  контакти)  німецьких підданих  з місцевими
мешканцями, а також підготувати відповідні меморандуми: на
німецьких політемігрантів, які прийняли або бажають набути
радянське громадянство; німецьких підданих, які працюють не
в оборонній промисловості, державних установах та сільсько-
му господарстві і висловили бажання отримати паспорт СРСР.
Арешти підданих Німеччини на теренах України І. Леплевський
вимагав завершити до 2 серпня 1937 р.8

Як  свідчать  архівні  документи,  завершити  активну  фазу
операції у запланований п’ятиденний термін й арештувати всіх
німецьких шпигунів та диверсантів місцевим апаратам НКВС
не вдалося. На Луб’янці ухвалили рішення продовжити репресії
за «німецькою лінією». 8 серпня 1937 р. І. Леплевський пошто-
телеграмою наказав начальнику УНКВС по Київській області
М. Шарову у відповідності із наказом № 00439 негайно заареш-
тувати агентів німецької розвідки – працівників заводу «Біль-
шовик» (котельника Володимира Гольдера-Егера, машиніста
Оскара Вальчака, колишнього заступника начальника токарно-
го цеху Мечеслава Вальчака), бухгалтера готелю «Інтернаціо-
нал» Еміль-Юліану Гаптіус, бухгалтера «Київенерго» Едмунда
Шуллера,  викладача  німецької  мови  Жозефіну  Бургхарт  та
інших німецько-підданих9. Проміжні результати «оперативної
діяльності  по розгрому  німецького підпілля»  були підведені

начальником УНКВС по Київській області М. Шаровим 8 вересня
1937 р. З’ясувалося, що у червні–серпні 1937 р. за «німецькою
лінією» в області чекісти заарештували 430 осіб (у Києві – 86),
з них 34 «агента київського німецького консульства», 7 – «аген-
тів гестапо»10.

Поступово «німецька операція» НКВС на теренах Київщини
набула масового характеру. У доповідній записці начальника
УНКВС  по  Київській  області  М. Шарова  заступнику  наркома
внутрішніх справ УРСР М. Степанову від 26 грудня 1937 р. зазна-
чалося, що кількість арештів за «німецькою лінією» з початку
осені зросли майже удвічі. Прикметно, що левову частку ув’яз-
нених складали саме громадяни СРСР – 771 особа, з 801, що пе-
ребували в тюрмах. Число заарештованих під час «німецької
операції» іноземців було незначним – 0,96% (німецьких підда-
них – 28 осіб; австрійських підданих – 2 особи)11. Таким чином,
«оперативний удар» під часі «німецької операції» НКВС восени
1937 р.  було  зміщено  у  бік «розгрому  диверсійної  низовки»,
«ліквідації місцевих баз шпигунської та терористичної діяль-
ності Абверу» – тобто репресій проти мешканців країни Рад.

Антипольська операція радянських спецслужб розпочалася
11 серпня 1937 р. після того, як набув чинності оперативний
наказ НКВС № 00485 та регіональні підрозділи держбезпеки
отримали «Закритого листа про фашистсько-повстанську, шпи-
гунську, диверсійну, поразницьку й терористичну діяльність
польської розвідки в СРСР». У наказі за підписом наркома внут-
рішніх справ СРСР М. Єжова підкреслювалося:

«Підривна  діяльність  польської  розвідки  проводилась  і  про-
довжує проводитися  настільки  відкрито,  що  безкарність  цієї
діяльності  можна  пояснити  тільки  поганою  роботою  органів
ГУДБ і безпечністю чекістів».

Генеральний комісар держбезпеки вимагав від підлеглих у пе-
ріод з 20 серпня по 20 листопада 1937 р. провести

«широку операцію,  спрямовану  на  повну ліквідацію  місцевих
організацій “ПОВ” і, перш за все, її диверсійно-шпигунських груп

7 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–
1938 гг. // Репрессии против российских немцев. Наказанный народ. –
М., 1999. – С. 35.

8 ГДА СБ України, ф. 9, спр. 36 а, арк. 216–219.
9 Там само, ф. 16, оп. 1, спр. 135, арк. 62.

10 «Великий терор»  в  Україні:  Німецька  операція  1937–1938 років.  –
С. 518–519.

11 Там само. – С. 741.
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та повстанських кадрів у промисловості, на транспорті, колгос-
пах і радгоспах»12.

Підлягали арешту активні члени «Польської організації війсь-
кової», колишні військовополонені польської армії, політеміг-
ранти та перебіжчики з Польщі, колишні члени Польської соці-
алістичної партії та інших польських «антирадянських» партій,
«найбільш активна частина місцевих антирадянських націона-
лістичних елементів польських районів».

Не чекаючи на офіційний старт у масштабах країни «етніч-
ної чистки», в Україні відбулися арешти. Станом на 15 серпня
1937 р. у в’язницях опинилися 3283 особи (2180 поляків, 615
українців, 156 євреїв та ін.), із них у Київській області – 137113.
Керівник 3 відділу УДБ УНКВС по Київській області старший лей-
тенант держбезпеки Марк Роголь та начальник 1 (польського)
відділку 3 відділу УДБ УНКВС, молодший лейтенант держбез-
пеки Григорій Ракита за короткий проміжок часу підготували
«Довідку про подальші результати слідства по польській опе-
рації станом на 15 серпня 1937 р.». У звіті ішлося про викриття
шпигунської мережі (агентурна справа «Рейдовик») у столиці
УРСР, розвідувальної резидентури у м. Білій Церкві, що начеб-
то діяла за вказівкою польського консульства у Києві (а/с «По-
міщик»)14.

Надсилаючи 16 серпня 1937 р. обласним управлінням НКВС
«Закритого листа…» та оперативний наказ НКВС СРСР № 00485,
заступник наркома внутрішніх справ УРСР М. Степанов у суп-
ровідному листі наполягав

«[…] з 20 серпня розпочати широку операцію […] в першу чергу у
Червоній армії, на військових заводах, в оборонних цехах інших
заводів, на залізничному, водному та повітряному транспорті,
в електросиловому господарстві всіх промпідприємств, на га-
зових та нафтопереробних заводах»,

а також радив
«негайно переглянути та використати для операції всі наявні в

органах НКВС облікові матеріали по поляках, справи-формуля-
ри, літерні справи, агентурні розробки, агентурні донесення та
архівні справи».

Разом з тим, М. Степанов запропонував нову методику відбору
«контингенту» для репресування, а саме

«використовувати  матеріали  спецчастин  заводів  і  помічників
директорів по найму, матеріали бюро віз  і паспортних столів
міліції і т. д., а також облікові матеріали на осіб, які відвідували
польські консульства і проходять у справі “Валюта”. Усі ці мате-
ріали ретельно передивитися і включити в операцію найбільш
підозрілі по шпигунству елементи»15.

Начальникам обласних підрозділів держбезпеки наказувалося
виокремити у складі 3 відділів слідчі групи за «польською лі-
нією» з кращих кваліфікованих співробітників та рапортувати
про хід операції з інтервалом 5 днів.

Станом  на  20  серпня  1937 р.  кількість  заарештованих за
«польською лінією» на Київщині становила 1436 осіб, з них у
Києві – 15816. Упродовж наступних п’яти днів число заґратова-
них, причетних до «польського підпілля», зросла до 1521 (по-
ляків – 953; українців – 433, галичан – 37, євреїв – 25,  інших
національностей – 73). Відвідування польського консульства у
Києві у серпні 1937 р. стало підставою для арешту техніка Се-
мена Островського, кур’єра Марії Мілевської, радіомонтера Ми-
хайла Грінберга. Місце народження – Східна Галичина – стало
причиною  затримання  члена  Комуністичної  партії  Західної
України економіста «Укрголовм’ясо» З. Ф. Підлуського. Перебу-
вання на оперативному обліку НКВС у статусі «польського пе-
ребіжчика» призвело до ув’язнення комерційного директора
Київського шкіряного заводу Л. Г. Герштейна. Приналежність
до «Польської військової організації» інкримінувалося профе-

12 Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: осо-
би, факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – С. 347–348.

13 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 276.

14 Там само. – С. 270.

15 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 278.

16 Там само. – С. 286.
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сору польського сектору Українського педагогічного інститу-
ту Чеславі Ангельчик17.

У  доповідній  записці  «Про  хід  та  результати  операції  по
польсько-шпигунському підпіллі у Київській області станом на
5 вересня 1937 р.» начальник обласного УНКВС М. Шаров інфор-
мував наркома внутрішніх справ УРСР І. Леплевського про те,
що упродовж червня–серпня 1937 р. у Києві заарештовано 254
особи (в області – 1779 осіб), викрито 9 філій «ПОВ», 23 контр-
революційні групи, 47  шпигунсько-диверсійних резидентур.
Докладно у звіті М. Шаров зупинився на діяльності шпигунсько-
диверсійної резидентури, яка нібито діяла на ділянці військово-
го будівництва Білоцерківського гарнізону (йшлося про каме-
няра при штабі 62-ї стрілецької дивізії РСЧА Станіслава Паяса,
двірника однієї з військових частин Степана Рожека та ще 8 осіб
(усі колишні жителі прикордонної смуги у Вінницькій області)),
персональному  складі шпигунської мережі у  Баришівському
районі Київської області, керованої куркулем Якимом Гривою
та польським перебіжчиком Віктором Божулем (у справі про-
ходило 20 осіб); змісті секретних матеріалів, які передавалися
польському консульству монтером Київського радіовузла Йо-
сипом Пляжеком та нарядником залізничної станції «Київ–Пет-
рівка» Станіславом Пташинським18, різних формах роботи поль-
ської шкідницької організації на Саливонківському цукровому
заводі Гребінківського району Київської області19.

 У вересні 1937 р. у Києві співробітниками 2-го (оперативно-
го) відділу УДБ НКВС УРСР згідно «польського наказу» ув’яз-
нили  діячів  Польського  театру  у  Києві,  зокрема  директора

Олександра Гордієнко-Летугіна20 та актрису Яніну Сліпко, слю-
саря механічного цеху Київського паровозоремонтного заводу
Івана Сікорського. До 1 жовтня 1937 р. згідно до наказу НКВС
СРСР № 00485 на Київщині заарештували 2923 особи. Рішен-
нями обласної трійки УНКВС 593 особи було віднесено до 1-ї
категорії, а 97 осіб включили до 2-ї категорії (перебування у
виправно-трудових таборах21.

У першій декаді жовтня 1937 р. нарком внутрішніх справ
УРСР І. Леплевський звернувся із екстреною телеграмою до на-
чальників обласних управлінь держбезпеки з вимогою форсу-
вати виконання наказу М. Єжова № 00486 від 15 серпня 1937 р.
(репресування дружин зрадників батьківщини, членів право-
троцькістських шпигунсько-диверсійних організацій, засудже-
них військовою колегією і військовими трибуналами по першій
та другій категорії починаючи з 1 серпня 1936 р.22). Очільник
відомства наполягав включити до потенційних жертв репре-
сивної акції близьке оточення «ворогів народу» й дружин осіб,
засуджених по «польській операції»23. На проведення арештів
членів родини «польського шпигуна» відводилося 3 доби – з
3  по  6  жовтня  1937 р.  За  родинні  зв’язки  на  підставі  наказу
№ 00485 у Києві заарештували українку Олімпіаду Кржемінсь-
ку24, польку Ганну Васькову25. Наприкінці осені 1937 р. хвиля

17 Горбуров К. Переддень «Великого терору» у Польському педагогічно-
му інституті  у  Києві  //  Політичні  репресії в  Українській РСР  1937–
1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Вели-
кого терору» в СРСР:  матер. Всеукр.  наук.  конф.,  м. Київ, 15  березня
2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.: Ін-т історії України НАН
України, 2013. – С. 104.

18 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 398–498.

19 Гранкіна О. Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо пред-
ставників національних меншин України. – С. 174–183.

20 Томазова Н.М. Доля директорів Польського театру Івана Липинського
та  Олександра  Гордієнка-Летугіна  //  Українська  біографістика.  –
2018. – Вип. 16. – С. 111.

21 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 606.

22 Гранкіна О. «Репресувати на підставі наказу наркома внутрішніх справ
СРСР…» // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1/2 (10/11). –
С. 208.

23 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 620.

24 Чоловік  О. Кржемінської –  художник-оформлювач  артілі «Київський
художник» Костянтин Кржемінський засуджений до вищої міри пока-
рання на підставі  наказу НКВС СРСР № 00485. Див.:  ЦДАГО  України,
ф. 263, оп. 1, спр. 58152, арк. 7 а, 29, 174.

25 Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин
«ворогів народу» в Україні (1917–1953 рр.). – К., 2009. – С. 149.
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репресій стосовно дружин за національними лініями несподі-
вано вщухла. В останніх числах листопада 1937 р. до місцевих
апаратів НКВС надійшла секретна директива першого заступ-
ника наркома внутрішніх справ СРСР М. Фріновського:

«1. Припинити  арешти  дружин репресованих  по польській,  ні-
мецькій, харбінській та румунській операціях. 2. Дружини засуд-
жених по цих операціях будуть найближчим часом розселені,
для чого подайте цифрові дані [про] кількість дружин та дітей,
які підлягають виселенню»26.

Виконання наказу № 00485 належало завершити наприкін-
ці осені 1937 р. Однак на початку листопада нарком внутрішніх
справ УРСР І. Леплевський звернувся до наркома  внутрішніх
справ СРСР М. Єжова з клопотанням про продовження «поль-
ської операції» до 15 грудня 1937 р. Нагальну необхідність по-
дальших арештів І. Леплевський пояснював черговим викрит-
тям глибоко законспірованої резидентури польської розвідки,
ліквідацією розгалуженої мережі агентури офензиви на оборон-
них підприємствах Києва, Харкова, Дніпропетровська та Донба-
су, у цукровій, лісовій промисловості та сільському господарст-
ві. Аргументом для пролонгації «польської операції» слугували
неоформлені кримінальні справи на громадян, заарештованих
наприкінці жовтня 1937 р. у Київській (600 осіб), Вінницькій
(450 осіб), Дніпропетровській (400 осіб) та новостворених (Жи-
томирській, Кам’янець-Подільській, Миколаївській, Полтавсь-
кій – до 2000 осіб) областях27. Дозвіл з Москви на продовження
репресій по «польській лінії» українські чекісти таки отрима-
ли, але мусили завершити етнічну чистку до 10 грудня 1937 р.

У той самий час керівник Головного управління державної
безпеки СРСР М. Фріновський надіслав усім начальникам до-
рожньо-транспортних відділів (ДТВ) ГУДБ НКВС циркулярного

листа, в якому пропонувалося очистити залізничні вузли від
ворожого елементу у відповідності з наказом № 0048528. Про
технологію проведення у рамках «польської операції» масових
арештів на залізничному транспорті довідуємось зі свідчень у
суді  співробітників  ДТВ  ГУДБ НКВС Південно-Західної  заліз-
ниці. Звинувачений у «підривній антирадянській роботі» на-
чальник ДТВ ГУДБ НКВС Південно-Західної залізниці, капітан
держбезпеки Соломон Заславський під час судового засідання
військового трибуналу військ НКВС Київського округу у м. Ки-
єві  1  серпня  1939 р.  розповів  про  основні  настанови  наказу
НКВС № 00485 та його реалізацію у регіонах, у тому числі і Київ-
щині, які обслуговувала залізниця:

«На всіх дорогах осіла маса диверсантів, поляки, відступаючи з
України, залишили масу своїх людей – шпигунів, диверсантів і
т. д., тисячі залізничників їздили до Польщі, і звідти. На залізни-
ці працювало близько 7000 поляків, мене викликали до Моск-
ви і сказали, що на залізниці не повинно залишитися жодного
поляка, і звинуватили мене в тому, що я мало поляків заареш-
товую, так як я писав, що я вже не можу нікого заарештовувати.
Арешти здійснювалися згідно протоколів. Проводячи операції,
укладали альбомні довідки і надсилали їх до Москви, на деяких
довідках були примітки: “Не зізнався”. Якщо б з Москви повер-
нули нам довідку, то це було б сигналом до припинення арештів.
Я давав вказівки згодом про те, щоб перевіряли матеріал на ту
чи  іншу  особу. У  той  час все  одно  цих  осіб  не  звільняли  б,  а
відправляли б їх до табору […] Я винен, що давав вказівки за-
арештовувати  поляків  по  мінімальних  матеріалах.  Мінімаль-
ними матеріалами називалися: заява, підозра. Інколи людей за-
арештовували  по  одному  зведенню.  Я  думав,  що  шляхом
слідства можливо буде профільтрувати всіх. […] Я не заперечую,
що здійснював необґрунтовані арешти, був впевнений, що дію
правильно,  що роблю все те, що потрібно. Вірно, що арешти
при проведенні польської операції відбувалися при найменших
зачіпках, по мінімальних матеріалах. […] По польській операції
ми заарештували 5 тисяч осіб. Всі ці арешти були проведені з
санкції прокурора. Прокурор  давав санкції на арешт по голій

26 Рогинский А.,  Даниэль А.  «Аресту  подлежат  жёны…»  //  Узницы
«АЛЖИРа»:  Список  женщин-заключённых  Акмолинского  и  других
отделений  Карлага  /  Ассоц.  жертв незакон.  репрессий  г. Астаны  и
Акмол. обл., Междунар. о-во «Мемориал» / сост.: В. М. Гринёв и др. – М.:
Звенья, 2003. – С. 20–21.

27 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 679–680.

28 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 212–214.
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довідці. Згідно директиви, ми повинні були заарештувати усіх
польських перебіжчиків, на кого є мінімальний компрометую-
чий матеріал. У директиві було сказано, що потрібно підготува-
ти залізницю до війни. Операція ця відбувалася дуже швидко, і
тому були помилки»29.

Співробітник ДТВ ГУДБ НКВС Південно-Західної залізниці, сер-
жант держбезпеки Борис Кундель на питання членів військо-
вого  трибуналу  про  специфіку  ведення  документації  в  ході
«польської операції» НКВС зауважував:

«Були випадки арештів по списку, в якому Заславський або зас-
тупник його30 робили помітки галочками і позначені особи за-
арештовувалися.  У  такому  списку  було  зазначено  наступне:
прізвище,  ім’я  і по-батькові,  місце  роботи  та адреса,  короткі
мотиви арешту. Довідки складалися начальниками відділків. Я
не оперативник і не був на нарадах. Працюючи у 1938 р. у стат-
[истичному]відділі, я зіткнувся з питаннями звільнення людей.
Зі стат[истичного] відділу є можливість отримати відомості та
список минулих справ. Були справи, де не було слідчих матері-
алів, у мене по цим справам підозр ніяких не було. Так як мені
товариші по службі говорили, що, можливо, слідчі матеріали до
справи не долучалися. За період з 1.VIII.[19]37 по 1.VIII.[19]38 р.
пройшло близько 5000 осіб, з яких: звільнено 212 осіб. У серпні
1938 р.  готувалася  річна  звітність,  всупереч  існуючому  стану,
картки були роздані співробітникам і приступили до складання
підсумкової річної таблиці. Коли таблиця була підготовлена, ми
занесли її Заславському, і він звернув увагу на цифру “інші”. У
соц[іальному]стані робились зміни як-то: після перевірки мате-
ріалів і встановлення дійсного соцстану, а також після слідства
[…] Заславський дорікнув нам, сварився, що ми сліпі, що, мов-
ляв, як так можна шпигуна віднести у графу “робітники”, що його
потрібно  віднести  у  графу  “інші”,  і  вийшло  4885  осіб у  графі
“робітники” були віднесені у графу “інші”. Я отримав партійне
стягнення. Я розумію, що такими відомостями досягається об-
ман партії»31.

У  визначений  термін,  наприкінці  першої  декади  грудня
1937 р.,  Управління  НКВС по Київській області  представило
наркому І. Леплевському черговий звіт про результати «поль-
ської операції» у регіоні. У відповідності з оперативним нака-
зом НКВС № 00485, на 10 грудня 1937 р. чекістами Київщини
заарештовано 5468 осіб (843 перебіжчиків, 118 політемігрантів,
373 колишніх військовополонених, 77 членів польських партій,
175 реемігрантів та репатріантів з Польщі, 192 контрабандис-
тів, 271 вояків УГА та ін.), ліквідовано 96 шпигунсько-диверсій-
них резидентур польської розвідки, 17 резидентур польських
консульств, 47 організацій «ПОВ», 62 польських націоналістич-
них контрреволюційних груп32. Натомість наркомат внутрішніх
справ УРСР, спираючись на розпорядження генерального ко-
місара держбезпеки М. Єжова, подовжив термін дії «польської
операції» до 1 січня 1938 р.

Майже  синхронно  з  «польською  операцією»  17  серпня
1937 р. розпочалася репресивна кампанія стосовно емігрантів
та перебіжчиків з Румунії до Молдавської АСРР та України. Ос-
новний «оперативний удар» у ході «румунської операції» НКВС
припав на терени МАСРР, Одеської та Вінницької областей. На
Київщині упродовж другої половини серпня–грудня 1937 р. по
лінії румунської контрреволюції та шпигунства заарештували
149 осіб33.

За  ініціативи  М. Єжова  політбюро  ЦК  ВКП(б)  19  вересня
1937 р. розглянуло і затвердило проект закритого листа НКВС
СРСР № 62608, де обґрунтовувалися заходи щодо припинення
«терористичної диверсійної та шпигунської діяльності японсь-
кої агентури з числа так званих “харбінців”». Таким чином, було
схвалено чергову каральну акцію, що знайшла своє втілення в
оперативному наказі НКВС СРСР № 00593 від 20 вересня 1937 р.
У секретній директиві, розісланій республіканським, обласним,

29 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 32135-фп, т. 1, арк. 300, 302, 305, 347.
30 Йдеться про лейтенанта держбезпеки Гаврила Лазаревича Нікельберга.
31 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 32135-фп, т. 1, арк. 306–307.

32 Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках XX століття… – Т. 8. –
 Ч. І. – С. 694–696.

33 Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2-х ч.
/  упоряд.: С. Кокін,  М. Юнге. –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська ака-
демія», 2010. – Ч. І. – С. 355.
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крайовим управлінням НКВС, зверталася увага на так званих
«харбінців» (колишніх службовців Китайсько-Східної залізниці
та реемігрантів з Манчжоу-Го) чисельністю у 25 тис. осіб, які
працювали на залізничному транспорті та промисловості СРСР.
Стверджувалося, що «харбінці», які прибули в СРСР, як прави-
ло  колишні  білі  офіцери,  поліцейські,  жандарми,  учасники
різних емігрантських організацій, були у переважній більшості
агентурою японської розвідки. У розпорядчому документі пе-
рераховувалися цільові групи для репресування: підозрювані
у терористичній, диверсійній шпигунській діяльності; колишні
білогвардійці та реемігранти; колишні члени антирадянських
політичних партій (есери та меншовики); учасники троцькіст-
ських формувань; учасники різних емігрантських організацій;
особи, які служили у китайські поліції та військах як до захоп-
лення Маньчжурії, так і після створення Маньчжоу-Го; особи,
які працювали в іноземних фірмах, перш за все, японських, а
також приватних підприємствах, яким володіли колишні біло-
гвардійці; слухачі курсів «Інтернаціонал», «Славія», «Прага» у
Харбіні; власники різних підприємств у Харбіні; колишні контра-
бандисти,  кримінальники,  торговці  опіумом;  учасники  сек-
тантських угруповань. Варто зауважити, що під час реалізації
«харбінського»  наказу  мішенню  чекістів,  окрім  зазначених
цільових груп, ставали етнічні китайці та корейці.

Відповідно до наказу операція мала бути проведена у період
з 1 жовтня по 25 грудня 1937 р. Спершу арешту підлягали усі
«харбінці», які були військовослужбовцями, співробітниками
НКВС, працівниками залізничного, водного і повітряного транс-
порту, військових заводів, оборонних цехів, газових, нафтопе-
регінних, хімічних заводів, підприємств енергетичної сфери, а
згодом службовці радянських установ та колгоспники. Усі заа-
рештовані повинні бути поділені на 2 категорії: до першої ка-
тегорії мали потрапити «харбінці», викриті у диверсійній, шпи-
гунській, антирадянській, терористичній, шкідницькій діяль-
ності,  які  підлягали  розстрілу;  до  другої  –  «менш  активні
харбінці», яких ув’язнювали у табори терміном від 8 до 10 років.
На «харбінців» першої та другої категорії місцевий апарат НКВС
мав щодекадно складати альбом (окрема довідка на кожного

заарештованого) з конкретним викладом слідчих і агентурних
матеріалів, що визначали ступінь винуватості заарештованих34.

Слід відмітити той факт, що справи на так званих «харбін-
ців»  київськими  чекістами  були  відкриті  наприкінці  літа
1937 р., тобто задовго до ухвалення наказу № 00593. Так, на-
приклад, на оперативній нараді ДТВ ГУДБ НКВС Південно-За-
хідної залізниці, що відбулася 8 вересня 1937 р., виконуючий
обов’язки начальника відділку ДТВ ст. Київ Південно-Західної
залізниці лейтенант державної безпеки Микола Полховський
доповідав про арешт по «харбінській лінії» 3 осіб та перспек-
тивність оперативної справи на «харбінця», завгоспа вагонно-
го цеха Дарницького вагоноремонтного заводу Т. Романенка35.
Через два тижні після початку «харбінської операції» керівниц-
тво УНКВС по Київській області направило у Москву перші спис-
ки  заарештованих,  звинувачених  у  шпигунстві  на  користь
Японії36, що також свідчило на передопераційну підготовку з
обліку колишніх  службовців  Китайсько-Східної  залізниці та
реемігрантів  із Манчжоу-Го.  Натомість  начальник  ДТВ ГУДБ
НКВС Південно-Західної залізниці капітан держбезпеки Соло-
мон  Заславський  висловлював  своє  невдоволення  поперед-
ньою  розробкою  майбутніх  жертв  «харбінської  операції»  та
результатами «оперативного  удару»  на  транспорті у  першій
половині жовтня 1937 р. На службовій нараді 17 жовтня 1937 р.
за участі керівників підрозділів він картав підлеглих:

«Вельми недосконалий облік харбінців. Репресовано ще менше.
Між іншим, проведеною нами операцією по Київському буді-
вельному технікуму (свідчення заарештованого КУЛІБАБИ) вик-
рита терористична група студентів, закладена харбінцем КУЗ-
НЕЦОВИМ – агентом японської розвідки»37.

34 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив
Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937–1938  / под  ред. акад.  А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов,
В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. – М.: МФД, 2004. – С. 366–368.

35 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 32135-фп, т. 4, арк. 13.
36 Потапова Н. Механизмы, целевые категории и масштабы «харбинской»

операции НКВД СССР 1937–1938 гг. в Украине. – С. 100.
37 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 32135-фп, т. 4, арк. 32.
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На  початок січня  1938 р.  співробітники  УНКВС  по  Київській
області, згідно із «харбінським» наказом, заґратували 70 осіб38.

Наприкінці  осені  1937 р.  нарком  внутрішніх  справ  СРСР
М. Єжов ухвалив репресивне рішення стосовно осіб латвійської
національності. У шифрограмі НКВС СРСР № 49990 від 30 листо-
пада 1937 р. начальникам регіональних управлінь наказувалося
3 грудня 1937 р. провести «арешти усіх латишів, підозрюваних
у шпигунстві, диверсії, антирадянській націоналістичній робо-
ті». Ув’язненню підлягали політемігранти та громадяни Латвії,
які мешкали у СРСР; керівники, члени правлінь, співробітники
латиських клубів, місцевих філій організації «Прометей», рані-
ше функціонуючих акціонерних товариств «Продукт» і «Лісо-
продукт», латиських секцій при «Осовіахім». «Ретельна зачист-
ка п’ятої колони» у першу чергу мала відбутися на оборонних
підприємствах, держустановах, колгоспах та радгоспах, населе-
них пунктах, розташованих неподалік оборонних споруд. У ро-
з’ясненні, надісланому разом з оперативним наказом, рекомен-
дувалося органам держбезпеки на місцях упродовж 48 годин
зібрати та надіслати відомості про «дислокацію пунктів кон-
центрації латишів», у стислі терміни скласти списки осіб, які
підлягають арешту. Разом з тим, зауважувалося, що «вилучення
ворожого елементу» з числа латишів має відбуватися за зраз-
ком «польської операції» та тривати упродовж однієї доби.

Згідно отриманих  інструкцій,  «латиська  операція»  НКВС
УРСР розпочалася 3 грудня 1937 р. Основними регіонами зосе-
редження «шпигунсько-диверсійних націоналістичних кадрів
латвійської агентури» були визначені промислово розвинуті
Донецька, Дніпропетровська, Харківські області та міста Мико-
лаїв, Одеса, Київ. Проміжні результати оперативного удару по
латиським контрреволюційним організаціям на теренах УРСР
були викладені наркомом внутрішніх справ УРСР І. Леплевсь-
ким 16 грудня 1937 р. у записці по проводу до НКВС СРСР. У
звіті стверджувалося, що особами латвійської національності
активно цікавляться німецька, польська та японська спецслуж-

би. У донесенні також наголошувалося, що агентура латвійсь-
кої розвідки проникла у лави Червоної армії та органи НКВС.
За таких обставин у столиці УРСР контррозвідці вдалося «висте-
жити» і заарештувати у другій декаді грудня 1937 р. начальника
політвідділу Київської артилерійської школи, дивізійного ко-
місара Артура Ценне39, начальника штабу корпусу військово-
навчальних закладів Київського військового округу, комбрига
Володимира Аронета40, заступника голови Військово-мисливсь-
кого товариства Київського військового округу Вілкса41. Засто-
совуючи «організаційно-тактичні особливості» під час допиту
заарештованого співробітника Київського науково-дослідного
рентгенорадіологічного і онкологічного інституту (нині – Ін-
ститут онкології АМН України) Вергана, чекісти «розкрили» у
системі наркомату охорони здоров’я УРСР латиську шпигунську

38 Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. Ч. І. –
С. 355.

39 Ценне Артур Якович (1896–1938) – нар. у родині латиського селянина.
У лавах РСЧА з червня 1918 р. Під час та після Громадянської війни у
Росії перебував на відповідальних посадах політскладу у військах та
військово-навчальних закладах РСЧА. Із травня 1933 р. – помічник на-
чальника Київської об’єднаної військової школи ім. С. Каменєва по полі-
тичній частині. До арешту 11 грудня 1937 р. начальник політвідділу
2-ї Київської артилерійської школи. А. Ценне на слідстві зізнався, що у
1935 р. завербований у латиську антирадянську організацію головою
латвійської секції Спілки письменників СРСР Робертом Ейдельманом.
Див.: ГДА СБ України, ф. 16, оп. 30, спр. 57, арк. 227. Трійкою УНКВС по
Київській обл. 7 лютого 1938 р. приречений до розстрілу. Розстріля-
ний 20 лютого 1938 р. Реабілітований у квітні 1957 р.

40 Аронет Володимир Андрійович (1896–1944) – нар. у Венденському повіті
Ліфляндської губ. (нині Цесіський район Латвії) у родині латиського
селянина. Із липня 1918 р. у лавах РСЧА. Із лютого 1931 р. – викладач
військових  дисциплін.  Із січня  1937 р. –  начальник  штаба  корпусу
військово-навчальних закладів Київського військового округу. Арешто-
ваний у грудні 1937 р. Йому інкримінувалася участь у латиській контр-
революційній організації, до якої начебто вступив у Ленінграді (нині
м. Санкт-Петербург) у 1933 р., коли очолював кафедру бойової підго-
товки  Військово-політичної  академії  ім. М. Толмачова.  Постановою
Особливої наради при НКВС СРСР від 7 лютого 1938 р. ув’язнений на
10 років у виправно-трудових таборах. Помер у таборі 13 грудня 1944 р.
Реабілітований у серпні 1956 р.

41 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 30, спр. 57, арк. 173–174, 227.
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організацію (налічувала 8 осіб), що планувала бактеріологічну
диверсію42. У Білій Церкві викрили «шпигуна» – керуючого міс-
цевим відділенням Держбанку Пуріна, який мав завдання від
латвійської розвідки збирати інформацію про дислокацію під-
розділів РСЧА. Свідчення старшого інструктора політсектора
Київського  мобілізаційного  округу, старшого  політрука  Яна
Мартенсона допомогли співробітникам держбезпеки «вийти на
слід» одного із керівників антирадянського угруповання – чле-
на правління Київського латиського клубу Снікера43.

Протоколи допитів заарештованих осіб, хід та результати
слідства дозволили наркому внутрішніх справ УРСР І. Леплевсь-
кому  наприкінці  грудня  1937 р.  підготувати  для  Луб’янки
розлогу інформацію про «розмах» агентурної роботи латвій-
ської  розвідки на теренах УРСР.  У доповідній записці на  ім’я
М. Єжова очільник  органів  держбезпеки  УРСР  відрапортував
про ліквідацію 72 шпигунсько-диверсійних резидентур, 14 ла-
тиських націоналістичних організацій, виявлення 272 «латишів
шпигунів-одинаків» та навів особливості контрреволюційної
та шпигунської роботи на теренах республіки. За версією І. Леп-
левського, активність розгортання ворожої діяльності на те-
ренах України осіб латиської національності припало на 1921–
1922 рр. у момент підготовки збройного заколоту латиських
стрільців. Організатори путчу та їх поплічники уникли покаран-
ня та продовжили роботу на користь «латвійської буржуазної
державності»,  обійнявши  відповідальні  посади  у  промисло-
вості, армії, силових відомствах, партійних структурах. Нарком
внутрішніх справ УРСР зауважував, що створені шпигунсько-
диверсійні резидентури латвійської розвідки складалися вик-
лючно з латишів, так як серед заарештованих мізерний відсо-
ток осіб інших національностей. В уяві І. Леплевського та його
підлеглих діяльність латвійської розвідки та підконтрольних
їй націоналістичних організацій була націлена на здійснення
терористичних актів, створення диверсійних осередків у про-

відних галузях промисловості, організацію широкої агентурної
мережі у Червоній армії.

Опираючись  на  орієнтування  союзного  наркомату  внут-
рішніх справ, співробітники НКВС УРСР провели масові арешти
серед політемігрантів з Латвії, активу латиських національних
організацій, працівників підприємств, евакуйованих свого часу
з Латвії. У рамках операції у Київській області у грудні 1937 р.,
згідно звіту І. Леплевського, запроторено до в’язниці інженера
управління місцевої промисловості Дукальського (мав завдан-
ня проводити агітацію за повернення латишів на батьківщину),
начальника інспекції протиповітряної оборони у столиці УРСР
Єрмонова, директора хлібозаводу м. Києва, керівника секції ла-
тиських стрільців при «Осовіахімі» Трея44.

У відповідності до директив НКВС СРСР, станом на січень
1938 р. у в’язниці і слідчих ізоляторах Києва знаходилося 186 осо-
би, що потрапили під категорію «латиських шпигунів».

Директива НКВС СРСР № 50215 від 11 грудня 1937 р. за під-
писом наркома М. Єжова передбачала комплекс заходів щодо
негайної ліквідації широкої мережі грецьких шпигунсько-ди-
версійних, повстанських організацій. На виявлення «ворожого
контингенту» у різних куточках Радянського Союзу, особливо
в місцях компактного проживання греків, відводилося 3 доби.
Відповідні списки осіб грецької національності, підозрюваних
в активній націоналістичній діяльності та розвідувальній ро-
боті на користь Німеччини, Великобританії, Японії, у терміно-
вому  порядку  були  підготовлені  співробітниками  3  відділу
УНКВС по Київській області. Одного з перших у ході «грецької
операції» НКВС, розпочатої 15 грудня 1937 р., у Києві заарешту-
вали підданого Греції, уродженця острова Кефалонія Дімітріоса
Бердебеса, який працював у закладі громадського харчування
при Раднаркомі  УРСР45. На допиті  він зізнався,  що  є  агентом
грецького консульства у Москві. За співпрацю з німецькою роз-
відкою 16 грудня 1937 р. взяли під варту лікаря-рентгенолога

42 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 30, спр. 57, арк. 1, 177–178.
43 Там само, арк. 229.

44 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 30, спр. 57, арк. 249–263.
45 Савіді А. У Києві вшанували пам’ять жертви «грецької операції» сталін-

ського режиму // Эллины Украины. – 2019. – Март (№ 3). – С. 11.
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дитячої лікарні Південно-Західної залізниці у м. Києві Полікар-
па Тамуріді46. Листування з родичами у Греції стало підставою
для затримання співробітниками 4 відділку 3 відділу УНКВС
по Київській області уповноваженого по самозакупівлям «Дон-
плодоовочторга» у Києві грецького підданого Йосифа Косміді47.
Наприкінці лютого 1938 р. за вироком трійки УНКВС його та
ще 18 греків, мешканців Києва, було розстріляно та таємно по-
ховано на секретному цвинтарі поблизу селища Биківня.

Посилення  контактів  Ірану  з нацистською  Німеччиною  у
1937 р. викликало роздратування та занепокоєння у вищого по-
літичного керівництва країни Рад. Тому політбюро ЦК ВКП(б)
3 січня 1938 р. ухвалило рішення про закриття іранських кон-
сульств у СРСР і всіх радянських дипломатичних установ в Ірані.
17 січня 1938 р. Й. Сталін у службовій записці на адресу наркома
М. Єжова зажадав інформацію про вжиті заходи щодо «виявлен-
ня та арешту усіх іранців у Баку та Азербайджані»48. «Іранська
тема» знайшла своє продовження на засіданні керівного органу
ВКП(б) від 19 січня 1938 р. Після обміну думок було запропоно-
вано уряду Азербайджану

«негайно  поставити до  відома  усіх  громадян  прикордонних  з
Іраном районів про оформлення радянського громадянства уп-
родовж 10 днів у тому випадку, якщо ці громадяни піддані Ірану
[…] Усі  ті  громадяни[-]іранці,  які  відмовляться від  переходу у
радянське підданство і побажають залишитися підданими Ірану,
підпадають  негайному  виселенню  до  Ірану,  а  у  випадку  від-
мови – арешту»49.

За наполяганням Й. Сталіна 29 січня 1938 р. НКВС СРСР підготу-
вав директиву № 202, в якій обґрунтовувалося розгортання на
теренах країни так званої «іранської» операції:

«Встановлено, що англійська, німецька та японська розвідки у
своїй роботі проти СРСР широко використовували іранські роз-

відувальні  органи,  які останнім  часом  посилено  розвивають
антирадянську, націоналістичну, диверсійно-повстанську і шпи-
гунську роботу в СРСР. Основними базами і кадрами цієї роботи
є іранські державні націоналістичні колонії, сектантські суспіль-
ства,  групи  емігрантів,  які  осіли у  республіках Середньої  Азії,
ЗСФРР і місцеві зв’язку емігрантських кіл серед туркменів, уз-
беків, казахів та інших».

Начальникам обласних управлінь НКВС та прикордонних за-
гонів наказувалося з 5 лютого 1938 р. розпочати арешти підоз-
рюваних  в  антирадянській  діяльності  іранців  та  іранських
вірменів,  іранських підданих і радянських громадян. «Опера-
тивний удар» спрямовувався у бік: перебіжчиків  і політеміг-
рантів з Ірану; контрабандистів; вождів іранських племен, які
перейшли до СРСР з Ірану; колишніх басмачів; колишніх служ-
бовців фірм зі змішаним англо-іранським капіталом; старост
іранських колоній. Особлива увага приділялася «очищенню» від
ворожого  контингенту  прикордонних  районів,  промислових
підприємств, транспорту, морських портів, армії, флоту, військ
НКВС50. Вже наприкінці лютого 1938 р. по «іранській» операції
в УРСР заарештували 542 особи. Серед тих, хто опинився під
вартою у спецкорпусі київської тюрми, був чистильник взуття,
ассирієць  за  національністю,  підданий  Ірану  Давид Ісаков51.
17 лютого 1939 р. начальник 4 відділку 3 відділу УНКВС по Ки-
ївській області Ламберт оголосив уродженцю с. Гюйтюна (Іран)
звинувачення  у  проведенні  агітації  серед  ассирійців  столиці
України проти вступу у колгосп та «прищепленні симпатій до
Ірану»52.

Прикметно, що у ході «іранської операції» чекісти розпоча-
ли полювання на «підозрілих осіб» вірменської національності.
За наказом нового наркома  внутрішніх справ УРСР, комісара
держбезпеки 3 рангу О. Успенського (призначений на посаду
25 січня 1938 р.) у лютому 1938 р. здійснювалася «ліквідація
дашнакського антирадянського підпілля», яке нібито керува-

46 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 63156-фп, арк. 19–20.
47 Там само, спр. 62539-фп, арк. 95.
48 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив

Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937–1938. – С. 463.

49 Там же. – С. 464.

50 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 8 (1951 р.), арк. 104–105.
51 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 52300-фп, арк. 174.
52 Ухвалою Особливої наради при НКС СРСР від 29 серпня 1939 р. Д. Ісако-

ва разом з родиною було заслано на 5 років до Північного Казахстану.
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лося англійською розвідкою з іранського міста Тебріз. Як ствер-
джував О. Успенський у службовій записці М. Єжову:

«Під  гаслом відновлення “незалежної великої Вірменії” у  Хар-
кові, Києві, Ворошиловграді, Макіївці та інших містах були орга-
нізовані бойові дашнакські дружини, призначені для організації
терористичних актів і які готуються до передислокації у Вірме-
нію для участі в контрреволюційному збройному повстанні»53.

На середину літа 1938 р. внаслідок реалізації «іранської опе-
рації» у в’язницях перебувало 834 особи. Упродовж лютого –
першої декади липня 1938 р. органами держбезпеки УРСР було
викрито 18 шпигунських резидентур (заарештовано 169 осіб)
та 9 націоналістичних диверсійних організацій (за ґратами опи-
нилося 173 особи).

Результати оперативно-слідчих дій зі з’ясування компроме-
туючих даних на підданих Ірану допомогли наркому О. Успенсь-
кому яскравими фарбами описати у звіті до Москви розвіду-
вально-підривну діяльність іранської агентури у республіці:

«Слідством встановлено, що в Україні діє стара іранська агентура,
насаджена ще до революції  і в перші роки Радянської влади.
Поряд  зі  старою агентурою,  іранська  розвідка  за останні  3–4
роки насаджувала нові кадри шпигунів і диверсантів. Вербовка
їх проводилася в основному представниками іранського посоль-
ства у Москві. Іранською розвідкою упродовж ряду років була
створена  в  Україні  широка  мережа  шпигунсько-диверсійних
резидентур,  розставлених  у  головних  промислових  центрах
УРСР, оборонних підприємствах і залізничному транспорті. Го-
ловною базою шпигунсько-диверсійних кадрів іранської розвід-
ки були антирадянські, націоналістичні елементи з числа іранців,
ассірійців  і  інших  іранських  племен,  які осіли  на  Україні.  […]
Шпигунсько-диверсійна і антирадянська робота іранської роз-
відки проводилася в значній своїй частині на кошти та за наста-
новами англійських розвідувальних органів».

Детально у донесенні йшлося про викриту у Києві антирадянсь-
ку шпигунсько-диверсійну організацію (налічувала 75 осіб), яка
діяла  під  прикриттям ассірійського  культурного  товариства
«Хаядта» та мала тісний зв’язок з «націоналістичним підпіллям

Грузії та Вірменії, а також з націоналістичними організаціями
серед іранців у Донецькій області».

Провідну роль у діяльності міфічної організації слідчі відво-
дили підданому Ірану офіцеру царської армії Сумбату Артюно-
вичу Елбак’янцю, який «налагодив» мережу по збору секретної
інформації про Київський гарнізон та оборонні підприємства
міста54.

Наприкінці січня 1938 р. політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рі-
шення  про  продовження  репресій серед  населення за  націо-
нальною ознакою:

«Дозволити Наркомвнусправу продовжити до 15 квітня 1938 року
операцію по розгрому шпигунсько-диверсійних контингентів з
поляків,  латишів,  німців,  естонців,  фінів,  греків,  іранців,  хар-
бінців, китайців і румун, як іноземно-підданих, так і радянських
громадян, згідно існуючих наказів НКВС СРСР. 2. Залишити до
15  квітня  існуючий  позасудовий  порядок  розгляду  справ  за-
арештованих  за  цими  операціями  людей  незалежно  від  їх
підданства. 3. Запропонувати НКВС СРСР провести до 15 квітня
аналогічну операцію і погромити кадри болгар і македонців, як
іноземних підданих, так і громадян СРСР»55.

Директива НКВС СРСР від 1 лютого 1938 р. ініціювала реп-
ресії за «болгарською лінією». В Україні репресивна кампанія,
у першу чергу, охопила Запорізьку, Дніпропетровську, Одесь-
ку, Миколаївську області, в яких існували етнічні анклави бол-
гар. На 5 березня 1938 р. заарештованих під час активної фази
«болгарської операції» у тюрмах УРСР налічувалося 1088 осіб,
а вже через тиждень, на 13 березня 1938 р., число ув’язнених
становило 1197 осіб56. Це стало наслідком «розгрому» так зва-
ного «українського центру болгарської націоналістичної шпи-
гунсько-диверсійної та терористичної організації», керованої
працівниками болгарської секції Комінтерну. До його складу,
за версією чекістів, входив завідуючий відділом закордонної

53 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 8 (1951 р.), арк. 21–23.

54 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 8 (1951 р.), арк. 24–29, 90–91.
55 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив

Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937–1938. – С. 469.

56 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 11, арк. 112; спр.17, арк. 157.
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інформації газети «Радянська Україна» Йордан Стоянов. Жур-
наліста заарештували  згідно  ухвали  військової прокуратури
Київського військового округу 2 березня 1938 р. Під тортура-
ми  він  назвав  керівників  «підпільних  болгарських  груп»  на
півдні республіки. Угода зі слідством ніяк не вплинула на ухвалу
«особливої трійки» при УНКВС по Київській області від 8 ве-
ресня 1938 р. Йордана Стоянова засудили до вищої міри пока-
рання – розстрілу57.

Директивою № 233 від 2 лютого 1938 р. нарком внутрішніх
справ СРСР М. Єжов  дав старт операції  по «китайській  лінії».
Кількість заарештованих осіб китайської національності в УРСР
упродовж останнього місяця зими 1938 р. була нижчою за очі-
кувану. Стурбований низьким рівнем реалізації нової «націо-
нальної» каральної акції, нарком внутрішніх справ УРСР О. Ус-
пенський 10 березня 1938 р. надіслав начальникам обласних
управлінь НКВС копію підготовленого ним особисто телеграм-
ного донесення на ім’я М. Єжова про первинні результати слід-
ства по китайській лінії:

«ВІДМІЧАЮ:  Директива  Народного  Комісара Внутрішніх Справ
Союзу  РСР  –  Генерального  Комісара  Державної  Безпеки
тов. ЄЖОВА № 233 від 2/ІІ. 1938 року про операції по китайцям
багатьма областями не виконується. Одеська, Полтавська, Жито-
мирська, Донецька і Київська області не мають заарештованих
китайців, незважаючи на наявність на території області китайців,
у тому числі  іноземно-підданих. У тих областях, де є арешто-
вані китайці, число їх незначне (у Вінницькій області – 1, Мико-
лаївській  –  2,  Чернігівській  – 4).  У  Дніпропетровській  області
заарештовано 35 осіб, проте результатів у слідчій роботі по ки-
тайцях немає.  Розкрита  у  Харківській  області  шпигунсько-ди-
версійна організація серед китайців, що проводила роботу за
вказівками  японської  розвідки  упродовж тривалого  періоду,
підтверджує, що серед китайців японська розвідка має серйозну
агентуру. Обласні  Управління  НКВД  УРСР  (крім  Харківського)
явно недооцінюють це питання. НАКАЗУЮ: Негайно приступити
до виконання наказу Наркома Союзу РСР про операції по ки-
тайцях.  Обласним  Управлінням  НКВС, де  вже є  заарештовані

китайці, приступити до активної слідчої роботи з арештованими
з метою розкриття діяльності японської розвідки через китайців.
Результати розвороту операції і слідчої роботи з арештованими
повідомте до 15 березня цього року на моє ім’я. Надалі звітуйте
по китайській операції в такому ж порядку, як і по інших лініях
(польської, німецької та ін.)»58.

Після грізних настанов та нарікань київські чекісти на середи-
ну травня 1938 р. у рамках «китайської операції» заґратували
14 осіб59.

Серед розпоряджень про проведення масових репресивних
кампаній  за  національними  лініями у  добу  Великого терору
відсутні  будь-які директиви щодо  проведення  репресій  осіб
єврейської національності. Відомо, що під час реалізації опера-
тивного наказу № 00447 «Про репресування колишніх куркулів,
кримінальних злочинців та інших антирадянських елементів»
арешту  підлягали  представники  духовенства,  в  тому  числі  і
рабини.  Значна  кількість  євреїв  потрапило  у  число  жертв
«німецької» та «польської» операцій НКВС, так як вони були
пов’язані з Польщею та Німеччиною місцем народження чи про-
живання, контактами з родичами. Так, об’єктом «польської опе-
рації» став уродженець Луцька, прозаїк, науковий співробітник
літературної секції Інституту єврейської пролетарської куль-
тури Авром Пінхусович Абчук. В обліку чекістів він значився
як  «польський  перебіжчик»,  який  у  червні  1923 р.  перетнув
кордон  поблизу  містечка  Славута з  великими  сподіваннями
знайти роботу в Україні. Його заарештували наприкінці верес-
ня 1937 р. у м. Києві на підставі звинувачення у шпигунстві на
користь Польської держави60. Подібна доля спіткала уроджен-
ця польського міста Любартів київського скульптора Пінхуса
Мойсейовича Лякса, заґратованого наприкінці вересня 1937 р.
Згідно обвинувального висновку, П. Лякс травні 1932 р. був за-

57 Грищенко Ю. Болгарська «національна операція» під час Великого те-
рору в УРСР // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС–КДБ. – 2018. – № 2. – С. 14.

58 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 59, арк. 246–248.
59 Там само, оп. 1, спр. 239, арк. 134.
60 Меламед E.И. Ликвидация Киевского института еврейской пролетар-

ской культуры и репрессии против его сотрудников. По материалам
архивно-следственных дел 1930-х гг. Архив еврейской истории. Т. 10
/ главн. ред. О. В. Будницкий. – М.: Полит. энциклоп., 2018. – С. 180–181.
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вербований представником польської розвідки, а потім прибув
до СРСР. Ухвалою НКВС СРСР та Прокурора СРСР від 14 жовтня
1937 р. його прирекли до розстрілу61.

Також євреї ставали жертвами перманентних сталінських
чисток  радянської  еліти.  За  підрахунками  дослідника  В. Ні-
кольського, кількість репресованих євреїв у 1937 р. за політич-
ними мотивами в Україні становила 4097 осіб – 0,27 % від за-
гальної кількості євреїв, які проживали на той час в УРСР, або
2,6% репресованих від загальної кількості жертв сталінізму у
республіці62.

Підставою для репресій євреїв, як правило, була їхня при-
четність у минулому до контрреволюційно-буржуазних партій.
Відповідно до телеграми НКВС УРСР від 28 грудня 1937 р. за
№ 83921, було розгорнуто операцію проти членів сіоністсько-
го підпілля.  Ентузіазм  і  завзяття наркома  внутрішніх  справ
УРСР, росіянина за національністю, О. Успенського у розгромі
«шпигунських сіоністських осередків», а згодом і «бундівсько-
го підпілля», свідчить про те, що у логіці репресивної політики
очільника відомства стосовно євреїв превалював все-таки ет-
нічний, ніж політичний фактор. Національне забарвлення слід-
чих справ помітне у ході розслідування «діяльності» осередків
Всесвітнього  сіоністського  об’єднання  «Вельтфербанда»  у
Києві,  Харкові, Полтаві,  Одесі,  Маріуполі,  Херсоні,  Чернігові,
Житомирі, Бердичеві та інших містах України. У підготовлено-
му особисто О. Успенським орієнтуванні від 23 лютого 1938 р.
начальникам обласних УНКВС пропонувалося:

«1. Слідство направити на виявлення  існуючих у Вашій області
керівних і організованих центрів антирадянського шпигунсько-
го  підпілля сіоністів  і  клерикалів  (уповноважені  ЦК,  комітети
організацією і т. п.); 2. Розширити операцію по сіоністах і кле-
рикалах, заарештувавши в першу чергу осіб, які повернулися із
заслання та політізоляторів, прибули з Палестини і всіх активістів,
які  займали  керівне  становище  в  сіоністських  організаціях;
3. Особливу увагу зверніть на виявлення і розкриття шпигунсь-

кої  і  терористичної  діяльності  сіоністського  підпілля.  4. На-
слідком розкрийте всю агентуру сіоністського підпілля, пробрав-
ся до лав КП(б)У і органи НКВС»63.

На  масштабну  «антисіоністську  чистку»  в  органах  НКВС
УРСР і загалом у республіці О. Успенського надихнула репліка
М. Єжова. Ознайомившись у присутності наркома внутрішніх
справ УРСР та начальника відділу кадрів НКВС УРСР Г. Кобизє-
ва з компроматом на республіканських чекістів, М. Єжов мимо-
волі прохопився:

«Ох, кадри, кадри, у них тут не Україна, а цілий Біробіджан»64.
Наприкінці січня  1938 р.  серед 100  осіб керівного складу

НКВС налічувалося 62 євреї, 19 росіян, 9 українців, 2 білоруси,
по 1 молдаванину й латишу та 6 осіб інших національностей65.
Таким чином, під гаслами боротьби з єврейським націоналіз-
мом на початку березня 1938 р. було викрито «підпільний ук-
раїнський центр у складі 15 місцевих сіоністських комітетів» із
загальною кількістю учасників понад 600 осіб66. Зокрема, у Киє-
ві співробітники 4 відділу УДБ НКВС УРСР заарештували керів-
ників «антирадянського сіоністського підпілля»: санінспектора
Боруха Когана, колишнього коректора московської газети «Мо-
лода гвардія» Лейбу Межиковського, завідувача фінансового
сектору треста «Ремшкірпромсоюз» Зиновія Будянського67 та
учасників сіоністської організації – подружжя Ріву та Хаіма Гу-
совських, які раніше працювали в Інституті єврейської проле-
тарської культури68.

Одночасно з викриттям сіоністських угруповань О. Успен-
ський закликав підлеглих розпочати розгром у масштабах рес-
публіки «бундівського підпілля», керованого польською дефен-

61 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 58512, арк. 28–29.
62 Нікольський В.М. Національні  аспекти політичних репресій  1937 р.  в

Україні // Укр. істор. журн. – 2001. – № 2. – С. 74–88.

63 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 59, арк. 206–207.
64 Петров Н.,  Янсен М.  «Сталинский питомец»  –  Николай  Ежов. –  М.:

РОССПЭН, 2008. – С. 365.
65 Енциклопедія українознавства. – Львів, 1996. – Т. 5. – С. 1733.
66 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 81, арк. 91.
67 Там само, спр. 10 (1951 р.), арк. 33–34.
68 Меламед E.И. Ликвидация Киевского института еврейской пролетар-

ской культуры и репрессии против его сотрудников… – С. 185.
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зивою69.  «Центром  антирадянської  бундівської роботи  в  Ук-
раїні»  нарком  внутрішніх справ  УРСР  назвав ліквідований  у
1936 р. Інститут єврейської пролетарської культури. Так як ке-
рівників науково-дослідної установи Йосипа Ліберберга та Гер-
шона  Горохова  ув’язнили  раніше  і  за  іншим  звинуваченням
(участь у  троцькістсько-терористичній  організації),  то  було
вирішено у справі «Українського бундівського центра» заареш-
тувати старшу друкарку Інституту Дору Штіф70.

Навесні 1938 р. О. Успенський оголосив «полювання» на ук-
раїнський центр розгалуженої антирадянської меншовицької
організації, який складався переважно з осіб єврейської націо-
нальності (всього у справі було заарештовано 241 учасник)71 .
Антисемітські прояви О. Успенського спостерігалися і в реалі-
зації інших репресивних кампаній очолюваного ним відомства
(розгром правотроцькістького центру, підпільних угруповань
лівих та правих есерів та ін.).

Потенційну «п’яту колону» органи НКВС вбачали також у
чеській громаді, представники якої проживали у м. Києві, Білій
Церкві, с. Вишеград Макарівського району Київської області. У
середині березня 1937 р. начальник 3 відділу УДБ УРСР по Київ-
ській області З. Лунєв рапортував заступнику наркома внутріш-
ніх справ  УРСР З. Кацнельсону про розгортання  оперативно-
розшукових дій стосовно чехів, які підозрювалися у шпигунстві
на користь Чехословаччини. Так, фігурантами агентурної спра-
ви  «Представники»  згадувалися колишній військовослужбо-
вець Чехословацького корпусу у період Першої світової війни,
працівник білоцерківського заводу ім. «Першого Травня» Воло-
димир Копецький, музикант симфонічного оркестру Київсько-
го театру опери та балету Еміль Мейстрик та ін.72 Під умовною
назвою агентурної справи «Знайомі» розроблялася «контррево-

люційна фашистська група» у чеській колонії Вишеград Мака-
рівського району Київської області73.

У ході першої фази Великого терору (друга половина 1937 р.)
на підставі агентурних справ радянські органи державної безпе-
ки здійснювали репресії стосовно представників чеської спіль-
ноти Київщини, але не в рамках спеціальної «чеської операції».
Траплялися випадки, коли осіб чеської національності ув’язню-
вали за підозрою у «чеському шпигунстві», як це сталося на-
прикінці липня 1937 р. з перекладачем, учителем фізкультури
однієї з київських шкіл Вячеславом-Людвігом Бенешем74 . Од-
нак викриття «чеської контрреволюції та шпигунства», як свід-
чать звіти про оперативно-слідчу роботу радянських органів
держбезпеки за червень–грудень 1937 р., не була в пріоритеті
та не відображалася окремою графою у депешах до московсь-
кого керівництва. Як правило представники чеської громади
ставали жертвами «німецької» або «польської операції» НКВС.
Так, мешканка с. Триліси Фастівського району Київської області,
чешка за національністю, Олена Крамська була піддана ареш-
ту 20 листопада 1937 р. за те, що була уродженкою Польщі. На
виконання наказу НКВС СРСР № 00485 («польська операція»)
О. Крамську, звинувачену у «вихвалянні життя у фашистській
Польщі», стратили у Києві 10 грудня 1937 р.75

Саме технологія проведення  «польської  операції»  надих-
нула наркома внутрішніх справ УРСР І. Леплевського на ідею
провести  подібну  репресивну  акцію  стосовно  чеських  ко-
лоністів. У доповідній записці під грифом «цілком таємно» від
21 листопада 1937 р., адресованій наркому внутрішніх справ
СРСР М. Єжову, керівнику Головного управління держбезпеки
НКВС СРСР М. Фріновському, виконуючому обов’язки 3 відділу
ГУДБ  НКВС  СРСР  О. Мінаєву-Цикановському,  І. Леплевський
прагнув переконати очільників союзного відомства у необхід-
ності посилення репресій проти чехів у республіці:

69 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 59, арк. 108–116.
70 Меламед E.И. Ликвидация Киевского института еврейской пролетар-

ской культуры и репрессии против его сотрудников. – С. 185.
71 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 81, арк. 92.
72 Там само, оп. 1, спр. 87, арк. 86–88.

73 ГДА СБ України, оп. 1, спр. 87, спр. 196, арк. 1–3.
74 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 58537-фп, арк. 3.
75 Там само, спр. 65113-фп, арк. 27–28.
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«У ході операції по розкриттю роботи польської розвідки в Ук-
раїні  серед  галичан, які  осіли  тут,  виявлено  значну  кількість
агентів і чеської розвідки. Результати слідства й агентурні мате-
ріали по чеському консульству у Києві, свідчать про те, що чехи
ведуть в Україні активну розвідувальну і націоналістичну роботу.
Контингенти, на які тут спираються чеські розвідувальні органи,
складаються  з  націоналістичних  кадрів  чеського  села  (чеські
колонії), чеських легіонерів, чехів, які залишилися тут як військо-
вополонені австро-угорської армії, перебіжчиків з Чехії (через
Польщу і Румунію), чехів, що прибули у Союз як іноземні фахівці.
Дуже активну роботу для чехів проводять галичани – учасники
Української  Галицької  Армії,  які  емігрували до Чехії  і  прибулі
звідти  на  Україну.  […]  Чехи  всіляко  прагнуть  встановлювати
зв’язки  з  місцевими українськими  націоналістами  і  шукають
зближення з особами, які користуються тут популярністю серед
націоналістичних  кіл.  […] Поряд з  подальшим виявленням та
ліквідацією агентури чехів з галичан і петлюрівців-поверненців,
вважаю за необхідне вжиття заходів до припинення діяльності
чеської розвідки в колоніях»76.

Ініціатива республіканського наркомату внутрішніх справ,
вірогідно, знайшла підтримку на Луб’янці, так як на початку
1938 р.  репресивні  акції  стосовно  чеської громади  в  Україні
набули інтенсивного характеру. Своєрідним стимулом для ка-
ральних дій місцевих органів держбезпеки стала довідка 3 від-
ділу УДБ НКВС УРСР про «діяльність чеської розвідки в Україні»,
підготовлена 3 лютого 1938 р. У документі містилася інформа-
ція про ареали чеських поселень у республіці:

«1. На Україні проживає до 20 000 чехів, із них сільське населення
складає близько 16 000, решта проживають у містах. На селах
чехи зосереджені у 14 національних сільрадах з 27 чеськими
колоніями. Крім того, є 35 чеських колоній, що входять до складу
українських сільрад. Сільська частина чеського населення зай-
мається, головним чином, сільським господарством, входячи у
колгоспи, і хмільництвом. Чеські національні сільради та колонії,
в основному, розташовані на території Київської, Житомирсь-
кої,  Вінницької, Дніпропетровської,  Харківської, Донецької  та
Одеської областей. У  містах  чехи осіли  на великих  підприєм-
ствах і будівництвах: у Дніпропетровську, Донбасі, Харкові, Києві.

На  багатьох  заводах значна  кількість  чехів займають  відпові-
дальні технічні посади (інженери, майстри, техніки). На Україні
проживають 625 чеськопідданих, з них: у Донбасі – 170; Київ-
ській обл. – 156; в Одеській обл. – 71; у Харківській обл. – 54; у
Дніпропетровській обл. – 50»77.

Докладно у записці ішлося про ворожий контингент серед на-
ціональної громади:

«Чеське населення в Україні – з великим куркульським прошар-
ком, багато з них пов’язані родинно з Чехословаччиною. Після
закінчення громадянської війни багато учасників чеських легіо-
нів осіло  на Україні.  Все це створило  чеським  розвідорганам
сприятливий  ґрунт  для  контрреволюційної  націоналістичної
шпигунської роботи в СРСР. Встановлено, що чеські націоналіс-
тичні формування в Україні створюються чеським консульством
в Києві, старими агентами чехословацьких місій у Москві і Хар-
кові та агентурою чеської розвідки в особі чеськопідданих, які
регулярно відвідують Чехословаччину».

За наявності «шпигунських гнізд» відділ контррозвідки НКВС
УРСР наказував місцевим апаратам нанести

«концентрований  оперативний  удар  по чеських  контрреволю-
ційних кадрах,  в  першу  чергу,  зі  зв’язків  консульства,  старих
зв’язків місій, бувшим чеським легіонерам і чеськопідданим».

Результат не забарився. Вже 5 лютого 1938 р. нарком внут-
рішніх справ УРСР О. Успенський звітував перед Москвою про
ліквідацію 9 відділом УДБ УРСР чеської шпигунської резиден-
тури у Дніпровському пароплавстві. За підозрою у шпигунстві
затримали техніка Дніпровсько-Двинського будтреста І. Зіся,
інженера Уповнаркомзв’язку О. Саца та ще 4 осіб, які працювали
в різних організаціях м. Києва78. Репресії охопили й місця ком-
пактного проживання чехів. Проте наприкінці лютого 1938 р.
нарком внутрішніх справ УРСР М. Єжов зажадав:

«Додатково провести в УРСР спеціальну операцію проти чехів, з
розглядом  справ  відповідно  до  наказу  № 00485.  Під  арешт
підпадають такі категорії: а) особи, пов’язані з чеськими дип-
ломатичними установами, що знаходяться на території України;

76 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 194, арк. 44–50.

77 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1 (1951 р.), спр. 285, арк. 57–58.
78 Там само, арк. 57–62.
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б) колишні  чеські  легіонери;  в) антирадянський,  націоналіс-
тичний актив чеських колоній, що має зв’язки із закордоном;
г) куркулі та духовенство чеських колоній; д) політемігранти з
Чехословаччини, за винятком осіб перевірених і тих, хто заслу-
жив довіру»79.

Вимога  М. Єжова спровокувала  нову  хвилю  терору  проти
чехів Київщини. На підставі інформації, яку отримали співробіт-
ники 3 відділу УДБ НКВС УРСР, 2 березня 1938 р. заарештували
«агента чеської розвідки», двірника та кур’єра чехословацько-
го консульства у Києві Карла Кржівського80. 21 березня 1938 р.
співробітники Макарівського райвідділу НКВС взяли під варту
і доправили до київської в’язниці бригадира колгоспу у с. Ви-
шеград Михайла Грофа за те, що він «служив добровольцем у
чеській дружині», «розповсюджував контрреволюційні чутки»,
«підтримував письмовий зв’язок з родичами, які проживають
в Чехословаччині»81. У липні 1938 р. заступник наркома внут-
рішніх справ  УРСР  Д. Гречухін телеграмою поінформував  ге-
нерального  комісара  держбезпеки  М. Єжова  про  ліквідацію
чеських шпигунських груп на Київському трамвайному заводі
ім. тов. Ф. Дзержинського (нині – Київський завод електротран-
спорту) та «Ленкузні» (нині завод «Кузня на Рибальському»)82.
Невдовзі  співробітники  столичного  апарату  НКВС  викрили
шпигунську резидентуру (агентурна справа «Новость») під ке-
рівництвом колишнього власника Київської вагової фабрики
Аллойза Пароля. До складу ворожого угруповання, яке нібито
проводило розвідувальну роботу в оборонній промисловості
та військових частинах, чекісти включили осіб чеської націо-
нальності: Ярослава Мейстрика (робітник Київського парово-
зоремонтного заводу), Йосипа Кучера (начальник ремонтного
цеха Київського фурнітурного заводу), Кароля Махачека (буді-

вельник), Вячеслава Лингардта (бригадир колгоспу у с. Више-
град Макарівського району83), Йосипа Новотного (мешканець
с. Клавдієво на Київщині)84. Виконуючи директиву про націо-
нальну  чистку,  Гребінківський  райвідділ  НКВС сфабрикував
кримінальну справу на голову колгоспу ім. Шевченка с. Гребін-
ки (нині у складі Васильківського району Київської області),
чеха за національністю Івана Сікору85, який «залучив до шпи-
гунської сітки» бухгалтера «Київхарчторгу», українця Василя
Тихоненка86.  Локальна чеська  «зачистка»  не  минула  й Бере-
занський район Київщини. Жительку с. Березань Емілію Кансь-
ку за відвідини чехословацького  консульства  було покарано
трійкою УНКВС по Київській області на початку жовтня 1938 р.
до 8 років виправно-трудових таборів87. За період з 1 жовтня
1936 р. по 1 липня 1938 р. в УРСР за шпигунство на користь Че-
хословаччини заарештували 189 осіб88. Отже, методика відбору
«контингенту» та технологія репресій осіб чеської національ-
ності була скалькована з «польської операції» НКВС.

Новий імпульс каральним акціям в межах «національних»
операцій спричинила секретна директива О. Успенського щодо
оперативної роботи на оборонних заводах від 21 лютого 1938 р.:

79 Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2-х ч.
Ч. ІІ / упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська ака-
демія», 2010. – С. 31.

80 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 58596, арк. 21.
81 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 56563-фп, арк. 2
82 Там само, ф. 16, оп. 1(1951 р.), спр. 260, арк. 141–145.

83 Лингарт Вячеслав Йосипович (1905–?) – Особливою нарадою при НКВС
СРСР 19 червня 1942 р. засуджений до 5 років позбавлення волі. Реабі-
літований у 1989 р. // Реабілітовані історією. Київська область. Книга
друга. – К.: Основа, 2007. – С. 533.

84 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1 (1951 р.), спр. 285, арк. 89–95.
85 Сікора Іван Григорович 3 жовтня 1938 р. трійкою при УНКВС по Київ-

ській обл. засуджений до розстрілу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 р.
Реабілітований у 1989 р. // Реабілітовані  історією. Київська область.
Книга друга. – К.: Основа, 2007. – С. 281.

86 Тихоненко Василь Тимофійович (1891–1938) – нар. у с. Устимівка Василь-
ківського району  Київської  обл. Проживав у м. Біла Церква. Трійкою
при УНКВС по Київській обл. 3 жовтня 1937 р. засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 13 жовтня 1938 р. Реабілітований у 1989 р. // Реабі-
літовані історією. Київська область. Книга друга. – К.: Основа, 2007. –
С. 286.

87 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 4, спр. 733, арк. 199.
88 Там само, ф. 16, оп. 1 (1951), спр. 271, арк. 199.
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«[…] 3. Німців, поляків, латишів та інших підозрілих по диверсії і
шпигунству  –  заарештувати.  Дезорганізаторів  виробництва  і
підривників стахановської роботи – німців, поляків та інших, які
займаються цією ворожої діяльністю, систематично заарешто-
вувати. Осіб, щодо яких зафіксовані тільки окремі малозначущі
факти, що не дають підстави для слідства, з заводів звільнити.
4. Військовополонених, які перебували в Німеччині та Австрії, в
спеціальних національних концентраційних таборах (німецьких,
татарських,  українських  і  ін.)  і  служили  перекладачами  при
управліннях  та  комендантах  таборів,  заарештувати.  Слідство
розгорніть з усією серйозністю, враховуючи, що найважливішим
завданням операції є викриття диверсійних і шпигунських груп.
Одночасно, максимально  підсильте агентурну  роботу  по  всіх
облікових контингентах, звертаючи особливу увагу на осіб, що
мали зв’язки з  іноземними фахівцями, які працювали раніше
на оборонних заводах»89.

Для збільшення кількісних показників в контексті «польсь-
кого», «німецького», «румунського», «латиського», «харбінсько-
го», «грецького» наказів нарком О. Успенський став вимагати
від підлеглих викривати «ворожий елемент» у Червоній армії,
органах  держбезпеки  та  міліції90.  У  другій  половині  лютого
1938 р. у лавах НКВС були заарештовані на Київщині латиші за
національністю: помічник начальника Управління прикордон-
ної і внутрішньої охорони (УПВО) НКВС УРСР, полковник Мико-
ла Пуполь91, помічник начальника ветеринарного відділу УПВО,
військовий ветеринарний лікар 2 рангу Пільпе, молодший ве-
теринарний  лікар  6  кавалерійського  полка  НКВС  у  м. Києві
Пількіс92, начальник Білоцерківського райвідділу НКВС Антон
Лапін93, начальник Фастівського райвідділу НКВС Еріх Заліт94,

колишній помічник начальника відділку 3-го (контррозвіду-
вального)  відділу НКВС УРСР  Олександр  Вебрас95.  В  органах
міліції УРСР на першу декаду березня 1938 р. чекісти взяли на
облік 113  поляків,  27  латишів,  38  греків,  39  румун  та  бесса-
рабців96. У підрозділах Київського та Харківського військових
округів наприкінці зими 1938 р. заарештували 530 «агентів іно-
земних розвідок» серед командно-політичного складу, з них:
польської – 307, німецької – 58, латиської – 92, румунської – 36,
японської – 1997. Упродовж березня–квітня 1938 р. здійснював-
ся оперативний удар по окружних комендатурах «ПОВ» у Києві,
Вінниці, Одесі, Житомирі, Кам’янець-Подільському, Харкові.

Чекістські заходи у руслі «німецької операції» у Києві у лю-
тому–березні 1938 р. були скеровані на репресії контактерів з
німецьким консульством з числа місцевих мешканців та вик-
риття «резидентури», яка працювала під прикриттям німець-
ких фірм у столиці УРСР. За ґратами наприкінці зими 1938 р.
опинилися колишній офіцер царської  армії Володимир Леут,
інженер-геолог Павло Адельгейм, учителька Олена Чистаховсь-
ка-Конофіцька, військовослужбовець Петро Ветч, співробітник
німецького акціонерного товариства «Бергер та Вірт» Пінський,
які нібито за завданням німецького консульства у Києві «здійс-
нювали збір секретних відомостей військового характеру»98.

Із наближенням завершального терміну дії «національних»
операцій, О. Успенський 14 квітня 1938 р. надіслав союзному
наркомату  внутрішніх  справ  записку  № 2339,  де  зазначив
причини ускладнення оперативного завдання щодо розгрому
«польських шпигунсько-диверсійних гнізд» в Україні. Він зая-
вив, що співробітники держбезпеки несподівано вийшли на слід
глибоко законспірованого, достатньо розгалуженого угрупо-
вання «Польська організація військова» та дізналися, що нар-89 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31 (1951 р.), спр. 59, арк. 50–52.

90 Там само, спр. 6, арк. 68–69.
91 Там само, спр. 81, арк. 89–90.
92 Там само, спр 14 (1951 р.), арк. 83–87.
93 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 17111-фп, арк. 13.
94 Золотарьов В. Репресії серед співробітників державної безпеки УРСР

у  1936–1941 рр.:  персоналізовано-статистичний аналіз  // З  архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2017. – № 2. (48). – С. 206.

95 Золотарьов В. Репресії серед співробітників державної безпеки УРСР
у 1936–1941 рр. – С. 203.

96 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 32, спр. 71 (1951 р.), арк. 62.
97 Там само, оп. 31, спр. 6, арк. 46–48.
98 «Великий терор» в Украні: Німецька операція 1937–1938 років. – С. 901–

902.
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ком лісової промисловості УРСР Казимир Косіор є «керівником
пеовяцької роботи в лісах». Чекістам стало відомо, про те, що

«користуючись прямою підтримкою буржуазних націоналістів і
спираючись на свою агентуру в КП(б)У, пеовяки, за директивою
Пілсудського, домоглися проведення на Україні упродовж ряду
років значної полонізаторської роботи. Зокрема, вони створи-
ли у Києві інститут польської культури, польський педагогічний
інститут,  польський  кабінет  Академії  Наук,  польські  театри  у
Києві і на місцях, польські газети, численні польські клуби, вели-
ку мережу польських шкіл (в 1933 році було на Україні 390 поль-
ських національних  шкіл)  та  інші польські  установи,  які  були
штабами по організації військової диверсійно-шпигунської ро-
боти,  розсадниками  пеовяцьких  шпигунсько-диверсійних
кадрів, школою для навчання їх шпигунству і диверсій, і місцем
укриття, і явок польської агентури»99.

За обставин, що склалися, О. Успенський просив господаря Лу-
б’янки продовжити терміни польської операції. Зі змістом те-
леграми О. Успенського ознайомився Й. Сталін і санкціонував
арешт наркома лісової промисловості УРСР Казимира Косіора100.

На початку травня 1938 р. нарком О. Успенський надіслав
начальникам обласних управлінь НКВС для ознайомлення ко-
пію докладної записки № 1038/сн від 30 квітня 1938 р. М. Єжо-
ва, де виклав видуману структуру польського підпілля в Україні:

«На чолі головної, окружної і районних комендатур стояв комен-
дант “ПОВ”. Головна комендатура (“Коменда Глувна”) складала-
ся з наступних відділів: Сектор “А” – військово-розвідувальний,
очолюваний Квятеком; Сектор “Б” – агітації і пропаганди, очо-
лювався послідовно Політуром, Канецьким і Лазовертом; Сек-
тор  “С”  –  диверсійно-повстанський,  очолювався  послідовно
Бегайло і Косіором Казимиром. Бюро техніки і зв’язку підтри-
мувало зв’язок з Польщею і польськими консульствами у СРСР,
очолюване прибулим з Польщі видатним пілсудчиком Михай-
ловим-Лапінським і Лазовертом (засуджені). Бюро координації
встановлювало контакт з іншими антирадянськими організація-

ми, очолювалося низкою керівників “ПОВ”, зокрема, Скарбеком,
після його арешту – Лазовертом та іншими. У деяких обласних
центрах  існували  такі  ж відділи,  як  і  в  головній  комендатурі.
Результати проведеної нами операції свідчать, що існуючі ни-
зові опорні пункти “ПОВ” “боювки” створювалися поляками на
найбільш важливих стратегічних залізничних і шосейних шля-
хах,  у  Червоній  армії,  в  оборонній  промисловості,  у  багатьох
інших  галузях  народного  господарства  України,  особливо  лі-
совій, цукровій та скляно-порцеляновій промисловості».

Таке докладне орієнтування, на переконання О. Успенського,
дозволяло «ширше розгорнути агентурну оперативну слідчу
роботу  по викриттю  та розгрому  пеовяцьких  формувань»101.
Інтенсивність  репресій  позначилася  на  показниках  «націо-
нальних» операцій у Київській області. За період з 15 січня по
15 травня 1938 р. заарештовано за «польською лінією» – 915 осіб,
«німецькою»  –  281,  «румунською»  –  82,  «латиською»  –  29,
«грецькою» – 6, «болгарською» – 17, «іранською» – 118, «хар-
бінською» – 35, «китайською» – 14, «фінською» – 9, «естонсь-
кою» – 7, «корейською» –1102.

Незважаючи на тривалий термін здійснення «національних
операцій», нарком внутрішніх справ СРСР М. Єжов волів не збав-
ляти темпи репресивних акцій. 28 травня 1938 р. генеральний
комісар держбезпеки розіслав усім наркомам внутрішніх справ
союзних республік шифротелеграму, де повідомив про продов-
ження національних операцій до 1 серпня 1938 р.103

Прислухаючись до зауваг М. Єжова про те, «[…] що, незва-
жаючи  на  вже  проведені арешти  […],  все  ще  існують  контр-
революційні формування іноагентури, які здійснюють шпигун-
сько-диверсійну роботу», УНКВС по Київській області змушене
було вдатися до розширення ареалу репресій, до розробки нової
методики відбору «контингенту» – жертв «національних» опе-
рацій. Крім «традиційних» сфер (оборонна та хімічна промис-

99 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31, спр. 12 (1951 р.), арк. 139–164.
100 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив

Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937–1938. – С. 519–526.

101 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31 (1951 р.), спр. 12, арк. 236–260.
102 Там само, оп. 1, спр. 239, арк. 134.
103 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив

Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937–1938. – С. 538.
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ловість,  транспорт),  окреслених  в  директивних  документах,
київські чекісти для реалізації «польської операції» вирішили
обрати іншу галузь народного господарства – поштовий зв’я-
зок. У травні 1938 р. була викрита «резидентура польської роз-
відки» на чолі з інспектором Київського обласного управління
зв’язку Жуковським. За версією оперативників, учасники «шпи-
гунської організації» на центральному телеграфі не тільки го-
тувалися до  руйнування  радіовузла,  а  й  постачали польську
розвідку у великій кількості радянськими документами (пар-
тійними квитками та паспортами), віднайденими у скриньках
поштових відділень м. Києва104. Нарком О. Успенський схвалив
ініціативу УНКВС по Київській області щодо припинення кана-
лу постачання  іноземних  розвідок  документами  і зобов’язав
підлеглих ліквідувати подібні факти в інших регіонах України.

У червні 1938 р. київські чекісти «начебто випадково» на-
трапили на слід шпигунської організації, яка за завданням поль-
ської розвідки мала здійснити замах на першого секретаря ЦК
КП(б)У М. Хрущова. Постовим міліціонером на урядовому мар-
шруті були затримані двоє підлітків, які записували у спеціаль-
ний зошит номери машин, що курсували вулицею Софіївською.
Після допиту юнаків вдалося вийти на членів угруповання: стар-
шого офіціанта вагона-ресторану поїзду Шепетівка–Баку Івана
Глущенка, начальника охорони фабрики «Червоний гумовик»
Ржечинського, співробітника Українського геологотреста Ва-
ракуту та ін., які начебто шпигували для польської дипмісії105.

Для  поліпшення  статистики  виконання  наказу  № 00485
восени 1938 р. співробітники  столичного УНКВС були готові
у будь-який момент на основі агентурної справи «Хамелеон»
заарештувати  групу  працівників  редакції  польської  газети
«Глос Радзецький»106 та провести повну ліквідацію «шпигун-
ської агентури» у київській філії акціонерного товариства «Ін-
турист»107.

В  умовах  пролонгації  наказу  НКВС № 00439  до  1  серпня
1938 р. під орудою заступника начальника УНКВС по Київській
області  Олександра  Троїцького  у  червні 1938 р.  відбувалася
фальсифікація  протоколів  у справі  «шпигунсько-диверсійної
організації»,  створеній  нібито  німецькою  розвідкою  у стінах
Київського інституту переливання крові. До керівників органі-
зації чекісти включили директора установи Олексія Федоровсь-
кого, який за вказівкою німецького генштабу

«зірвав роботу по правильному визначенню крові при паспор-
тизації груп крові у військовослужбовців та призовників»108.

До справи мали притягнути академіка Академії наук Українсь-
кої РСР Олександра Олександровича Богомольця як «особу, яка
очолювала диверсії в області переливання крові». Проте зго-
дом, внаслідок отриманих інструкцій «згори», «липові» свідчен-
ня стосовно академіка О. Богомольця та інших вчених-медиків
були вилучені.

Під каток репресивної машини на Київщині упродовж січня–
липня 1938 р. потрапило: українців – 7646; росіян – 803; білору-
сів – 4; євреїв – 435; поляків –1366; німців – 489; латишів – 53;
румунів – 8, чехів – 39, болгар – 36, греків – 23; молдаван – 22,
вірмен –15109. За даними 1 спецвідділу НКВС УРСР, на 5 серпня
1938 р. у в’язницях Київської області під слідством перебувало
3216 осіб, із них за національними лініями: сіоністи – 20; польсь-
ка контрреволюція та шпигунство – 256; німецька контррево-
люція та шпигунство – 32; румунська контрреволюція та шпи-
гунство – 15; болгарська контрреволюція та шпигунство – 1;
японська контрреволюція та шпигунство – 17; латиська контр-
революція та шпигунство – 2; іранська контрреволюція та шпи-
гунство – 23110.

Вироки за «національними» операціями ухвалювала комі-
сія у складі наркома внутрішніх справ СРСР і Прокурора СРСР
(«вища двійка»), Особлива нарада при НКВС СРСР та особливі

104 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31 (1951 р.), спр. 12, арк. 344–347.
105 Там само, спр. 13, арк. 7–12.
106 Там само, арк. 277–278.
107 Там само, арк. 273–276.

108 «Великий  терор»  в  Україні:  Німецька операція  1937–1938 років.  –
С. 972, 1029.

109 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 31 (1951 р.), спр. 105, арк. 282.
110 Там само, оп. 1 (1951 р.), спр. 239, арк. 146.
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трійки. За період з 1 по 8 серпня 1938 р. кількість засуджених в
особливому порядку під час «національних» операцій у Київ-
ській області становила 1559 осіб:

польська лінія: 1-а категорія – 913 ос.; 2-а кат. –134 ос.;
німецька лінія: 1-а кат. – 126; 2-а кат. – 109;
румунська лінія:1-а кат. – 21; 2-а кат. – 4;
грецька лінія: 1-а кат. – 28; 2-а кат. – 1;
латиська лінія: 1-а кат. – 162; 2-а кат.– 24;
японська лінія: 1-а кат. – 6; 2-а кат. – 2111.

Наприкінці літа 1938 р. у «вищій двійці» накопичилося знач-
на кількість нерозглянутих справ в «альбомному порядку» по
«національних» операціях. Лише кількість довідок, підготов-
лених УНКВС по Київської області, які знаходилися на розгляді
в Москві в особливому порядку, на початок серпня 1938 р. сяга-
ла числа 1419: польська контрреволюція та шпигунство – 942;
німецька контрреволюція та шпигунство – 193; румунська контр-
революція та шпигунство – 60; болгарська контрреволюція та
шпигунство – 8; іранська контрреволюція та шпигунство – 87;
латиська контрреволюція та шпигунство – 31; японська контр-
революція  та  шпигунство  –  32;  грецька  контрреволюція  та
шпигунство – 2; чеська контрреволюція та шпигунство – 26112 .
У ситуації, що склалася, НКВС СРСР видав наказ № 00606 від
17 вересня 1938 р. про утворення особливих трійок при управ-
ліннях  НКВС  країв та  областей  для розгляду  у  двомісячний
термін справ стосовно всіх осіб польської, німецької, латись-
кої, естонської, фінської, болгарської, македонської, грецької,
румунської, іранської, афганської, китайської національності,
а також харбінців, заарештованих до 1 серпня 1938 р.113 Стати-
стика  засуджених особливою  трійкою  в Київській  області  за

період з 19 по 24 вересня 1938 р., згідно наказу № 00606, виг-
лядала наступним чином:

по польській лінії – 779 ос., з них по 1-й кат. – 702, 2-й – 77;
по німецькій лінії – 66, з них по 1-й кат. – 57, 2-й – 9;
по румунській лінії – 2, з них по 1-й кат. – 2;
по грецькій лінії – 63, з них по 1-й кат. – 59, 2-й – 4;
по латиській лінії – 1, з них по 1-й кат. – 1114.

Напередодні  оприлюднення  постанови  РНК  СРСР  «Про
арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства» від 17 листо-
пада 1937 р., яка поклала край Великому терору, у тюрмах Київ-
щини заарештованих по національних операціях налічувалось –
129 осіб (по польській лінії – 108; німецькій – 15, румунській – 4;
японській – 2)115.

Таким  чином,  репресії  по національних лініях  були санк-
ціоновані  вищим  партійно-радянським  керівництвом  СРСР.
«Національні» операції НКВС на Київщині у добу Великого теро-
ру мали характер етнічних чисток й охопили 11 національних
груп: поляки, німці, євреї, латиші, румуни, чехи, болгари, греки,
молдавани, вірмени, китайці.

Першочерговим об’єктом репресій у регіоні стали етнічні
анклави та культурні товариства національних громад. Серія
масових репресивних акцій  стосовно  низки  «ворожих  націо-
нальних груп» призвело до значного скорочення національних
громад країн Східної та Південної Європи на теренах області.
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Розшук організаторів осередків ОУН
у Запорізькій області:

від покарання до спроб інфільтрації
у «закордонне націоналістичне середовище»

Мета дослідження – на підставі аналізу документів радянських органів
державної  безпеки  та  наративних джерел дослідити  здійснення
спеціальних агентурно-оперативних заходів стосовно організаторів
мережі підпілля ОУН на території Запорізької області.

Методологія і методи. Провідними для дослідження стали принципи
історизму та об’єктивності. Для досягнення визначеної мети вико-
ристано  комплекс  загальнонаукових  та  спеціальних  історичних
методів наукового пізнання, зокрема хронологічного та порівняль-
но-історичного. Методи герменевтики та критичного аналізу істо-
ричного джерела були провідними під час аналізу документів ра-
дянських органів державної безпеки.

Висновки. Автор встановив кількісний та персональний склад похідної
групи ОУН, яка восени 1941 р. прибула до Запоріжжя для створення
мережі націоналістичного підпілля у регіоні. Дослідницька увага
також була зосереджена на агентурно-оперативних заходах, що
здійснювалися співробітниками радянських органів державної без-
пеки для розшуку організаторів оунівських осередків у Запорізькій
області. Причиною активного розшуку членів ОУН стало не лише
покарання за боротьбу за незалежність України, яку чекісти інтер-
претували  як  «антирадянську  діяльність».  Співробітники  держ-
безпеки  намагалися  розширити  можливості  для  інфільтрації  в
осередки  української  політичної  еміграції.  Оперативники  КДБ
вибудовували  стратегію  агентурно-оперативних  заходів  таким
чином, щоб залучити до агентурної мережі колишніх керівників
ОУН різного рівня, що на перспективу дозволило б проводити спе-
ціальні заходи зсередини українських організацій та груп, які пере-
бували у «західному світі».

Ключові слова: Запоріжжя, МДБ, КДБ, органи державної безпеки, ОУН,
похідна група.

Bazhan O. «National» Operations in Kyiv Region in 1937–1938:
Realization Mechanisms and Statistics

The article aims to highlight the process of preparation and realization the
series of «linear» punitive actions (German, Polish, Romanian, Harbin,
Latvian, Greek, Bulgarian, Iranian, Chinese, Jewish, Czech) in Kyiv re-
gion in the days of Great Terror, to analyze the technology of «seizure»
of a non-national element from the Soviet society, the nature of the
accusations of citizens of foreign origin.

Methodology and methods. To achieve the goal of the survey, the author used
special historical methods, in addition to general scientific ones (system
analysis, synthesis, induction and deduction). The processing of archival
materials is carried out due to the methods of source analysis – verifica-
tion and classification of sources, establishing the place and time of doc-
ument origin. The method of generalization and systematization and the
statistical-analytical method were used to determine the dynamics of
repressive actions in Kyiv region.

Conclusions. The «national» operations of the NKVD were a vital component
of the Great Terror in the Kyiv region in 1937–1938. The top party and
Soviet leaders sanctioned repression on the national ground. Lineal pu-
nitive actions against people of German, Polish, Latvian, Iranian, Greek,
and Afghan nationalities were based on organizational and administra-
tive documents of the Politburo of the Central Committee of the All-
Union Communist Party of the Bolsheviks and the NKVD of the USSR.
The point of repression was aimed at representatives of particular titular
nations of the state’s adjacent to the USSR, who lived in the Kyiv region.
At the same time, the victims of national operations were locals who had
relatives in these countries and were in correspondence with them. Sen-
tences for «national» operations were adopted by the commission of the
NKVD and the Prosecutor of the USSR («dvoika»), a special meeting of
the NKVD of the USSR and special «troika’s». The «national» operations
of the NKVD during the Great Terror in the Kyiv region could be named
«ethnic cleansings» and covered 11 national groups: Poles, Germans,
Jews, Latvians, Romanians, Czechs, Bulgarians, Greeks, Moldovans, Ar-
menians, and Chinese.

Key words: «national operations», NKVD, the Great Terror, Kyiv region.
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ще до прибуття членів ОУН. Також акцентувалася увага, що усі
намагання оунівців змінити такий стан речей були марними4.
Не знайшла підтвердження теза, що І. Клим після того, як був
змушений залишити Запоріжжя через загрозу арешту співро-
бітниками СД восени 1941 р., повернувся до міста у січні 1942 р.
і саме після цього спостерігалася активізація діяльності місце-
вої ОУН.

Згадка про прихід похідної групи ОУН до Запоріжжя містить-
ся у книзі «Український націоналізм» Джона Армстронга. Дос-
ліджуючи діяльність оунівців на Наддніпрянщині, він зазначив,
що німецька поліція зафіксувала появу 15 членів ОУН у Запо-
ріжжі на початку жовтня 1941 р. і стежила за їхніми намаган-
нями закріпитися на адміністративних посадах. Д. Армстронг
вважав, що  ці  люди  були розстріляні німцями  і формування
осередків ОУН у регіоні припинилося5. Насправді ж, виявлені у
жовтні 1941 р. німцями члени ОУН не були розстріляні, а в при-
мусовому порядку відправлені із Запоріжжя до Галичини (та й
то далеко не всі). Тезу дослідника про відсутність інформації
про ОУН у Запоріжжі можна частково пояснити датою публі-
кації його книги, яка побачила світ на три роки раніше від «По-
хідних груп ОУН» Л. Шанковського. Однак незрозуміло, чому у
двох наступних перевиданнях «Українського націоналізму» до
текстової частини не було зроблено коректури.

У дослідженні Володимира Нікольського «Підпілля ОУН(б)
у Донбасі» згадувався провідник Запорізької підгрупи під ор-
ганізаційним псевдонімом «Федіра Кальба»6. Згодом було вста-
новлено, що цим псевдонімом користувався майбутній керів-
ник Запорізького обласного проводу ОУН Василь Пастушенко.

Діяльність  похідних  груп  Організації  українських  націо-
налістів (ОУН)1  і створення перших осередків націоналістич-
ного  підпілля  на  території  сучасної  Запорізької  області  вже
звернули на себе увагу дослідників. Першим кілька сторінок
цій проблемі у загальному контексті діяльності націоналістич-
ного підпілля на Наддніпрянщині присвятив військовий істо-
рик, член ОУН Лев Шанковський у спеціальному дослідженні
«Похідні групи ОУН».

Незважаючи на те, що він користувався архівними матеріа-
лами Закордонного представництва Української головної виз-
вольної ради, зокрема звітами оунівців з терену, книга містить
неточності, які дослідники помічали під час опрацювання спо-
гадів  безпосередніх  учасників  подій  та  розсекречених доку-
ментів радянських органів державної безпеки. Зокрема, у книзі
Л. Шанковського керівником південної похідної групи ОУН на-
званий Іван Клим («Митар»), а до здобутків оунівців у Запоріжжі
віднесено створення органів самоврядування, народної міліції
та газети «Нове Запоріжжя»2. Разом із тим, згідно із спогадами
учасника похідної групи Івана Молодія, які також підтверджу-
ються документами із Державного архіву Запорізької області
та архівного підрозділу УСБУ в Запорізькій області, керівником
підгрупи був Василь Пастушенко, який очолив місцевий облас-
ний провід3.

Інформацію про успіхи у створенні органів самоврядування
ставили під сумнів звіти Айнзацгрупи «Ц» (Einsatzgruppe С) про
політичну ситуацію у Запоріжжі. У донесенні №  143 від 8 груд-
ня 1941 р. зазначалося, що у місті на усі відповідальні посади
вдалося призначити місцевих фольксдойчів, росіян та українців

1 У дослідженні скорочена назва «ОУН» подається на означення Органі-
зації українських націоналістів «бандерівської» або «революційної» її
фракції.

2 Шанковський Л. Похідні групи ОУН: причинки до історії похідних груп
ОУН на центральних і східних землях України в 1941–1943 рр. – Мюн-
хен: Укр. самостійник, 1958. – С. 160.

3 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе // Закер-
зоння. Спомини вояків УПА / підг. Б. Гук. – Варшава: Тирса, 1997. – Т. 3. –
С. 42.

4 Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких
архівних матеріалів (1941–1942). – Львів: Ін-т українозн. ім. І. Крип’я-
кевича НАН України; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка; Ін-т укр. археог. та
джерелозн. ім. М. Грушевського НАН України, 1998. – Т. 2. – С. 71.

5 Армстронг Дж. Украинский национализм. Факты и исследования / пер.
с англ. П. В. Бехтина. – М: ЗАО Центрполиграф, 2008. – С. 311.

6 Нікольський В. Підпілля ОУН(б) у Донбасі. – К.: Ін-т історії  України НАН
України, 2001. – С. 22.
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маторів, агентів, секретних співробітників, шляхом негласно-
го  спостереження  за  людьми й  виявлення  необхідних  даних
тощо. Разом із тим, варто враховувати, що такі матеріали мо-
жуть бути суб’єктивними, містити спеціально спотворені або
перебільшені дані (в залежності від того, хто був автором до-
кументу)11.

Отримані матеріали опрацьовувалися й систематизувалися
у регіональних доповідних записках про оперативну ситуацію
та агентурно-оперативну роботу і направлялися керівництву
республіканських органів держбезпеки. Деякі доповідні запис-
ки  стосувалися  конкретно  боротьби  з «українським антира-
дянсько-націоналістичним підпіллям». У таких документах міс-
титься також інформація про найважливіші агентурні справи,
справи-формуляри, статистичні дані щодо організації агентур-
но-оперативної роботи, характеристика агентів тощо12.

Важливість подібних джерел для дослідження історії діяль-
ності ОУН на території Запорізької області – безсумнівна. Вони
дозволили не  лише  дізнатися  інформацію про  той  чи  інший
осередок націоналістичного підпілля, але й, перш за все, про-
стежити зсередини роботу радянських органів держбезпеки з
ліквідації та нейтралізації ОУН, зокрема зрозуміти логіку того-
часних подій.

Німецько-радянську війну, неминучий початок якої був оче-
видний,  Провід  ОУН  вирішив  використати  для  поширення
організаційної мережі на  усю  українську  етнічну  територію.
Відповідно, було створено три основні похідні групи, кожній з
яких визначено конкретну територію діяльності. Усім учасни-
кам  похідних груп необхідно було  добре й  усебічно  вивчити
запланований терен, а також ознайомитися з подіями радянсь-
кого періоду, які там відбувалися. Похідні групи забезпечували-
ся топографічними картами, довідниками, путівниками тощо.
Підпільники, відповідальні за розбудову ОУН на території За-

Серед підпільників, які діяли на Донеччині, В. Нікольський наз-
вав також Степана Кащенка-Держка, який у 1941 р. був членом
Запорізького обласного проводу7. Можливо, саме його мав на
увазі  І. Молодій,  коли  під  час  допиту  1948 р.  перераховував
членів Запорізького обласного проводу. Серед інших тут фігу-
рував неідентифікований «Степан»8.

Валерій Мороко у навчальному посібнику до спецкурсу «За-
порізьке Подніпров’я у 40-ві рр. ХХ – початку ХХІ ст.» узагаль-
нив доступні на той час  матеріали про похідні групи ОУН та
діяльність націоналістів на Запоріжжі під час нацистської оку-
пації9. У згаданому дослідженні наявні помилки та неточності,
пов’язані із джерелами, на які посилався автор. Зокрема, це сто-
сується інформації стосовно ролі І. Клима в діяльності запорізь-
кої ОУН, про яку ішлося вище.

Історія створення та діяльності осередків ОУН на території
сучасної Запорізької області у 1940–1945 рр. досліджені авто-
ром статті10. Разом із тим, визначені хронологічні рамки дослід-
ження вплинули на те, що тема боротьби радянських органів
державної безпеки з учасниками похідних груп, які були орга-
нізаторами осередків ОУН на Запоріжжі у 1941 р., обмежилася
лише  першими  роками  після  повернення  радянської  влади
(1943–1945 рр.).

Більшість джерел з історії діяльності ОУН на Запоріжжі на
сьогодення не опубліковані  і  зберігаються  в  архівосховищах
різного  підпорядкування.  Це,  головним  чином,  архівно-кри-
мінальні справи та оперативні матеріали радянських органів
державної безпеки. Останні збирали інформацію за допомогою
«оперативних можливостей». Це відомості, отримані від інфор-

7 Нікольський В. Підпілля ОУН(б) у Донбасі. – С. 35.
8 Держархів Запорізької обл., ф. Р. 5747, оп. 3, спр. 107, арк.158.
9 Мороко В.  Запорізька  область  у  радянсько-німецькій  війні  1941–

1945 рр.: навч. посіб. до спецкурсу «Запорізьке Подніпров’я у 40-і рр. ХХ –
на початку ХХІ ст.». – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – Ч. 1. – 35 с.

10 Щур Ю. ОУН на території Запорізької області. 1940–1945. Документи і
матеріали // Літопис УПА. Серія «Бібліотека». – Торонто; Львів: Вид-во
«Літопис УПА», 2018. – Т. 14. – 648 с.

11 Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопаснос-
ти УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ. – Тернополь:
Збруч, 2010. – С. 304, 340.

12 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 95, спр. 58, арк. 1–21.
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живання для організації мережі підпілля19. В архівних слідчих
матеріалах також міститься згадка про члена похідної групи
Дмитра Бялого20.

За спогадами І. Молодія, на Запоріжжя направлялася підгру-
па  «Г»  Південної  похідної  групи,  яку  очолив  В. Пастушенко.
Підгрупа поділялася на три рої, зокрема сам автор спогадів на-
лежав до рою «Л». Провідником рою був Микола Федисів. І. Мо-
лодій писав, що до складу штабу підгрупи «Г» входили В. Пасту-
шенко (провідник), Іван Клим, Степан та Ілько, а також Степан
Держко. Окремо він згадував, що господарським референтом
його рою «Л» був Дмитро Білинський21. Ця  інформація  дещо
відрізняється від свідчень того ж І. Молодія, які він надав під
час слідства у 1948 р. Тоді він називав таких учасників групи:
Іван Молодій, Микола Буревій (насправді – Микола Сливка), Во-
лодимир, Кузьма, Богдан Дендрис та Михайло Вінтонів (керів-
ник групи). Крім них, у протоколах допитів згадувалися Захар
Говоруха, Омелян Кабаченко та Яків Чабан22.

Останні троє були мешканцями Василівського району Запо-
різької області, яких незадовго до початку німецько-радянської
війни відправлено до Західної України для праці на оборонних
об’єктах. На початку війни потрапили у полон, звідки невдовзі
були звільнені. У Львові вони опинилися в штабі похідних груп
по вул. Руській, 20, де прослухали п’ятиденні пропагандистські
курси. Наприкінці липня разом з іншими членами похідної гру-
пи вирушили на Запоріжжя через Вінницю–Умань–Кривий Ріг23.

Також про членів похідної групи, які прибули до Запоріж-
жя, дізнаємося із списку, який у 1955 р. уклали співробітники
УКДБ по Запорізькій області. Окрім вищезгаданих осіб, тут та-
кож згадувалися Богдан Мовчан, Борис Крицан, Дмитро Бор-

порізької області, входили до складу Південної похідної групи,
яку очолював Тиміш Семчишин («Річка»)13.

Кожна  похідна  група поділялася  на підгрупи,  а ті,  у свою
чергу, на рої, що комплектувалися по 10–12 осіб. Організацій-
ним та політичним проводом були керівник,  його заступник
та пропагандист. Їхніми обов’язками були організація й прове-
дення зборів громадськості у всіх населених пунктах на шляху
маршруту. За потребою, серед особового складу рою призна-
чалися особи, відповідальні за господарство, нічліг, зв’язок та
безпеку14.

За наявними на сьогоднішній день матеріалами, спробуємо
встановити учасників похідної групи, які направлялися до За-
поріжжя для налагодження мережі ОУН в регіоні. У свідченнях
провідника Південної похідної групи Тимоша Семчишина зга-
дувалися керівник  запорізької  підгрупи Федір  Кальба  (псев-
донім Василя Пастушенка) та член запорізької підгрупи Мико-
ла  Сливка15.  Наявні дані  доповнилися  свідченнями  Мефодія
Павлишина, який згадував про члена запорізького обласного
проводу Степана Держка та «Мацуоку»16. Останній фігурував
також у спогадах однієї із учасниць Південної похідної групи17.

У звітах про відхід окремих відділів згадувалися, із прив’яз-
кою  до маршруту на Запоріжжя,  Володимир Вовк та Микола
Федоренко18. Останній був мешканцем Оріхівського району і у
1940 р. був відряджений до Львівської області для роботи у ко-
мітеті заготівель. На початку війни залучений до ОУН й у складі
похідної групи був відправлений до попереднього місця про-

13 Кук В. Державотворча діяльність ОУН  у  1941  році. Акт  відновлення
Української Держави від 30 червня 1941 року // Народознавчі зоши-
ти. – 2002. – №  5–6. – С. 393.

14 Чубай М. Рейд організаторів ОУН від Попраду по Чорне море. – Мюн-
хен: Cicero, 1952. – С. 6–7.

15 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 372, т. 1, арк. 88–90.
16 Там само, арк. 134–135.
17 Сергійчук В. Український здвиг: Наддніпрянщина. 1941–1955. – К.: Укр.

видав. спілка, 2005. – С. 37.
18 Там само. – С. 22, 25.

19 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 7840, арк. 14, 68.
20 ГДА  СБ  України,  м.  Запоріжжя,  фонд  припинених  справ  (ФПС),

спр. П-21873, арк. 48 зв.
21 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 42–43.
22 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 107, арк. 165.
23 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, спр. 17878, арк. 39–41 зв., 45, 52 зв.
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віхс, що  самовільно зайняв міську  друкарню. Ці  особи також
пропонувалися  на  посади  бургомістра  та  його  заступника27.
Отже, у книзі Л. Шанковського помилково зазначалася інфор-
мація, що оунівцям таки вдалося очолити органи самоуправлін-
ня й місцеву газету28.

Цікавою є ситуація із згаданим у німецькому донесенні О. Ва-
щуком, який фігурував саме як член похідної групи, що прибув
із Західної України. У архівно-кримінальних справах на членів
ОУН О. Ващук згадувався як мешканець Запоріжжя, викладач
педагогічного інституту29. Насправді, співробітникам КДБ вда-
лося  встановити,  що  О. Ващук  був  уродженцем Галичини, на
Наддніпрянщину прибув у 1919 р., мешкав у Запоріжжі й викла-
дав у машинобудівному технікумі. У 1931 р. був заарештований
Запорізьким відділом ДПУ за підозрою у приналежності до «Ук-
раїнського національного центру». У березні 1932 р. звільнений
й  завербований до  агентурної мережі під  псевдонімом «Він-
ницький». До німецько-радянської війни використовувався у
розробці  українських націоналістів та  інших  «антирадянщи-
ків». Як агент мав позитивні характеристики кураторів із НКВС.
Під час окупації О. Ващук працював перекладачем у поліції Запо-
ріжжя, тісно співпрацював з ОУН. У 1942–1943 рр. виїхав з дея-
кими членами ОУН із Запоріжжя, ймовірно, до Німеччини. Ста-
ном на 1955 р. співробітники КДБ продовжували його розшук30.

Перший склад Запорізького обласного проводу ОУН, імовір-
но, був таким: Василь Пастушенко («Дмитро Ясенко») – керів-
ник; Іван Клим («Митар») – організаційний референт; Богдан
Мовчан («Степан Лисавка») – провідник підпілля у Запоріжжі
та куратор роботи Мелітопольського окружного проводу; Бо-
рис Крицан («Криця») – керівник референтури Служби безпе-
ки та, одночасно, інспектор діяльності низових ланок підпілля;
Степан Держко та Ілля (Гіля) – референти освіти31.

ченко, Степан Галицький, Терентій Єрмолюк (Ярмолюк) та Тео-
дор Гриців24.

Наприкінці літа – восени 1941 р. відомо про створення осе-
редків ОУН та керівних органів (проводів) різного рівня у бага-
тьох населених пунктах сучасної Запорізької області25. Через
те, що до обласного центру оунівці змогли потрапити лише на
початку жовтня, коли радянські війська залишили Запоріжжя,
упродовж серпня–вересня вони займалися організацією мережі
на правобережній частині Запорізького району. Зокрема, у дру-
гій половині серпня 1941 р. було створено організацію у с. Нове
Запоріжжя26.

Після прибуття до Запоріжжя, члени похідної групи розпо-
чали діяльність щодо реалізації отриманих завдань, зокрема
поширення власного впливу на органи місцевого самоуправлін-
ня. В ідеалі вони мали їх створити й очолити, в гіршому випад-
ку – інтегруватися у вже створені осередки самоуправління. Цю
тенденцію помітили також нацистські органи держбезпеки, які
всіляко намагалися перешкодити таким планам. Зокрема, 8 груд-
ня 1941 р.  Айнзацгрупа  «Ц»  у  донесенні  про  події  у  СРСР  за
№  143 доповідала у Берлін, що у Запоріжжі вдалося призначити
на найважливіші посади фольксдойчів та місцевих українців й
росіян до того, як в обласний центр прибули члени ОУН. Ста-
ном на 8 жовтня німцями було зафіксовано появу 15-ти осіб із
Західної України, 9 з яких однозначно належали до ОУН. У до-
несенні наголошувалося, що ці націоналісти намагалися отри-
мати  ключові  посади  у  міській управі,  допоміжній поліції та
інших адміністративних органах. Коли такі спроби не мали успі-
ху – намагалися підключити місцевих українців, які виступали
ініціаторами  призначення  оунівців  на  відповідальні  посади.
Серед  найбільш  активних  учасників  цього  процесу  були
відмічені вчитель Олександр Ващук, якого намагалися призна-
чити редактором газети «Нове Запоріжжя», та Дивнич-Ляйт-

24 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2686, арк. 134–139.
25 У  пропонованій статті  подаватиметься сучасний  адміністративний

поділ Запорізької області.
26 ГДА СБ  України, м.  Запоріжжя,  ФПС,  спр. П-21052, арк. 11,  23–23 зв.,

26 зв.–27, 29 зв.

27 Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах… – Т. 2. – С. 71.
28 Шанковський Л. Похідні групи ОУН… – С. 160.
29 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-21562, арк. 21.
30 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2883, арк. 6–7.
31 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 107, арк. 157–158; ГДА

СБ України, ф. 13, спр. 372, т. 1, арк. 134.
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для організації осередків у південно-східній частині Запорізької
області37. У Бердянську оунівцям вдалося створити районну уп-
раву, яку очолив місцевий вчитель, колишній директор музею
Пантелій Клименко. Він же очолив місцевий осередок ОУН38.

На території Оріхівського району перший відомий осередок
ОУН у жовтні 1941 р. створили у смт. Комишуваха (на той час –
районний центр) двоє невстановлених членів похідної групи,
які із Запоріжжя направлялися до Маріуполя39. Після проведен-
ня роботи у Комишувасі, ці два члени похідної групи виїхали
до Гуляйполя, де також займалися організаційною діяльністю40.

Для створення оунівської мережі до м. Оріхова прибули три
члени похідної групи, серед яких був місцевий житель Микола
Федоренко. Він же був призначений керівником ОУН у Оріхів-
ському районі41.

Темпи роботи та активність членів похідної групи у ство-
ренні мережі націоналістичного підпілля були перервані спец-
службами Райху. Налагодження оунівцями підпільної мережі
на Наддніпрянщині і Запоріжжі зокрема, було для нацистської
окупаційної адміністрації несподіваним, оскільки її керівники
були переконані, що унаслідок понад двадцятирічного більшо-
вицького панування в українського населення були знищені
будь-які національні почуття й потяг до незалежності та полі-
тичної ініціативи.

Упродовж серпня–листопада 1941 р. нацистська адмініст-
рація вимагала від СД ліквідувати загрозу націоналістичного
повстання42. На території Наддніпрянщини прокотилася ціле-
спрямована хвиля арештів членів і прихильників ОУН. Водно-

За створення мережі ОУН у Мелітопольському, Михайлівсь-
кому, Веселівському та Якимівському районах відповідальною
була група Михайла Вінтоніва («Михася»). До складу групи вхо-
дили Микола Сливка («Буревій»), Іван Молодій («Сошенко») та
Володимир Шалько («Володимир»). Разом із ними у напрямку
Василівки вирушили Омелян Кабаченко, Захар Говоруха та Яків
Чабан. Останні троє намагалися організувати осередки у місцях
проживання, селах Лугове, Балки та Підгірне Василівського ра-
йону 32. Також групі Михайла Вінтоніва вдалося створити орга-
нізацію у Михайлівському районі на чолі з місцевим агрономом
Іваном Гребенюком33.

У Мелітополі член похідної групи Володимир Шалько по-
трапив до СД й після допиту був змушений залишити Меліто-
поль, мав виїхати до Львова і зголоситися до співробітництва
із місцевим СД34. Ця вказівка, із зрозумілих причин, виконана
не була: Шалько залишив Мелітополь, але виїхав до с. Нове За-
поріжжя Запорізького району. Тут він працював директором
школи. Одружився із місцевою дівчиною Євгенією Костючен-
ко, разом з якою у 1942 р. виїхали із села35.

У Мелітополі обов’язки серед інших учасників похідної гру-
пи на початку діяльності були розподілені наступним чином:
Михайло Вінтонів – провідник ОУН у Мелітополі й околицях,
Микола Сливка займався залученням нових членів до органі-
зації, працював серед інтелігенції та робітництва, Іван Молодій
відповідав за господарське забезпечення. Осередки організації
вдалося створити у самому місті, яке стало центром окружно-
го проводу ОУН, великих селах Вознесенка, Костянтинівка, Се-
менівка, Новомиколаївка й ін.36

Група оунівців із шести осіб на чолі із Миколою Федисівим
(у матеріалах радянських спецслужб чомусь фігурував як «То-
досєв») була направлена Василем Пастушенком до Бердянська

32 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 107, арк. 153.
33 Там само, арк. 153–154.
34 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 52.
35 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-21052, арк. 11, 29.
36 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 51, 53–56.

37 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 107, арк. 153.
38 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-19487, т. 1, арк. 96, 98, 111–112.
39 Там само, спр. П-21118, арк. 19, 24–24 зв., 26–26 зв., 27, 32.
40 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 7840, арк. 13.
41 Там само, арк. 14, 68, 283, 293.
42 Боляновський А. Німецька окупаційна адміністрація і національний    рух

Опору України  у 1941–1944 роках  // Записки Наукового товариства
ім. Т. Шевченка. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1999. – Т. 238 (CCXXXVIII). –
С. 356.
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він перебував у мелітопольській в’язниці, звідки за допомоги
місцевих членів ОУН зміг втекти та виїхати за межі міста50.

Після втечі М. Сливка виїхав до Західної України, де із серпня
1944 р. перебував в УПА. Був зв’язковим з особливих доручень
між проводами ОУН Дрогобицької та Станіславської областей51.
Під загрозою арешту також був вимушений залишити Меліто-
поль й І. Молодій. Спершу він опинився у Дніпропетровську, а
потім виїхав до В. Пастушенка у Полтаву, де останній керував
обласним проводом. Через деякий час І. Молодій керував від-
ділом УПА в Чорному Лісі (Кіровоградська область), пізніше –
виїхав на Закерзоння, де й був заарештований та засуджений52.

В. Пастушенко («Кальба») після Полтави керував обласним
проводом ОУН Київщини, одночасно обіймав посаду заступника
крайового провідника Центрально-українських земель. Після
цього вирушив на Волинь, перебував у групі УПА-Південь. За-
гинув на початку лютого 1944 р. у сутичці із радянськими пар-
тизанами біля с. Дермань Рівненської області. Посмертно наго-
роджений Срібним Хрестом Заслуги УПА53.

Після повернення радянської влади на територію Запорізь-
кої області, радянські органи держбезпеки у процесі ліквідації
осередків ОУН окрему вагу звертали на членів похідних груп,
чітко  виокремлюючи  їх  із  загальної маси  націоналістичного
підпілля. Тому є  можливість  простежити  процес розшуку  та
агентурно-оперативної розробки  саме організаторів  ОУН  на
Запоріжжі. Зокрема, під час розробки агентурної справи «Гора»
на членів ОУН с. Лукашеве Запорізького району у січні 1944 р.
було  з’ясовано  обставини  створення  організації  наприкінці
серпня 1941 р., а також встановлено, що у населеному пункті

час  у  Запоріжжі,  на  хвилі  репресій  проти націоналістів,  бур-
гомістр  Вібе наказав  прибрати  із  громадських місць україн-
ську національну символіку (тризуби) та вислати членів ОУН
із міста43.

Під час цієї хвилі нацистських репресій  І. Клим44 та О. Ва-
щук45 були змушені залишити Запоріжжя й виїхати на Західну
Україну. Згідно із інформацією Української інформаційної служ-
би, у цей час (наприкінці 1941 – початок 1942 рр.) у Запоріжжі
розстріляли члена ОУН Н. Вірлика («Михайло Бурій»)46. Напри-
кінці жовтня 1941 р., на вимогу німецької сільськогосподарсь-
кої комендатури Бердянська, територію міста й району були
змушені залишити члени підгрупи М. Федисіва47.

Керівництво  обласного  проводу  виїхало  із  Запоріжжя  та
легалізувалося на території області. В. Пастушенко переїхав до
смт. Михайлівка, де влаштувався на роботу директором клу-
бу48. Б. Мовчан працював агрономом у Бердянському районно-
му земельному відділі, Б. Крицан – перекладачем на сінопункті
ст. Пришиб Михайлівського району. Всі вони, за необхідності,
періодично приїздили до Запоріжжя49.

По-різному під час нацистської окупації склалася доля членів
похідної групи. 11 квітня 1943 р. у с. Костянтинівка Мелітополь-
ського району? під час оунівської наради, у перестрілці з співро-
бітниками СД загинули члени обласного проводу Б. Мовчан й
Б. Крицан, а М. Вінтонів отримав важке поранення в голову й
через два дні помер у в’язниці від тортур. По дорозі на нараду
до Костянтинівки був заарештований М. Сливка. До 12 травня

43 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-21562, арк. 62.
44 Шанковський Л. Похідні групи ОУН… – С. 160.
45 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-20920, арк. 27.
46 Вісник Української інформаційної служби. – 1943. – №  9. – С. 33.
47 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-19487, т. 1, арк. 112.
48 У  матеріалах КДБ  1955 р.  в  якості  директора  клубу смт.  Михайлівка

згадувався член похідної групи Дмитро Борченко. Цілком імовірно, що
це один з псевдонімів Василя Пастушенка. Див.: ГДА СБ України, ф. 2,
оп. 1, спр. 2686, арк. 137.

49 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, ФПС, спр. П-5626, арк. 20, 44 зв., 45 зв.

50 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 89–94.
51 Матисякевич З. Історія Синевідська Вижного. – Львів: Літопис, 2003. –

С. 308–309.
52 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 103,

113, 118.
53 Літопис УПА. Нова серія. – К.; Торонто: Вид-во «Літопис УПА», 2006. –

Т. 8: Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля. 1944–1946. Документи і
матеріали. – С. 148.
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ника осередку ОУН с. Новомиколаївка Мелітопольського райо-
ну виокремили матеріали на М. Сливку, І. Молодія та ін.58

Укладаючи  паспорт-характеристику  Запорізької  області
станом на 1 серпня 1950 р., співробітники УМДБ зазначили, що
членами похідної групи ОУН на території області було створе-
но 3 окружні проводи у містах Запоріжжя, Мелітополь та Бер-
дянськ, міські проводи у Мелітополі та Запоріжжі, а також ряд
районних проводів. Акцентувалася увага на тому, що дехто з
керівників ОУН з території області виїхав під час німецького
відступу. На думку співробітників органів держбезпеки, які ук-
ладали паспорт-характеристику, у жовтні 1943 – 1950 рр. була
ліквідована основна частина осередків ОУН у регіоні, зокрема
вдалося заарештувати 188 осіб й викрити 13 організацій різно-
го рівня59.

Чергова згадка про розшук членів похідної групи ОУН була
віднайдена серед матеріалів з керівництва й контролю за аген-
турно-оперативною роботою органів держбезпеки Запорізької
області за 1952 р. У довідці, датованій 19 вересня, зазначалося,
що наприкінці жовтня 1941 р. до Запоріжжя прибула похідна
група у кількості 11 осіб, в основному уродженців Західної Ук-
раїни, які за фахом були вчителями, інженерами та агрономами.
У Запоріжжі ними було створено обласний провід, який скла-
дався  з  4  підпільників  на  чолі  з  Дмитром  Ясенком60.  Також
йшлося про окружні проводи ОУН у Мелітополі та Бердянську.
Згадувалися у  документі керівники  підпілля,  які  загинули у
перестрілці  з  німцями  у  с. Костянтинівка  Мелітопольського
району у 1943 р.: М. Вінтонів, Б. Крицан та Б. Мовчан, а також
заарештований  І. Молодій.  За  даними  співробітників  УМДБ
Запорізької області, на той час у розшуку перебували 13 актив-
них  учасників  запорізького  підпілля  ОУН  періоду  німецької
окупації.

У цьому ж документі зазначалися основні проблеми, що суп-
роводжували розшук зазначених членів ОУН. Зокрема те, що

під час окупації працював вчителем член похідної групи Сте-
пан Галицький, який потім виїхав до Німеччини54.

3 лютого 1944 р. у доповідній НКДБ УРСР про викриття й
ліквідацію підпілля ОУН на території Запорізької області акцен-
тувалася увага на тому, що перші осередки ОУН в регіоні було
закладено членами похідної групи (за «чекістською» терміно-
логією – «емісарами головного Проводу ОУН»). У цьому доку-
менті згадувалися організатори осередків націоналістичного
підпілля І. Молодій, М. Сливка55 та М. Вінтонів. Також зазнача-
лося, що основні організатори підпілля виїхали за межі області
напередодні  звільнення  області.  Відповідно,  органи  НКДБ
здійснювали їхній розшук, паралельно із викриттям нових осе-
редків  ОУН  та  відстеженням  можливих  схованок  зброї56.  Із
членів похідної групи ОУН, які займалися організацією підпілля
на  Запоріжжі,  органам  держбезпеки  вдалося  заарештувати
лише І. Молодія57. Це відбулося вже на Закерзонні у 1944 р.

На території Запорізької області відбувалася «зачистка» ре-
гіону від місцевих оунівців. Про те, що розшук «емісарів Голов-
ного Проводу ОУН» не знімався з порядку денного, свідчили й
матеріали архівно-кримінальних справ, зокрема протоколи до-
питів членів ОУН, де щонайменше половина питань стосувалося
саме прибульців із Західної України. Отримана під час допитів
інформація систематизувалася, звірялася з вже наявною й ста-
вала джерелом для появи постанов про виокремлення матері-
алів тієї чи іншої кримінальної справи в окреме провадження.
Зокрема, із кримінальної справи № 2401 з обвинувачення керів-

54 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 259, арк. 84.
55 М. Сливка у виявлених документах радянських органів держбезпеки,

включно з протоколами допитів членів ОУН, фігурував завжди з прізви-
щем «Буревій», оскільки його розконспірувати не вдалося.

56 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 78, арк. 40–46.
57 Наприкінці 1944 р. на Західній Україні також заарештували і М. Слив-

ку. За діяльність в ОУН та участь в УПА у 1945 р. він був засуджений до
15 років таборів. Разом із тим, слідчим не вдалося прив’язати його до
діяльності за  межами  західноукраїнських  областей.  І. Молодій,  вже
відбуваючи покарання, у 1948 р. був ідентифікований як один з органі-
заторів ОУН на Мелітопольщині й відбув додаткове слідство.

58 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, спр. 5723, арк. 67.
59 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 459, т .2, арк. 13–15.
60 Один з псевдонімів, яким користувався В. Пастушенко.
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1. Клим Радник, 35–40 років, носив великі окуляри, за при-
належність до ОУН був ув’язнений поляками;

2. Василь, 28–30 років, за фахом вчитель, до війни був ув’яз-
нений поляками за приналежність до ОУН;

3. Терентій, 23–25 років;
4. Юрко, років 20–22, до війни був студентом;
5. Іван, років 40–45;
6. Орест, 22–24 років;
7. Івась, 20 років.

До цих осіб із Західної України приїздив оунівець Тарас,. Він про-
водив з ними наради, на яких дорікав за недостатньо потужну
роботу ОУН у Запоріжжі й вимагав її активізації.

Для встановлення повних особистих даних членів похідної
групи, які проживали по вулиці Інженерній, 5 у Запоріжжі, що
дозволило  б  здійснити  їхній  розшук, встановити  обставини
діяльності  у обласному  центрі  та  зв’язки  у місті  й  області, у
1954 р. розроблялися родинні й інші близькі зв’язки місцевих
членів ОУН, які були залучені до підпілля й відвідували буди-
нок за зазначеною адресою. Крім того, до роботи залучалася
агентура, яка під час нацистської окупації міста працювала на
біржі праці та у міській управі. У цих установах також працюва-
ли оунівці, або ж принаймні були доволі частими відвідувачами.
Також агентура підключалася для виявлення інших адрес, де
проживали у Запоріжжі під час нацистської окупації інші вихідці
із Західної України62.

20 грудня 1954 р. керівництво 4 відділу УКДБ по Запорізькій
області звернулося із запитом до колег з центрального управ-
ління, а також Івано-Франківської області й, окремо, Городен-
ківського  району.  Лист  стосувався  встановлених  на  той  час
членів похідної групи ОУН, які прибули восени 1941 р. до Запо-
ріжжя: колишній політв’язень за Польщі Клим – «пан Радник»
(можливо, ідеться про Івана Клима), колишній політв’язень Ва-
силь, Терентій Єрмалюк, а також Юрко, Іван, Орест, Ілля (Гілля).
Також згадувався імовірний представник центрального (крайо-
вого?) проводу ОУН Тарас. Адресація листа до Івано-Франківсь-

під час ліквідації осередків підпілля, створених під час нацист-
ської окупації, не було проведено належної роботи з родичами,
не виявлені особисті та ділові зв’язки розшукуваних, не заве-
дено облікові справи тощо. Відповідно, контроль за розшуком
не  здійснювався.  Виходячи  з цього, пропонувалися  наступні
заходи:
1. Організувати силами відділення 2-Н перегляд архівних аген-

турних та кримінальних справ на членів ліквідованих осе-
редків, перш за все, керівних ланок, з метою:

а) з’ясувати родинні та ділові зв’язки заарештованих, ут-
римувачів конспіративних квартир підпілля ОУН періо-
ду нацистської окупації, які з якихось причин не були
заарештовані;

б) здійснити всебічну перевірку, у тому числі й агентурну,
осіб, які будуть виявлені у результаті розшуку;

в) цікаві  в оперативному  плані зв’язки  взяти  на облік  й
організувати їхню агентурну розробку;

г) посилити контроль за оперативним розшуком органі-
заторів та керівників осередків ОУН, які уникли арешту.

2. Зазначену роботу пропонувалося здійснювати у напрямку:
а) з’ясування, чи не здійснювали націоналістичної діяль-

ності на території області зазначені зв’язки;
б) виявлення  їхніх  зв’язків  із  розшукуваними  особами

або  націоналістичним підпіллям, яке діяло  у  Західній
Україні;

в) виявлення фактів встановлення зв’язків із членами ОУН,
які прибули на територію області в якості переселенців
із Західної України61.

У 1954 р. у документації органів держбезпеки знову було
актуалізоване питання розшуку членів похідної групи ОУН. У
довідці  від 24  листопада  1954 р.  подавалася  інформація про
оунівців, які з жовтня 1941 р. по лютий 1942 р. проживали по
вул. Інженерній, 5 у Запоріжжі й залишили помешкання під заг-
розою арешту СД. За агентурними даними, за цією адресою у
Пелагеї Бідник-Котової проживали такі члени ОУН:

61 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2157, арк. 202–205. 62 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2359, арк. 233–236.
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із рішенням Особливої наради при НКВС СРСР у 1945 р. ув’язни-
ли на три роки у таборі. Після відбуття покарання залишилася
проживати  у  Норильську.  Марія  Страусова-Доданова  у  січні
1955 р. була завербована під псевдонімом «Скорик». У 1944 р.
її  заарештували  разом  із  Надією  Білошистою-Желєзновою й
1945 р.  ув’язнили  на  три  роки  у таборі,  однак  того  ж  року  її
звільнили по амністії й вона повернулася до Запоріжжя65.

Через агентів «Явір» та «Рибкіна» розроблялася жителька
Запоріжжя Олена Дзиваківська. Остання, хоча і проживала під
час нацистської окупації в евакуації, однак була сестрою О. Ва-
щука – агента «Вінницького». Його місце перебування й надалі
залишалося загадкою для співробітників КДБ. Враховуючи, що
О. Дзиваківська ще у 1939 р. погодилася на співпрацю з органа-
ми держбезпеки, її запросили на співбесіду, під час якої надала
інформацію про своїх трьох братів, які перебували у розшуку.
Вона припускала, що розшукуваний О. Ващук може перебува-
ти закордоном. Відповідно, співробітники КДБ розраховували,
що умови встановлення місця перебування останнього, врахо-
вуючи його довготривалу якісну співпрацю з органами держ-
безпеки, вдасться переконати його працювати в інтересах КДБ
за кордоном66.

У  черговий раз  до  розшуку  організаторів  підпілля  ОУН  у
Запоріжжі повернулися в рамках реагування на директиву КДБ
№  9 від 5 лютого 1955 р. про посилення контррозвідувальної
роботи проти закордонних антирадянських центрів. Станом на
7 березня того ж року серед таких матеріалів згадувалися опе-
ративні обліки  й матеріали на групу оунівців,  які  займалися
створенням керівних ланок націоналістичного підпілля на те-
риторії сучасної Запорізької області. Значною мірою співробіт-
ники  регіонального  УКДБ  опиралися  на  свідчення  одного  з
членів похідної групи ОУН І. Молодія, датовані 1948 р.67 Остан-
ній під час допитів розповів слідчим багато, але не завжди прав-
диво. У протоколах допитів зустрічаються спеціально спотво-

кої області була пов’язана із тим, що власниця помешкання по
вул. Інженерній, 5  Пелагея  Бідник-Котова  листувалася  з  жи-
телькою Городенки, імовірно родичкою, Галиною Мацюрою.

Співробітники  запорізького  КДБ  вважали  Бідник-Котову
наближеною до членів похідної групи і зверталися із прохан-
ням повідомити наявну інформацію про зазначених організа-
торів ОУН у Запоріжжі. Також їх цікавила наявність агентури з
числа  колишніх  членів  похідних  груп,  які  у  1941 р.  направ-
лялися  на  Наддніпрянщину  й  могли б за описовими даними
впізнати квартирантів Бідник-Котової. Уповноваженого КДБ у
Городенківському районі прохали зайнятися розробкою Гали-
ни Мацюри й інших осіб, які згадувалися у перехоплених лис-
тах із Запоріжжя63.

8 грудня 1954 р. КДБ УРСР надало управлінню КДБ по За-
порізькій області вказівки щодо посилення роботи по лінії бо-
ротьби з українським націоналістичним підпіллям. Відповідь
на цей лист надали на початку лютого 1955 р. Окреме місце у
доповідній  записці  було  відведено  матеріалам  на  членів по-
хідної групи ОУН, які проживали по вулиці Інженерній, 5 у За-
поріжжі, входили до складу обласного, Мелітопольського і Бер-
дянського окружних проводів ОУН. Автори документу зазна-
чали, що співробітникам УКДБ вдалося встановити осіб з най-
ближчого  оточення  керівників  націоналістичного  підпілля.
Відповідно,  їх  розробка  мала  сприяти  розшуковим  заходам.
Серед таких осіб згадувалися: Іван Олійник, відповідальний за
розбудову ОУН на території Вільнянського району; колишній
лейтенант Червоної армії Олександр Мироненко; залучені во-
сени 1941 р. до ОУН Надія Білошиста-Желєзнова, Євдокія Кос-
тюченко, Марія Страусова-Доданова та Катерина Філь64.

Надія  Білошиста-Желєзнова  після  звільнення  Запоріжжя
була затримана й під час допитів надала відому їй інформацію
про оунівців. Для виявлення зв’язків членів похідної групи ОУН,
була завербована в якості агента, однак в подальшому не ба-
жала співпрацювати з органами НКДБ. Її заарештували і згідно

63 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2686, арк. 16–18.
64 Там само, арк. 2–8.

65 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2686, арк. 6–8.
66 Там само, арк. 8–11.
67 Там само, спр. 2883, арк. 3.
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Встановлений  раніше  на  території  Запоріжжя  колишній
лейтенант Червоної армії Олександр Мироненко, який восени
1941 р. певний час проживав на квартирі разом із організато-
рами ОУН й був учасником нарад керівників місцевого підпілля,
залишався під наглядом оперативників КДБ. Зважаючи на осо-
бисте знайомство з членами похідних груп, планувалося вив-
чити його на предмет вербування до агентурної мережі.

Для збору інформації про діяльність ОУН на території облас-
ті під час німецько-радянської війни пропонувалося вивчити
можливості використання у кожному окремому випадку «ар-
хівної» агентури, яка брала участь у розробках оунівців у 1943–
1945 рр. На думку керівництва КДБ УРСР, агентурно-оператив-
ну діяльність з встановлення членів похідної групи та інших
активістів  ОУН, які  перебували за  кордоном,  необхідно  було
проводити шляхом інфільтрації агентури КДБ до еміграційних
антирадянських структур71.

Продовжуючи розшук членів місцевих осередків ОУН, спів-
робітники  УКДБ  по  Запорізькій  області  розширювали  аген-
турну  мережу.  У  травні 1955 р.  під  агентурним  псевдонімом
«Коваленко» завербували механіка Щебзаводу № 38 Івана Ко-
заченка. У 1941 р. він закінчив Запорізький машинобудівний
інститут (нині – Національний університет «Запорізька полі-
техніка») й виїхав до с. Нове Запоріжжя, де жив увесь час на-
цистської окупації. Працюючи вчителем математики у місцевій
школі, був знайомий з оунівцем Володимиром Шальком. «Ко-
валенко» після вербування був направлений на розробку ро-
динних та інших дружніх зв’язків останнього та його дружини
Євдокії Костюченко72.

У вересні 1955 р. старший оперуповноважений 3 відділу 4 уп-
равління КДБ УРСР капітан Подлипенко подав рапорт, де звіту-
вав про своє відрядження до Одеської і Запорізької областей.
Одним із головних завдань його перебування у Запорізькому
регіоні була робота з розшуку організаторів та членів обласно-
го проводу ОУН. На його думку, на окрему увагу заслуговували

рені ним дані. Зокрема, тут міститься перелік оунівського ак-
тиву Запорізької області, де керівником обласного проводу ОУН
І. Молодій назвав Василя Ясенка  («Дмитра Романовича»)68.  У
спогадах І. Молодій  зазначив  правильне  прізвище  керівника
запорізької ОУН – В. Пастушенко69. Аналогічною була ситуація
з М. Сливкою («Буревієм»), якого І. Молодій на допитах згаду-
вав, але лише на псевдо.

18 березня 1955 р. керівництво 4 відділу КДБ УРСР надало
вказівки УКДБ по Запорізькій області про активізацію чекіст-
ської роботи  з розшуку,  виявлення  та розробки  українських
націоналістів на території області. Зауважимо, що серед пере-
рахованих у документі структурних ланок підпілля та його ак-
тивних учасників, особливо тих, що виїхали за межі області й
країни, спостерігається певна плутанина. Разом з членами ОУН
зазначалися працівники окупаційних органів самоврядування,
які не були членами чи прихильниками ОУН. Але по обліках КДБ
вони проходили саме як українські націоналісти, члени ОУН.
Тут же зазначалося, що станом на 1955 р. КДБ не вдалося роз-
шукати  понад  двадцять  організаторів  оунівського  підпілля,
серед яких М. Вінтонів, М. Федисів, Ясенко, Клим, Ілля, Білин-
ський та ін.70

Для  активізації  розшуку  організаторів  мережі  ОУН  у  За-
поріжжі передбачалося здійснити ряд оперативно-розшукових
заходів. Зокрема, ретельно вивчити усі наявні матеріали про
діяльність  ОУН  на  території  області  та  активних  учасників
підпілля.  Пропонувалося  через агентуру  встановити усіх  ро-
дичів та близьких до провідників місцевих осередків ОУН осіб і
розпочати їхню активну агентурну розробку. Цей пункт стосу-
вався не лише обласного управління КДБ, але також апаратів
держбезпеки Мелітопольського, Токмацького та Бердянсько-
го районів.
68 Держархів Запорізької обл., ф. Р-5747, оп. 3, спр. 107, арк. 153.
69 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 43.
70 Михайло Вінтонів загинув весною 1943 р. у Мелітопольському районі.

Псевдонімом  «Ясенко» користувався  обласний провідник  В. Пасту-
шенко, який загинув на Волині на початку лютого 1944 р. І. Клим був
розстріляний німцями 9 березня 1944 р. у Дрогобичі.

71 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2686, арк. 28–30.
72 Там само, арк. 49–50.
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Юрко, Іван, Орест, Володимир Хабалик, Дмитро Бялий та Тео-
дор Гриців75. Незважаючи на деякі неточності у прізвищах та
обставинах їхньої появи у Запорізькій області, що було зумов-
лено реаліями підпільної діяльності членів ОУН, цей список на
сьогоднішній день є максимально повним для з’ясування, хто
саме прибув у регіон восени 1941 р. для створення мережі оунів-
ських осередків.

У  подальших  оперативних  розробках  українських  націо-
налістів, що їх здійснювали співробітники УКДБ по Запорізькій
області, нам вдалося знайти інформацію лише про І. Молодія.
Цей член похідної групи, а потім один з керівників підпілля ОУН
на Мелітопольщині, як польський громадянин у 1955 р. виїхав
до Польщі і цікавив органи держбезпеки в якості можливості
інфільтрації до еміграційних осередків антирадянського руху.
Співробітники  КДБ  не  виключали,  що  І. Молодій  встановив
зв’язки із закордонними осередками ОУН й отримав завдання
відновити взаємостосунки, зокрема й на території Мелітополь-
ського району, для активізації антирадянської діяльності76.

На  початку  вересня 1957 р.  були  підготовлені  пропозиції
про активізацію розробки українських націоналістів, які мешка-
ли у Мелітопольському районі. Активні агентурно-оперативні
заходи, згідно з документом, необхідно було також проводити
стосовно колишньої учасниці місцевої ОУН Надії Артюхової. У
квітні  1957 р.  вона  повернулася  до Мелітополя  й працювала
санітаркою у лікарні. Під час нацистської окупації вони з І. Мо-
лодієм були заручені, але побратися не встигли через загрозу
арешту мелітопольських  оунівців. Після  відбуття  покарання
І. Молодій намагався відновити контакти з Н. Артюховою.

Напередодні виїзду до Польщі І. Молодій перебував на спец-
поселенні у Красноярському краї, де познайомився із Севери-
ном Любенецьким, близьким знайомим митрополита Українсь-
кої  греко-католицької  церкви  Йосипа  Сліпого.  Після від’їзду
І. Молодія, вони продовжили листуватися, але їхні листи про-
ходили перлюстрацію. У одному з листів від 1956 р. І. Молодій

кілька  фігур:  член  похідної  групи  В. Шалько,  який  у  1943 р.
разом з дружиною Є. Костюченко виїхали з с. Нове Запоріжжя
до  Німеччини;  організатор  підпілля у  Вільнянському  районі
І. Олійник, який з дружиною виїхали в одну із західних країни;
Микола Буревій (насправді – Сливка), організатор ОУН на Ме-
літопольщині. Капітан Подлипенко зазначав, що на кожного з
перерахованих тривалий час ніяких заходів з розшуку не прово-
дилося. Тому матеріали по цих особах передали досвідченим
співробітникам 4 відділу обласного УКДБ. У плані оперативно-
агентурних заходів передбачалися нові вербування агентів се-
ред родичів розшукуваних. Крім того, по цим справах працюва-
ли кваліфіковані агенти «300» та «88», які раніше перебували у
підпіллі ОУН на території Запорізької області73.

Станом на грудень 1955 р. співробітникам 4 відділу УКДБ по
Запорізькій області вдалося скласти докладний список членів
похідної групи ОУН, які займалися створенням мережі підпілля
на території Запорізької області. Він нараховував 23 особи74:
керівник обласного проводу ОУН Василь Ясенко («Дмитро»),
заступник  обласного  провідника  Клим,  член  обласного  про-
воду, відповідальний за роботу з вчителями Гілє (Ілля), керів-
ники Мелітопольського  підпілля  Михайло  Вінтонів,  Микола
Буревій та Іван Молодій («Степовий»), Богдан Дендрис, Воло-
димир Шалько, організатор підпілля на Бердянщині Володимир
Федисів, Дмитро Білинський («Дуб»), член Запорізького облас-
ного проводу Степан, члени обласного проводу Богдан Мовчан
(«Богдан»)  та  Борис  Крицан  («Блискавка»),  член  Михай-
лівського  районного  проводу ОУН Дмитро  Борченко,  Степан
Галицький, «Тарас  Іванович»,  Терентій  Єрмолюк  (Ярмолюк),

73 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2883, арк. 25–28.
74 У довідці  про  стан  агентурно-оперативної  діяльності  УКДБ по  Запо-

різькій області проти українських націоналістів, підготовленій влітку
1964 р., вже нараховували 25 членів похідної групи, яка восени 1941 р.
прибула  до  Запоріжжя, щоправда, без наведення  їхніх прізвищ,  або
псевдонімів. Там же зазначалося, що весною 1943 р. окремі керівники
націоналістичного підпілля Запорізької області німцями були заареш-
товані й розстріляні, а інші виїхали на Захід. Див.: ГДА СБ України, ф. 1,
оп. 1, спр. 1603, арк. 7.

75 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2686, арк. 134–139.
76 Там само, арк. 286.
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писав, що у Польщі працюють українські комітети, які допома-
гають населенню. Також у цьому листі він просив розшукати
Н. Артюхову й надав контакти її батька, який залишився про-
живати у Мелітополі.

Н. Артюхова звільнилася з ув’язнення у 1953 р. й була від-
правлена на спецпоселення до Воркути. Зрештою, разом із ци-
вільним чоловіком Лісовенком приїхали до Мелітополя. Із серп-
ня 1956 р. перебувала у агентурній розробці мелітопольських
КДБістів. Безпосередньо її розробкою займався агент «Збиш-
ко» – колишній активний діяч ОУН Мелітополя періоду нацис-
тської окупації Микола Семикін. Планувалося також введення
в  розробку  агентки  «Вознесенської».  Чекісти  очікували,  що
І. Молодій захоче використовувати колишню зв’язкову окруж-
ного проводу ОУН для поширення націоналістичних та загалом
антирадянських матеріалів. Разом із тим, розглядалося й пи-
тання про вербування Н. Артюхової в якості агента КДБ77.

Ініціювалася  також  вербування  І. Молодія.  Очевидно,  це
пов’язувалося із інформацією про його намір виїхати до Канади
на проживання, про що він написав у одному з листів до Н. Ар-
тюхової, висловлюючи намір перед тим відвідати її у Меліто-
полі. Зважаючи на важливість постаті І. Молодія для можливої
розробки  закордонних  осередків  ОУН,  у  КДБ  УРСР  вважали
доцільним  звернутися  до  органів  держбезпеки  Польщі  для
організації їхніми співробітниками його активної розробки. За
результатами цієї розробки й мало вирішуватися питання щодо
можливості його вербування.

За умови, якщо необхідності у вербуванні І. Молодія не буде,
вважалося за доцільне підставити йому агента «Кравця» – Івана
Ткалича, з якими вони перебували разом у внутрішній в’язниці
УМДБ по Запорізькій області у 1948 р. Тоді «Кравець» допома-
гав співробітникам органів держбезпеки у внутрішньокамерній
розробці І. Молодія78.

Актуальним  питання  агентурної  розробки  І. Молодія  за-
лишалося й у 1961 р. У перспективному плані основних аген-

турно-оперативних заходів УКДБ по Запорізькій області з пе-
решкоджання «підривній діяльності українських буржуазних
націоналістів» від березня 1961 р. зазначалося, що він листу-
вався з агентом «Світланою», яка проживала на території За-
порізької області. У листах І. Молодій писав, що наполегливо
намагається отримати візу, щоб з Польщі виїхати до Канади. У
перспективному плані УКДБ знову наголошувалося на необхід-
ності розробки й реалізації спільно з польською держбезпекою
заходів із вербування І. Молодія для його засилання до націо-
налістичних організацій, які діяли в Канаді. Відповідальними
за роботу в цьому напрямку були визначені заступник началь-
ника  2 відділу УКДБ  підполковник  Нечай  та уповноважений
УКДБ у Мелітополі підполковник Клюшник79.

У спогадах І. Молодій писав, що тричі намагався отримати
дозвіл від польської влади для виїзду до Канади. Всі три рази
отримував відмову через свою належність до націоналістично-
го підпілля та української самооборони  на Закерзонні.  Після
другого подання у нього був шанс виїхати, сприяння обіцяли
два співробітники польської контррозвідки. Однак І. Молодій
відмовився від співпраці і, відповідно, залишився проживати у
Польщі. Про листування з Н. Артюховою у спогадах міститься
лише кілька епізодичних згадок80.

Інформації про розшук осіб, причетних до створення осе-
редків ОУН на території Запорізької області, у наступні роки
поки  не  виявлено.  Отже, незважаючи  на  прискіпливу  увагу,
співробітникам держбезпеки так і не вдалося встановити повні
дані на членів похідної групи, яка прибула у жовтні 1941 р. до
обласного центру. Очевидно, що тут на користь членів ОУН зіг-
рали принципи конспірації, які використовували підпільники.
За винятком загиблих В. Пастушенка, М. Вінтоніва, Б. Крицана
та Б. Мовчана, органи держбезпеки змогли «вирахувати» лише
одного з організаторів підпілля на Мелітопольщині – І. Молодія.
Останньому сприяло, на нашу думку, два фактори: діяльність

77 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 2786, арк. 181–184.
78 Там само, спр. 2883, арк. 262–264.

79 ГДА СБ України, ф. 1, оп. 1, спр. 1602, арк. 53.
80 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе. – С. 242–

243.
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цього  підпільника  в  основному  під  реальним  прізвищем  та
арешт у 1944 р. й відбуття покарання саме у радянському табо-
рі. Ще один організатор підпілля на Мелітопольщині, М. Слив-
ка, був відомий усім лише як «Буревій». Через це він, хоч і був
заарештований органами держбезпеки, присуд отримав лише
за діяльність на Західній Україні, без згадки про його підпільну
роботу у Запорізькій області.

Зацікавленість радянських спецслужб розшуком організа-
торів осередків ОУН була цілком зрозумілою. Після «зачистки»
основних  осередків націоналістичного  підпілля  на  території
УРСР, основна увага органів МДБ-КДБ була прикута до діяль-
ності ОУН та інших націоналістичних організацій й груп за кор-
доном. Відповідно, колишні учасники націоналістичного під-
пілля Запорізької області могли за певних обставин, на думку
органів держбезпеки, стати корисними для агентурно-опера-
тивної діяльності.
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Shchur Yu. Detection for the Organizers of OUN Units in Zaporizhzhia
Region: from Punishment to Attempts of Incorporation

into the «Foreign Nationalist Community»

The article is based on the analysis of the documents of Soviet state security
bodies. The research is to observe the retrieval processes of the under-
ground network of OUN organizers on the territory of Zaporizhzhia oblast
and the commitment of special intelligence and operational activities.

Methodology and methods. The main methods of the research are principles
of historicism and objectivity. To achieve the goal, a great complex of
general and special historical methods of scientific knowledge, in particular,
chronological and method of Comparative History, were used. Methods
of hermeneutics and critical analysis of a historical source were the main
for analyzing the documents of the Soviet state security bodies.

Conclusions. In reliance on the documents of German and Soviet state secu-
rity bodies and narrative sources, the author defined the quantitative
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ТЕРОР І ПРОПАГАНДА
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УДК 94:394.4:32.019.51(477)«1920/30»
Ксенія КУЗІНА*

«Чекістський календар»:
святкування пам’ятних дат ВЧК–ОГПУ–НКВД

у СРСР у 1920–1930-ті рр.

Метою  дослідження є  спроба проаналізувати  процес меморіалізації
подій, дотичних до діяльності радянських органів держбезпеки у
1920–1930-х рр. Основні питання, що розглядаються: які цілі пе-
реслідували владні структури, ініціюючи запровадження та святку-
вання роковин ВЧК–ОГПУ–НКВД; у який спосіб створювалися нові
ритуали; яке місце посіли «чекістські свята» у святковому радянсь-
кому календарі і як взаємодіяли із іншими святами «патріотичного
циклу»; яку роль вони відіграли у репрезентації легітимності та
авторитету політичного режиму, що вдавався до терору.

* Кузіна Ксенія Володимирівна – кандидат історичних наук, старша науко-
ва  співробітниця відділу  історії державного  терору радянської  доби
Інституту історії України НАН України; kuzinakseniya@gmail.com; ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7804-5469.

and personal composition of the derived OUN group which arrived in
Zaporizhzhia to create a network of the nationalized underground move-
ment in the region in autumn 1941. The author focused on the intelli-
gence and operational as well as other measures which were committed
by personnel of the Soviet state security bodies to retrieve the organizers
and participants of OUN in Zaporizhzhia oblast. The retrieval partici-
pants of OUN who established the nationalized underground movement
on the territory of contemporary Zaporizhzhia oblast in the period of
German occupation had the aim to punish them for anti-Soviet (inde-
pendent) activity and to incorporate agents into centers of Ukrainian
political emigration. The employees of KGB tried to build up a strategy of
intelligence and to involve the leaders of OUN in Soviet intelligence as
secret agents of KGB. Soviet state security bodies tried to incorporate
them into the anti-Soviet organizations and groups which were located
in Western Europe and the USA.

Key words: Zaporizhzhia, RGB, MGB, state security bodies, OUN, derived
group.
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«Чекістський календар» та
радянський режим «нового часу»

Події «чекістського календаря» можна дослідити у контексті
«нового режиму часу» – тобто його десакралізація, оволодіння
та привласнення часу. Цей термін стосується, передусім, захід-
ної культури епохи модерну. Алейда Ассман визначила п’ять
взаємопов’язаних аспектів цього темпорального режиму: 1) час
розриву; 2) фіктивний новий початок; 3) творче руйнування;
4) виникнення поняття «історичного»; 5) прискорення2. Втім,
як зазначила Олена Стяжкіна, всі вони були притаманні рито-
риці, спираючись на яку, перші ідеологи СРСР освоювали і ство-
рювали новий хронотоп3.

Більшовицька революція 1917 р. стала «часом розриву» між
минулим та майбутнім і, водночас, – початком і точкою відліку4.
Поява ВЧК є прикладом «фіктивного нового початку», для яко-
го не потрібні ані традиції, ані авторитети. Достатньо волі партії
чи  пролетаріату.  Початок  відбувався  саме  «тут  і  зараз»,  так,
нібито до акту творення не було нічого (тут і далі цитування
мовою оригіналу. – Авт.):

«Всеросс[ийская]  Чрезвычайная  Комиссия  сконструировалась
впервые 7-го декабря (ст. с.) 1917 г., когда состоялось её первое
заседание, на котором было решено назвать её Чрезвычайной
Комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем»5.

Отож, діяльність ВЧК розпочалася із «чистого аркуша», без
жодного натяку на зв’язок із імперською жандармерією. Відки-
далися будь-які порівняння та аналогії. Зокрема, голова ВУЧК
Мартін Лаціс на початку 1920-х рр. відзначав:

2 Ассман А. Трансформации нового режима времени (пер. с англ. Вл. Ку-
черявкина  под  ред.  А. Скидана)  //  Новое литературное обозрение.  –
2012. – № 4. – Режим доступу: https://magazines.gorky.media/nlo/2012/
4/transformaczii-novogo-rezhima-vremeni.html.

3 Стяжкіна О. Годинник і календар у підрадянській Україні 1920–1930-х
років: механізми привласнення часу та хронотопу // Народна творчість
та етнологія. – 2016. – № 4. – С. 19.

4 Там само. – С. 19.
5 Лацис  [Судрабс].  Чрезвычайная комиссия  по  борьбе  с  контрреволю-

цией. – М., 1921. – С. 7.

Методологія. Концепції хронотопу (часо-простору) М. Бахтіна та «режи-
му нового часу» А. Ассман виявилися корисними  інструментами
для дослідження радянських комеморативних практик, присвяче-
них ВЧК–ОГПУ–НКВД.

Висновки. «Чекістський календар» – це умовна назва сукупності дат
та подій, що були пов’язані  із  карними органами СРСР у 1920–
1930-ті рр.  і відзначалися в СРСР як пам’ятні роковини. До них
відносилися дні народження та смерті Фелікса Дзержинського, а
також день створення ВЧК. Зазначені дати актуалізувалася через
проведення урочистостей (святкова хода та збори), публікації у
радянських ЗМІ, зміну топоніміки та  інші заходи, приурочені до
річниць. За двадцятирічний період був сформований відповідний
святковий ритуал.

У рамках радянської патріотичної традиції відбувалося конструювання
героїчного наративу каральних органів. Образ Ф. Дзержинського
відіграв провідну роль у героїзації ВЧК–ОГПУ–НКВД. Цей пропаган-
дистський образ набув міфологізованих рис. Святкування пам’ятних
дат переслідували кілька цілей. Зокрема, демонстрація авторитету
та легітимності радянських органів держбезпеки; мобілізація на-
селення на боротьбу із уявним ворогом; стигматизації ворогів, як
дисциплінарна функція свят.

Ключові слова: Дзержинський, ВЧК–ОГПУ–НКВД, хронотоп, радянські
свята.

У циклі радянських меморіальних свят 1920–30-х рр. виок-
ремлюються дати та події, що пов’язані із каральними органами
СРСР. Умовно їх можна позначити як «чекістський календар».
Зокрема, це день створення ВЧК та пам’ятні дні її першого очіль-
ника Фелікса Дзержинського. Відзначення річниць мало нага-
дувати про минулі події – створення та діяльність репресивної
Всеросійської надзвичайної комісії, – які радянська пропаганда
позиціонувала як «героїчні». Святкування було вдалим приво-
дом для розповіді історії каральних органів таким чином, щоб
вона була зрозуміла широкому загалу. У такий спосіб оформлю-
вався «чекістський наратив». Відзначення роковин відбувалося
із певною періодичністю, і таким чином минуле осучаснюва-
лося. Повторами створювався публічний хронотоп для повер-
нення минулого1.

1 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и истори-
ческая  политика /  пер. с  нем. Б. Хлебникова.  –  М.:  Новое лит.  обозр.,
2014. – С. 253.
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історію – це порушити конспіративність цієї структури. Досвід
1917–1922 рр. все ще підходив «як нормативний або творчий
ресурс для вирішення нових проблем». Іншими словами, терор
був і залишався.

Історія ВЧК могла б вийти досить неоднозначною, хоча у
1920-х рр. здійснювалися певні спроби меморіалізації караль-
них органів10.  Показовою  може  бути  історія  публікації  праці
Семена Дукельського, присвячена діяльності ВЧК–ГПУ в Україні
у 1920–1922 рр.11 Це був збірник з «історії боротьби українсь-
ких органів ЧК–ГПУ проти світового імперіалізму та вітчизня-
ної контрреволюції». Державне видавництво України у Харкові
у 1923 р. надрукувало цей рукопис, але у продаж книга так і не
потрапила. Увесь тираж був затриманий та знищений. Лише
перша частина цієї праці у невеликій кількості екземплярів була
поширена серед партійних керівників високого рангу.

Наступна спроба була зроблена у березні 1925 р., коли Дзер-
жинський звернувся до ветеранів-чекістів з проханням напи-
сати спогади про роботу органів ВЧК, а також характеристики
окремих осіб – чекістів та місцевих партійних діячів. Це рішення
мотивувалося тим, що

«у майбутньому історики звернуться до архівів, але матеріалів,
що є в них, буде недостатньо… і часто висвітлюють лише окремі
штрихи діяльності ВЧК–ГПУ».

І далі:
«кадри старих чекістів усе більше розпорошуються, і вони заби-

рають із собою багатий матеріал спогадів про окремі моменти,
що часто не мають свого письмового відображення»12.

10 Наприклад,  у 1920 р.  була опублікована  збірка документів  «Красная
книга ВЧК». Як зазначив П. Макінціана – автор передмови видання –
ця збірка включала лише «документальні дані про роботу ВЧК».

11 Dukelsky S. Cheka in Ukraine. Перепечатка с издания С. Дукельский. ЧК–
ГПУ.  Часть первая. Государственное  издательство  Украины, 1923.  –
Chalidze Publication and Canadian Institute of Ukrainian Studies, University
of Alberta, 1989.

12 Ф. Э.  Дзержинский  –  председатель  ВЧК–ОГПУ.  1917–1926  /  сост.
А. А. Плеханов, А. М. Плеханов. – М.: МФД «Материк», 2007. – С. 595–596.

«Кто не видит разницы между ними (охранными отделениями. –
Авт.) и нашими Чрезв[ычайными] Ком[иссиями], тот не видит
и не понимает ничего, тот проспал февральскую и октябрьскую
революции»6.

ВЧК проіснувала до 6 лютого 1922 р., коли була ліквідована,
а її повноваження передані ГПУ при НКВД РСФСР. Передусім,
це – тактичний крок. Всеросійська надзвичайна комісія та «чер-
воний  терор»  були  тісно  пов’язані.  Щоб  позбутися  подібних
аналогій, радянські органи держбезпеки були реорганізовані
зі зміною  назви,  а  по  суті –  просто  сховані  в  організаційній
структурі комісаріату внутрішніх справ. Для СРСР це також було
важливо у контексті побудови відносин із західними країнами,
де  знайшли  притулок  представники  білого руху  –  свідки  та
жертви червоного терору.

Ліквідацію ВЧК можна розглядати як «творчу руйнацію»:
постійне оновлення системи зсередини завдяки руйнації ко-
лишніх структур. Цю  тезу  ілюструє промова  Дзержинського,
виголошена з нагоди п’ятиріччя ВЧК–ГПУ у грудні 1922 р.:

«Нам  нечего  плакать  о  смерти  ВЧК. Пролетариат  вызвал  её  к
жизни, пролетариат  и ликвидировал  её. Новые времена, но-
вые  условия.  ГПУ  –  наследник ВЧК. И  достойный  наследник.
Верный, надёжный […]»7.

ВЧК перетворилося на «історичне» у варіанті «минуле те-
перішнього» (за термінологією Козеллека)8.

«Минуле починається з того моменту, коли зачиняються двері,
що відділяють минуле від майбутнього. Об’єктом історичного
дослідження  може  бути  тільки  те, що  знаходиться за  сімома
печатками і стало для нас недосяжним», –

зазначила Алейда Ассман9. Для Дзержинського та інших чекіс-
тів події п’ятирічної давнини були «гарячим минулим», всі вони
залишалися активними діячами теперішнього, і оприлюднити

6 Лацис. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. – С. 13.
7 На празднике ГПУ // Правда. – 1922. – 19 декабря.
8 Цит. за Ассман А. Трансформации нового режима времени.
9 Там же.
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«Борьба с фашистскими разведками и их троцкистско-рыковско-
бухаринской агентурой»17.

Коротко і наочно ця періодизація була представлена у виг-
ляді поєднання літерних абревіатурних назв органів держбез-
пеки «ВЧК–ГПУ–НКВД». Кожна з цих абревіатур перетворилися
на самостійну лексичну одиницю, і їхнє поєднання не потребу-
вало  додаткових роз’яснень  чи розшифрувань.  Крім  того,  це
поєднання було доволі вживаним. Так, на сторінках двох номе-
рів  газети «Правда»,  присвячених  ювілею  Наркомвнусправа,
воно  використовувалося  понад  70  разів18.  Згодом,  Державне
видавництво  політичної  літератури  надрукувало  брошуру  з
відповідною назвою «20 лет ВЧК–ГПУ–НКВД»19.

Отож, з трьох етапів цієї періодизації, два – періоди баталій.
Навіювалась думка, що громадяни СРСР у 1937 р., як і у роки
громадянської війни у Радянській Росії, живуть у складний пері-
од боротьби з ворогами, а відтак – всі сили радянського суспіль-
ства мали б бути мобілізовані для переможного завершення цієї
боротьби. Методи терору ВЧК ставали в нагоді НКВД, оскільки
однаковою була мета – знищити ворога. У минулому двадцяти-
річної давнини вбачався «механізм легітимації»20 репресивної
політики СРСР у період, що дістав назву Великого терору.

Таким чином, конструювання героїчного наративу радянсь-
ких каральних органів відбувалося за канонами міфологічних
систем: спроба описати світ (ВЧК–ОГПУ–НКВД) через розповідь
про його походження. Влада та її інституції присвоїли право на
минуле, його репрезентацію, наповнення героями та ворога-
ми. Але це минуле не стало об’єктивною «холодною» історією,
оскільки все ще залишалося актуальним («гарячим»). У тоталі-
тарній державі воно підпадало під цензуру, ставало закритим
та секретним або зводилося до функції зміцнення правлячого
режиму та його структур.

17 Правда. – 1937. – 20 декабря. – С. 1–2.
18 Див.: Правда. – 1937. – 20, 21 декабря.
19 20 лет ВЧК–ГПУ–НКВД. – М.: ОГИЗ, 1938. – 64 с.
20 Стяжкіна О. Годинник і календар у підрадянській Україні 1920–1930-х

років. – С. 22.

Із притаманними чекістам методами конспіративності та обе-
режності,  ці  матеріали направлялися  до  Москви  заступнику
голови ОГПУ Генріху Ягоді, але так і не були використані жод-
ним чином.

Десята річниця жовтневої революції та радянських органів
держбезпеки могла б стати приводом для появи публічної істо-
рії ВЧК–ГПУ. Тоді у 1926 р. Літературна комісія при Істпарті13

запропонувала Дзержинському видати ювілейну працю ОГПУ
як підсумок десятирічної роботи. Але ця ідея не знайшла під-
тримки у очільника політичного управління. Зокрема, у листі-
відповіді зазначалося:

«История ВЧК–ОГПУ  будет опубликована только тогда, когда в
них, как в специфических карательных органах Соввласти, исчез-
нет совершенно надобность и они именно станут достоянием
только истории»14.

У 1930-ті рр. ВЧК перетворилося на традицію – «конструкт
неперервності, призначеного для запобігання розривів у часі»15,
які  можуть  статися  через фізичну  смерть  особи  (наприклад,
Дзержинського). Загалом, повернення до традицій, «будування
майбутнього» за «лекалами» минулого, було характерною ри-
сою радянського хронотопу наприкінці 1920-х та 1930-х рр.16

«Теперішнє 30-х років» використало цей конструкт у своїх полі-
тичних інтересах. Ідеї «спадковості» та «наступності» НКВД від
ВЧК  актуалізувалися  під  час  святкування  двадцятирічного
ювілею. Приміром, у 1937 р. історія радянських органів держ-
безпеки  репрезентувалася, у  першу  чергу  ЗМІ,  як  почергова
зміна трьох етапів:

«Разгром органами ВЧК внутренней и внешней контрреволюции
в годы гражданской войны».

«ГПУ в условиях мирного строительства».

13 Істпарт – Комісія по історії Жовтневої революції та РКП(б).
14 Ф. Э. Дзержинский – председатель ВЧК–ОГПУ. 1917–1926. – С. 656–657.
15 Ассман А. Трансформации нового режима времени.
16 Стяжкіна О. Годинник і календар у підрадянській Україні 1920–1930-х

років. – С. 22.
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Так само вшанувались дні смерті інших героїв 1920–1930-х рр. –
Свердлова, Фрунзе, Кірова, Куйбишева, Орджонікідзе та інших22.
І це спонукає до аналогій із християнською традицією, за якою
дні пам’яті тих чи інших святих відзначаються у день їхнього
успіння. Подібні запозичення релігійних традицій робили нові
радянські практики доступними для розуміння широкому за-
галу. У радянському календарі дні пам’яті партійців заступили
дні пам’яті святих.

Одразу після смерті Дзержинського була створення Комі-
сія з погребіння, подібно до тої, яка була сформована у зв’язку
із смертю Леніна і яку свого часу очолював сам Дзержинський.
Поховання очільника ОГПУ, що призначалося на 22 липня, вла-
да ініціювала як масовий мітинг. Це були вже четверті похоро-
ни більшовицьких керманичів (до того – Свердлова, Леніна та
Фрунзе), тому церемоніал був стандартним. Траурна процесія,
що рухалася від Будинку Рад до Кремля, організовувалася за
ієрархічним принципом: на початку ходи відомі партійці разом
із родичами померлого, члени РНК, представники профспілок,
комсомолу, Комінтерну, товариства старих більшовиків та ко-
лишніх політкаторжан, за ними – делегації, що прибули з інших
міст. Цю процесію супроводжував ескорт військ ОГПУ та Мос-
ковського  воєнного  гарнізону.  Очільника  ОГПУ  поховали  на
Красній площі біля мавзолею. Під час опускання труни у всіх
частинах РККА та флоту прогриміли залпи, а усі  фабрики та
заводи Москви дали гудок упродовж хвилини23. Отже, погре-
бальні  практики  поховань  радянських  політичних  лідерів  у

21 Щербинин А.И.  «Красный  день  календаря»:  формирование матрицы
восприятия политического времени в России // Вестник Томского го-
сударственного университета. Философия. Социология. Политология. –
2008. – №2(3). – С. 58.

22 Красильникова Е.И. «Народная скорбь»: массовые коммеморации в го-
родах Западной Сибири, приуроченные к похоронам и поминовению
С. М. Кирова, В. В. Куйбышева  и Г. К. Орджоникидзе  (30-е гг. ХХ в.)  //
Вестник Омского университета. – 2014. – № 1. – С. 48–55.

23 От Комиссии по  организации похорон  т. Дзержинского Ф.Э.  //  Прав-
да. – 1927. – 22 июля.

Пам’ятні дні Фелікса Дзержинського

Із Дзержинським пов’язано дві дати – день його народжен-
ня (11 вересня) та день смерті (20 липня). Жодна з них не стала
таким особливим днем «червоного календаря», як, наприклад,
день пам’яті Леніна 22 січня. Але вони були тими пам’ятними
датами, що відзначалися із певною періодичністю. Регулярне
повторювання річниць, пов’язаних із «першим чекістом», стабі-
лізувало спогади про нього. Цим подіям приписувалася політич-
на значущість, навколо них створювався відповідний дискурс.
У радянському наративі «героїв-революціонерів» спогади про
Дзержинського посіли досить помітне місце.

Для пересічних громадян дата народження, як і дата смерті
Дзержинського актуалізувалася через публікації у радянських
ЗМІ. Слід відзначити, що шанування річниці дня народження
відбувалося  вже після його  смерті.  При  чому  п’ятдесятиріч-
ний  ювілей,  що  припадав  на  1927 р.,  залишився  практично
непомітним. У цьому році річниця його смерті заступила дату
народження.  Принаймні,  газета  «Правда»  від  11  вересня  не
опублікувала жодного матеріалу з цього приводу, на відміну
від шестидесятиріччя. Тоді були надруковані спогади про нього,
фрагменти з листів Дзержинського, некролог від імені Сталіна
за 1926 р. Згадку про цю «неювілейну» – 60 років – дату слід
розглядати у контексті святкування 20-річчя ВЧК, який відзна-
чався у грудні 1937 р. Вочевидь, що вона слугувала певним про-
логом до масштабних урочистостей.

«Смерть вождя важливіша за його народження»21. Це вис-
ловлювання, що стосувалося Леніна, цілком можна застосувати
і до Дзержинського. Фокусування на даті його смерті – нагаду-
вання про жертовність, служіння ідеалам до кінця. Так, у не-
крологах Дзержинського лунали фрази на зразок:

«Революция требует жертв. И революция взяла Дзержинского»,
«Он сгорел на своем посту!»,
«Сердце его перестало биться, подорванное упорной, изнури-

тельной работой»,
«Умер за революционной работой, едва успев оставить трибуну

пленума ЦК ВКП(б)».
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«традицію», що поєднувала минуле (хоча і зовсім нещодавнє),
теперішнє та майбутнє, яким його бачили більшовики у сере-
дині 1920-х рр. – «перемога пролетарської революції у світі».
Необхідною  умовою  «перемоги»  проголошувалося  єднання
навколо партії.

Неперервний зв’язок із минулим забезпечували ритуали, що
приурочувалися  до  пам’ятних днів  «героїв-революціонерів».
Радянські функціонери прагнули зафіксувати увагу суспільства
на нових датах календаря. Ці дати мали бути позначені будь-
якою активністю: випустити певну кількість продукції, зняти
фільм чи написати поему, відкрити пам’ятник, змінити топоні-
міку тощо. У СРСР жодна сфера суспільного життя не уникла
подібної динаміки28. Так само до «дзержинських дат» відбува-
лися певні заходи. Наприклад, у 1927 р. з нагоди першої річниці
із дня смерті Дзержинського пленум московських винахідників
ухвалив передати Тсоавіахіму ряд виноходів; з’їзд державної
промисловості та торгівлі зобов’язувався на добровільні внес-
ки побудувати літак для ескадрильї ім. Дзержинського; польсь-
кий клуб в Одесі розпочав збирати гроші на будівництво танка
ім. Дзержинського29.

День пам’яті ставав також приводом до змін символічного
простору, що знайшло своє відображення у топоніміці. Форму-
вався своєрідний «топонімічний культ» Дзержинського. Прак-
тика називати на його честь міські вулиці, площі, заводи, клуби
тощо склалася ще за життя очільника ВЧК–ОГПУ. Після його
смерті вона набирала дедалі більших обертів. До першої річниці
смерті «першого чекіста» були перейменовані Лубянська площа
у Москві. Найчастіше вулиці, де розташовувались будівлі ВЧК–
ОГПУ–НКВД, називались на честь Дзержинського. Його ім’я от-
римували прикордонні застави та військові частини. Із нагоди
десятої річниці смерті у 1936 р. політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило
рішення  про  присвоєння  ім’я  Дзержинського  ряду  заводів,

28 Рольф М. Советские массовые праздники / пер. с нем. В. Т. Алтухова. –
М.: РОССПЭН, 2009. – С. 147.

29 Увековечение памяти имени т. Дзержинского // Правда. – 1927. – 20
июля.

1920-х рр., і навіть згодом – у 1930-х, підпорядковувалися пев-
ному шаблону – погребіння В. Леніна24.

День похорон, так само як і дні напередодні, оголошувалися
траурними – «без увеселений и питейных продаж»25. Влаштову-
валися масові траурні мітинги у багатьох містах – Ленінграді,
Харкові,  Одесі,  Катеринославі,  Тулі,  Уляновську,  Баку  та  ін.
Радянська пропаганда зробила акцент на демонстрації колек-
тивної скорботи, яка набувала ритуальних форм і виражалася
у символічних діях з метою посилити відчуття єдності, консо-
лідації:

«Город  покрылся  траурными флагами.  Запрещены зрелища  и
представления. […] Известие о смерти Дзержинского произвело
на 160-тысячный организованный пролетариат тяжкое впечат-
ление» (м. Катеринослав, 21 липня 1926 р.)26.

До того ж, траурні мітинги використовувалися для політич-
ної агітації та «єднання мас». Зокрема, про це свідчать опублі-
ковані у газеті «Правда» гасла, що мали супроводжувати ходу:

(1) «Революционеры  умирают,  но  партия  революции  живет,
мировая социалистическая революция горит, разгорается и
победит».

(2) «После Ленина мы теряем Дзержинского, но дело револю-
ции живет и будет жить, ленинизм непобедим».

(3) «За нашу партию, за ее единство, за диктатуру рабочего класса
жил и умер тов. Дзержинский, – продолжим его дело».

(4) «Понесем  крепче  и  дружнее  Красное  знамя,  под  которым
боролся  товарищ  Дзержинский,  до  полной  победы  проле-
тарской революции всего мира»27.

Аналіз змісту гасел дозволяє зробити такий висновок: Дзер-
жинський, як і інші померлі революціонери, перетворилися на

24 Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России / пер. с англ.
С. Л.  Сухарева. – СПб: Гуманит. агентство «Академ. проект», 1999.

25 Отклики  на смерть  т. Дзержинского. Ульяновск  //  Правда. –  1927. –
22 июля.

26 Отклики на смерть т. Дзержинского. Екатеринослав // Правда. – 1927. –
22 июля.

27 Лозунги МК ВКП(б) // Правда. – 1927. – 22 июля.
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До пам’ятних дат для «чекістського  наративу» створюва-
лося літературне оформлення у вигляді поетичних творів. «Че-
кістська тематика» звучала у творчості Дем’яна Бідного34, Во-
лодимира Маяковського35, Олександра Безіменного36 , Едуарда
Багрицького37, Василя Лєбєдєва-Кумача38 та ін. У центрі цього
наративу була особа Дзержинського. Вже на день його похо-
вання газета «Правда» опублікувала вірші Д. Бідного «Памяти
рыцаря нашей партии» та Йосипа Уткіна «На гроб»39, лейтмо-
тивом яких була жертовність заради партії та комуністичного
майбутнього. Сповнений революційного пафосу постав образ
Дзержинського  у поемі  О. Безіменного  «Фелікс»,  написаній  у
1927 р.:

«Сынуля, хочешь знать,
   чем был товарищ Феликс?
   Три буквы ты возьми
   и рядом их поставь [ВЧК. – Авт.];
   В них хлещет кровь и дождь,
   в них тьма и море света.
   Ну что же? Такова
   стезя большевика…»40.

34 Бедный Д.  Юбиляру  //  Правда –  1922.  –  17  декабря;  Он же.  Живым
пролетарская честь! Погибшим бессмертная слава! // Правда. – 1927. –
18 декабря.

35 Маяковский В. Хорошо!: Октябрьская поэма // Полное собрание сочи-
нений в 13 т. Т. 8: 1927 / подг. текста и прим. В. А. Катаняна. – М., 1958. –
Режим доступу:  http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms8/
ms8-233-.htm; Он же. Солдаты Дзержинского. 1927. – Режим доступу:
http://mayakovsky.velchel.ru/index.php?cnt=8&rhime=n_71.

36 Безименный О. В.Ч.К. // Правда. – 1927. – 18 декабря; Он же. Феликс //
Диктатура труда. – 1927. – Январь.

37 Багрицкий Э. ТВС // Советская поэзия. В 2-х томах / ред.: А. Краковская,
Ю. Розенблюм. – М.: Худ. лит-ра, 1977. – Режим доступу: http://www.
world-art.ru/lyric/lyric.php?id=10472.

38 Лебедев-Кумач В. Днем и ночью мы на страже // Правда. – 1937. – 20
декабря.

39 Правда. – 1926. – 21 июля. – С. 2.
40 Диктатура труда. – 1927. – Январь.

мануфактур, трудовій колонії та Курській залізниці30. Завдяки
перейменуванням на мапі з’являлися міста із назвами Дніпро-
дзержинськ  (Кам’янське  до  1936 р.),  Дзержинський  рудник
(Щербиновський рудник до 1936 р.)31 та ін. Отож, топоніміка
мала викликати відповідні просторові асоціації, пов’язані із по-
статтю першого очільника радянських органів держбезпеки. Це
була  одна  із стратегій більшовиків  оволодіння  символічним
простором. Вони наповнювали його власними героями, а па-
м’ятні дні завдавали певний ритм перейменуванням.

Подібна  функція  –  фіксація  ідей  домінуючого  режиму  –
покладалася на пам’ятники. Монументів на честь Дзержинсь-
кого у довоєнний період було небагато. Із 1926 р. почала діяти
Комісія  з увічнення його  пам’яті, яка  затвердила бюст Дзер-
жинського роботи скульпторки С. Лєбєдєвої. Вважалося, що це
погруддя, зроблене  за  життя  Дзержинського,  було  найбільш
вдалим32.  Але  тиражувати  його  виявилося  непросто  через
фінансові перепони. Хоча до десятої річниці смерті Дзержинсь-
кого ухвалювалися рішення про встановлення пам’ятників у
багатьох містах – у Москві, Сталіному, Дніпродзержинську та
ін., втім, до війни вдалося спорудити монумент далеко не всю-
ди. Приміром, у Сталіному 25 липня 1937 р. був встановлений
бронзовий бюст висотою 1,2 м на постаменті з гранітних плит33.
Отже, були зроблені певні спроби пов’язати тематику «чекістсь-
кого календаря» із монументальними аспектами комеморатив-
них практик.

30 Постановление  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  «О  10-летии  со дня  смерти
Феликса Эдмундовича  Дзержинского». 19  июля 1936 г.  //  Правда.  –
1936. – 20 июля.

31 Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Дніпропетровська область /
гол. ред. кол.: Пащенко А.Я. (гол. редкол.). – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР,
1969. – С. 222; Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Донецька об-
ласть / ред. кол. тому: Пономарьов П.О. (гол. редкол.). – К.: Голов. ред.
УРЕ АН УРСР, 1970. – С. 321, 323.

32 Диктатура труда. – 1927. – 20 августа.
33 Памятники Донецка. – Режим доступу: http://donjetsk.com/life/1982-

pamyatniki-voroshilovskogo-rayona-chast-1.html.
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«Дзержинский проявил нечеловеческую энергию,  дни и ночи,
ночи и дни, без сна, без еды, без малейшего отдыха работая на
своём сторожевом посту»43.

Створюваний радянською пропагандою образ був далеким
від дійсності. Тому не дивно, що через рік після смерті першого
очільника ВЧК його наступник В’ячеслав Менжинський відзна-
чав несхожість Дзержинського, якого він знав, на той казенний
образ, який вже почав формуватися і заступати живу людину44.
Але  це  цілком  відповідало  радянським  «технікам  створення
героя». Зокрема, на це звернув увагу Х. Гюнтер, що у процесі
міфологізації історичні особи підганяються під міфологізова-
ну парадигму, при цьому вирішальну роль відіграє забуття інди-
відуально-історичних рис45.

Таким чином, радянські комеморативні практики були пок-
ликані героїзувати нещодавнє минуле та мобілізувати населен-
ня. Ця комеморація стабілізувалася завдяки пам’ятним дням
«героїв революції». Роковини ставали тими віхами радянсько-
го календаря,  які  вводили минуле у теперішнє. Вони давали
привід  владі  продемонструвати  «єдність  із  трудящими»  та
«правильність курсу». Регулярне повернення до минулого пе-
ретворювало реальні політичні постаті на міфологізовані.

Ювілеї ВЧК–ОГПУ–НКВД

Святкування подібне до театралізованої постанови зі своїм
сюжетом, ритуалами, перебігом подій. У святковій процесії знов
і знов актуалізується минуле, час концентрується, «густішає»
та стає видимим. Святкування річниць від створення ВЧК вклю-
чало низку заходів, які у певний час відбувалися у певному прос-

43 Ко всем членам партии. Ко всем рабочим. Ко всем трудящимся. К Крас-
ной армии и флоту // Правда. – 1926. – 21 июля.

44 Менжинский В. О Дзержинском // Правда. – 1927. – 20 июля.
45 Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон:

сб. ст. под общ. ред. X. Гюнтера и Е. Добренко – СПб: Академ. проект,
2000. – С. 744–745.

До десятої річниці ВЧК–ОГПУ, яка співпала із річницею смер-
ті  Дзержинського, у  1927 р. з’явився  вірш  Володимира  Мая-
ковського «Солдати Дзержинського»:

«Крепче держись-ка!
   Не съесть

врагу.
   Солдаты

Дзержинского
   Союз

берегут»41.

Частиною героїчного наративу також були мемуари Дзер-
жинського, що публікувалися на сторінках радянських ЗМІ, та
спогади про нього42.

Смерть Дзержинського дала поштовх для конструювання
його героїчного образу. Радянські ЗМІ транслювали цей образ
очільника ОГПУ, часто вдаючись до метафор та експресивної
подачі інформації. Дзержинський поставав у кількох подобах.
Це  –  революційний  борець  «воїн/герой/творець  революції»,
«безстрашний  солдат  великих  боїв»,  «рицар  комунізму…  із
відкритим забралом». Він позиціонувався як представник «ста-
рої більшовицької  гвардії» та «найближчий  друг  і  соратник
Леніна». Звичайно, Дзержинський – це організатор  і перший
очільник ВЧК («засновник та душа ВЧК», «гроза усіх класових
ворогів»,  «меч  пролетарської  диктатури», «залізний часовий
завоювань  червоного  жовтня»).  У «мирний  час» він  –  госпо-
дарський діяч: «найкращий організатор соціалістичного госпо-
дарства», «невтомний будівничий промисловості», а через те –
«улюбленець робітничих мас». У радянському дискурсі образ
Дзержинського набував міфологізованих рис, і це підштовхує
до аналогій із героєм античних міфів і навіть божеством, яко-
му невластиві людські немочі:

41 Маяковский В. Солдаты Дзержинского. 1927. – Режим доступу: http://
mayakovsky.velchel.ru/index.php?cnt=8&rhime=n_71.

42 Дзержинский Ф.Э.  Автобиография //  Правда.  –  1936. –  20  июля;  Из
тюремного дневника  Феликса  Дзержинского  // Правда.  –  1937.  –
20 декабря.
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но створення Радянського Союзу. Отже, значення заходів, що
відбувалися у «Большому театрі», суттєво зростало. Відповідно,
святкування ювілеїв радянських органів держбезпеки у «Боль-
шому театрі» свідчило про їхній особливий статус у радянській
державі в цей час.

Поступово складався святковий ритуал, який, втім, не був
сталим і за двадцять років зазнав певних змін. У 1920-х рр. обо-
в’язковими були паради військ ОГПУ на Красній площі у Москві,
що було даниною традиції «громадянської війни», тим більше
військові частини ВЧК були учасниками перебігу її подій:

«В морозное утро 17 декабря Красная площадь запестрела разно-
цветными фуражками войск Г.П.У. Рослый, крепкий молодняк.
Блестящие кавалеристы, щеголеватые пулеметчики в кожаных
костюмах. Разукрашенные свежей зеленью, тяжело перевали-
вающиеся  на ходу броневики,  свежевыкрашенные походные
кухни. Железная опора революции. Несокрушимая грозная опо-
ра… Идут сотрудники ГПУ. Стальные ряды. Знамена, плакаты»47.

Вочевидь, демонструвати, окрім частин Московського гарні-
зону, прапорів та плакатів, було нічого. Представлена на параді
військова  техніка  виглядала досить  скромно. Але святковий
простір не терпить порожнечі та має бути заповнений, хоча б і
похідними кухнями.

Урочиста хода у 1927 р. з нагоди десятої річниці виглядала
вже більш представницькою і описувалася таким чином:

«Ровно к 10 часам утра собрались войска на Красную площадь и
окаймили её стройными квадратами колон… Вот оркестр заиг-
рал “Интернационал”. Правофланговый отряд дружно на всю
площадь “ура”: его приветствовали начавшие обход войск чле-
ны коллегии ОГПУ… Прошли пограничники, школа транспорт-
ного отдела. Прошагал, идеально равняя ряды, отряд ОСНАЗ.
Под игривый вальс галопом проскакала кавалерия. За кавале-
рией лихо промчались пулемётчики на тройках, запряжённых
в  зелёные  тачанки.  Замыкая  проходящие  торжественным
маршем колонны, прошли в военном строю сотрудники ОГПУ,
рабочие делегации»48.

47 На празднике ГПУ // Правда. – 1922. – 19 декабря.
48 Парад на Красной площади // Правда. – 1927. – 20 декабря.

торі. Цей взаємозв’язок часових та просторових відносин Ми-
хайло Бахтін назвав хронотопом46.

У офіційному святковому календарі свято чекістів не було
щорічним і слугувало доповненням до «святкового каталогу»,
так  само,  як  інші  нерегулярні  ювілеї.  На  державному  рівні
відзначалися лише річниці, кратні п’яти, тобто 1922, 1927, 1932
та 1937 роки. Усі інші знаменні дати радянських органів держ-
безпеки для пересічних громадян  залишалися  непомітними.
Упродовж 1920-х рр. точної дати святкування роковин із дня
створення ВЧК не було. Так, урочистості з нагоди п’ятої річниці
у 1922 р. відбувалися 17 грудня, десяту річницю у 1927 р. свят-
кували 18 грудня, а п’ятнадцяту – 19–20 грудня. Лише у 1937 р.
за днем 20 грудня, коли безпосередньо була ухвалена постано-
ва РНК РСФРР про створення ВЧК, закріпилися офіційна дата
для урочистих заходів.

У цій череді святкувань 15 річниця (1932 р.) видалася до-
сить скромною без маршів та урочистих засідань, що було пов’я-
зано із низкою обставин. Зокрема, складною була ситуація у
СРСР, спричинена викликами сталінського курсу. Далася взнаки
реорганізація системи управління, від якої лихоманило апарат
ОГПУ  СРСР,  особливо у провінції.  Не  останню роль відіграла
хвороба  очільника  політичного  управління  Менжинського,
який уникав публічно демонструвати свою неміч. Втім, радян-
ським ЗМІ вдалося створити святковий інформаційний простір,
таким чином черговий ювілей не пройшов непоміченим.

Головні події, пов’язані із святкуванням річниць ВЧК–ОГПУ–
НКВД, у 1920–1930-х рр. відбувалися у Москві. «Сакральними
місцями» для урочистостей у радянській столиці були Красна
площа та «Большой театр». Його приміщення стало знаковим
для більшовиків, особливо у перші роки існування режиму. У
стінах театру пройшов V Всеросійський з’їзд рад у 1918 р., який
ухвалив Конституцію РСФРР. Із театральної сцени проголоше-

46 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исто-
рической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. –
М.: Худ. лит-ра, 1975. – С. 234–407. – Режим доступу: http://philologos.
narod.ru/bakhtin/hronotop/hronmain.html.
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1927 р. Отже, засідання виходили за межі рядових чи буденних.
Нарочито  підкреслювалася важливість  органів держбезпеки
для держави, партії та всього радянського суспільства. Чітко
ця думка пролунала у промові Анастаса Мікояна у 1937 р.:

«20-летняя годовщина ВЧК–ОГПУ–НКВД – не просто годовщина
одного из советских ведомств. Это ведомство, которое наибо-
лее близко к нашей партии. Это наиболее партийный из всех
советских органов. Это не просто ведомство, это трудовой отряд
нашей  партии и  нашей  революции,  поставленный  на  линию
огня»51.

Урочисте засідання у «Большому театрі» в Москві у 1937 р.
нагадувало літургію зі своїми правилами та ритуалами, ієрар-
хічним порядком, участю як реально присутніх осіб, так і номі-
нальних. З одного боку, «свято» об’єднувало тих, хто править,
та тих, хто підкорюється їхній владі (приміром, робітничі деле-
гації). Але з іншого, ієрархічні рамки були непорушними, при-
кладом чого може бути обрана на засіданні «почесна президія»
у складі Сталіна, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калініна,
Андрєєва, Мікояна, Косіора, Чубаря, Єжова, Жданова, Хрущова,
Булганіна, Димитрова, Тельмана, Хосе Діаса. Відсутність на цьо-
му засіданні Сталіна не розглядалася як перепона. Сталін, по-
дібно до божества, міг не брати участь у таких засіданнях. Але
рясне цитування висловів у кожній промові робило його «при-
сутнім» та «освячувало» заходи.

Коло  учасників  цього  святкового дійства  доповнювалося
представниками «широких мас»:

«Тысячи  трудящихся  столицы  пришли  приветствовать  своих
любимцев, бесстрашных чекистов, героических работников со-
ветской разведки. Здесь – стахановцы московских заводов, вид-
ные инженеры, знаменитые ученые, представители доблестной
Красной Армии»52.

51 Виступ А. Мікояна  на урочистому  засіданні,  присвяченому  20-річчю
ВЧК–ОГПУ–НКВД. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=
galNeMlLOY0.

52 Вчера в Большом театре // Правда. – 1937. –21 декабря.

Цей марш був публічним ритуалом, головною метою якого
було засвідчити присутність радянських органів держбезпеки,
попри  їх  секретність  та  непомітність, показати  їхню  міць  та
силу. Хода була покликана мобілізувати прихильників («робіт-
ничі делегації» серед колон учасників мали це продемонстру-
вати) та настрашити ворогів.

У 1930-х рр. демонстрації  військової  сили радянських ор-
ганів держбезпеки  на  парадах  відійшли  у  минуле. Головний
акцент  був  зроблений на  ретельно  зрежисованих  урочистих
засіданнях, які, за образним порівнянням Дмитра Горіна, нага-
дували месу49. До того ж, для уславлення перемог ОГПУ/НКВД
була розгорнута широка пропагандистська кампанія у радянсь-
ких ЗМІ.  І парад,  і засідання були своєрідною «вітриною», де
відбулася пропаганда символів радянських органів держбез-
пеки –  портрети  Дзержинського,  емблеми,  знамена  і  навіть
обмундирування. Все це фіксувалося  у свідомості  громадян і
перетворювалося на впізнавані символи:

«Под электрическим жемчугом октябрьских юбилейных дат, под
портретом Дзержинского мерцали на сцене своим потемнев-
шим  от  годов  серебром  и  позолотой  восемь  боевых  знамён
частей ОГПУ. Ложи театра задрапированы красными полотни-
щами  и  лозунгами  приветствия  верному  стражу  революции
ВЧК–ОГПУ»50.

Урочисті засідання були неодмінною складовою святкувань
ювілеїв ВЧК у 1920–1930-ті рр. Примітно, що це не були «відом-
чі» збори органів держбезпеки. Так, 1927 р. з нагоди 10 річниці
ВЧК–ОГПУ відбувся пленум Московської Ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів, а 1937 р. – урочистий
збір «активу партійних, радянських і громадських організацій
Москви». У цих зібраннях брали участь такі відомі партійці, як
Калінін,  Зінов’єв,  Камєнєв  у  1922 р.;  Ворошилов,  Бухарін  –  у

49 Горин Д. От  карнавала к  индустрии //  Неприкосновенный  запас.  –
2015. –  № 3.  –  Режим доступу:  https://www.nlobooks.ru/magazines/
neprikosnovennyy_zapas/101_nz_3_2015/article/11510/.

50 Торжественное  заседания  пленума Московского  совета  //  Правда.  –
1927. – 20 декабря.
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Ця традиція підношень збереглася і через десять років потому.
У 1937 р. у Києві колектив заводу «Ленінська кузня» зробив мо-
дель пароплаву; колектив скульптурної майстерні презентував
бюст  Сталіна55.  На  перший  погляд,  у  цих  жестах  дарування
немає нічого, крім фікції та формальності. Втім, на цю череду
підношень можна поглянути як на певну архаїчну традицію, що
досліджував Марсель Мосс. Подарувати та прийняти подару-
нок – все одно, що укласти союз чи створити об’єднання. Обмін
відбувається не між окремими людьми, а між групами і спря-
мований на досягнення соціальної солідарності56. Отже, з цієї
точки зору акт дарування можна розглядати символічно – як
союз пролетаріату і радянських органів держбезпеки.

Із цього ж ракурсу можна розглянути інші «дарунки» – дер-
жавні та  відомчі  нагороди  для співробітників  органів  держ-
безпеки. Заохочення за будь-які заслуги  та досягнення було
характерною рисою святкувань в СРСР. До знаменних дат че-
кісти, «які відзначилися в боротьбі із ворогами народу», отри-
мували подарунки та відзнаки. Але у цьому випадку стосунки
між дарувальником (держава/відомство) і отримувачем є іншо-
го порядку. Дарувальник володіє благами і обмінює їх на вірне
служіння. Держава відзначала чекістів найвищими нагорода-
ми – орденами Леніна, Червоного Прапора, Червоної Зірки, Знак
Пошани.  Приміром,  з  нагоди  20  річниці  407  співробітників
НКВД отримали ці нагороди57.

Крім того, в ГПУ–НКВД існувала власна система преміюван-
ня найкращих співробітників цього відомства, приурочена заз-
вичай до свята. Спочатку чекісти отримували за особливі успіхи
у роботі грамоти, подяки, зброю, портсигари та годинники. Із
1922 р.  для  кращих  співробітників  відомства  запроваджено

55 Праздник трудящихся // Правда. – 1937. –21 декабря.
56 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социально антропологи

/ сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А. Б. Гофмана. – М.: КДУ,
2011.

57 Постановление Центрального Исполнительного Комитета о награжде-
нии тт. Бермана Б.Д., Каруцкого В.А., Кривец Е.Ф., Лупекина Г.А., Соко-
линского Д.М., Федорова Н.Н. и других // Правда. – 1937. – 20 декабря.

Залучення до святкувань такого широкого представництва
мало пропагандистську мету. Це, передусім, демонстрація «на-
родної підтримки» не тільки дій НКВД, але і всього правлячого
режиму.

Окрім урочистих засідань в Москві, у республіканських сто-
лицях та радянській провінції відбувалися робітничі мітинги
та збори із представниками управлінь ОГПУ–НКВД. Ці зібрання
були своєрідним медіумом, де трудовий народ схвалював/легі-
тимізував дії радянських органів держбезпеки шляхом аклама-
ції, тобто вигуками, оплесками. Приміром, у 1937 р. співробітник
НКВД Маслов, який виступав на зборах текстильної фабрики
Ташкента, довго не міг розпочати своєї промови через «неугавні
оплески на честь сталінського наркома М. І. Єжова»53. Виступ
робітника автозаводу Максимова на московських зборах у Боль-
шому театрі переривався 7 разів, робітниці Кондрашової – 18
разів. Показово, що газета «Правда» надрукувала їхні промови
у вигляді стенограми із вставками у тексті – «аплодисменты»,
«продолжительные аплодисменты», «бурные аплодисменты,
переходящие в овацию», «все аплодируют стоя, возгласы “ура”».
Вочевидь,  важливим  було  продемонструвати  не  лише  зміст
виступу, але й схвальну реакцію зібрання. У суспільному дис-
курсі  впроваджувалася  думка  про всенародну підтримку  дій
НКВД. Інсценована єдність та непорушність лав чекістів та тру-
дящих перед обличчям ворога санкціонували та легітимізува-
ли репресивні заходи радянського режиму.

Привертає увагу також традиція подарунків від пролетаріа-
ту органам держбезпеки під час святкувань. У 1927 р. робітники
заводів Москви подарували ГПУ меч, аерогранату, модель бро-
ньовика.  Робітниці заводу  ім. Клари  Цеткін  піднесли  повний
комплект військового обмундирування. Робітники заводу «Ка-
учук» подарували знамено («Под этим знаменем пойдем вмес-
те с вами, товарищи чекисты!»).

«Українці піднесли колегії ОГПУ модель доменної печі, щоб швид-
ше розплавити контрреволюційним злам»54.

53 Фашистские наемники просчитались // Правда. – 1937. – 21 декабря.
54 Празднование 10-летие ВЧК–ОГПУ // Правда. – 1927. – 20 декабря.
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цатиріччя, газета «Правда» опублікувала повідомлення про суд
та розстріл 16 грудня А. Єнукідзе61, Б. Шеболдаєва62, В. Ларіна63

та ще п’ятьох осіб64. Хоча насправді всі згадані особи були роз-
стріляні кількома місяцями раніше, проте радянське населен-
ня було проінформоване про це у знаменний для НКВД день.

У святкових заходах з нагоди річниць ВЧК–ГПУ–НКВД бра-
ли участь іноземні «гості» – представники комуністичних рухів
інших країн  або  ті,  хто симпатизував цьому рухові.  У 1922 р.
урочистості у Москві відвідав неназваний делегат Комінтерну
від Італії, який висловив побажання мати італійську ЧК. Учас-
ником засідання пленуму міськради у Києві з нагоди десяти-
річного ювілею був румунський письменник Панаїт Істраті. У
1937 р. до почесної президії засідання у Москві були обрані, як
вже згадувалось, представники німецького та іспанського ко-
муністичних рухів – Ернест Тельман та Хозе Діас. Як зауважила
дослідниця  Емілія  Кустова  з  приводу  масового  радянського
свята 1920-х рр.: «закордоння» – близьке, далеке, що потенційне
включало увесь світ, дружнє, вороже чи байдуже – перетворило-
ся на одного із важливих учасників радянських урочистостей65.

Присутність іноземних гостей, реальна чи номінальна (як,
приміром, Тельмана, який на той час перебував за ґратами у
Німеччині), виконувала вагому символічну функцію – нібито
міжнародне визнання радянських органів держбезпеки, їхньої
діяльності та значення для інших країн. Обґрунтовуючи необ-
хідність існування ОГПУ, Й. Сталін у 1927 р. вдався до прямих

61 Єнукідзе Авель Софронович (1877–1937) – колишній секретар ЦВК СРСР,
згодом начальник Харківського автодорожнього управління.

62 Шеболдаєв Борис  Петрович  (1895–1937) –  перший секретаря  Азово-
Чорноморського крайкому ВКП(б).

63 Ларін Віталій Пилипович (1885–1937) – голова Азово-Чорноморського
крайового виконкому.

64 В Военной коллегии Верховного суда Союза ССР // Правда. – 1937. –
20 декабря.

65 Кустова Э. Советский праздник 1920-х годов в поисках масс и зрелищ
// Неприкосновенный запас. – 2015. – № 3. – Режим доступу: https://
www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/101_nz_3_2015/
article/11509/.

звання «Почесний співробітник ВЧК–ГПУ». Звичайно, першим
став Дзержинський, але до лав «почесних» могли потрапити
особи, які не були безпосередніми співробітниками, як, наприк-
лад,  Климент  Ворошилов  (командувач Північнокавказького
військового округу на той момент) та Авель Єнукідзе (секре-
тар  Президії  ВЦВК).  Поява  відомчих  відзнак ВЧК–ОГПУ  була
пов’язана із ювілейними датами, що відзначалися у 1922 р. та
1932 р. З нагоди п’ятиріччя з’явився «Почесний знак ВЧК–ГПУ.
1917–1922 (V)», щоправда, постфактум – у 1923 р. Ним нагород-
жували чекістів також під час десятирічного ювілейного дій-
ства у  1927 р.  Тоді ж  з’явився  ювілейний  жетон  із  профілем
Дзержинського. До п’ятнадцятої річниці була запроваджена но-
ва нагорода – «Почесний знак ВЧК–ОГПУ. 1917–1932. (ХV)», яка
залишалася найвищою відомчою відзнакою до 1940 р.58

Для радянських органів держбезпеки святкові роковини –
це привід для демонстрації «успіхів» у боротьбі із ворогом. Як
правило, у ці дні повідомлялося про викриття ворожих органі-
зацій, про акти розправи із їхніми учасниками або згадувалися
імена переможених ворогів. Співіснування свята з насильством
та терором у тоталітарних державах, на думку М. Рольфа, пояс-
нюється дисциплінарною функцією свят:

«Викриття ворогів спільноти, стигматизація та акти насилля про-
ти них були невід’ємною частиною цих святкувань»59.

У цей час бінарна опозиція «герой»–«ворог» особливо чітко ок-
реслювалася у радянському дискурсі. Наприклад, у дні святку-
вань десятої річниці ВЧК–ОГПУ у грудні 1927 р. була викрита
монархічна організація в Одесі, члени якої нібито мали на меті
здійснити диверсії та терористичні акти проти комуністів та
співробітників ГПУ60. 20 грудня 1937 р., коли відзначалося двад-

58 Детальніше  про  нагороди  див.:  Буяков А.М. Ведомственные  награды
ВЧК–НКВД  (1922–1940).  Ч. 1.  Ведомственные  награды  ВЧК–ОГПУ
(1922–1932). Справочник. – Владивосток, 2002.

59 Рольф М. Советский массовый праздник. – С. 302–303.
60 ГПУ раскрыта новая монархическая организация // Правда. – 1927. –

20 декабря.



«Чекістський календар»: святкування пам’ятних дат...                             101100       Ксенія Кузіна

Складалося  враження,  що  населення  святкувало  на  всьому
просторі СРСР, а саме чекістське свято мало загальнонародний
характер. Втім, перетворитися на справді масове свято воно не
мало ніяких шансів, бо було вузькопрофесійним. Усі урочисті
заходи з цієї нагоди зініціювались владними структурами, тому
про  неформальну  активність  населення  під  час  святкувань
мова  не  йшла.  Громадяни  СРСР  повинні  були святкувати  та
виявляти ентузіазм із примусу, до якого вдавався режим.

Отже, у 1920–30-ті рр. урочистості з нагоди створення ВЧК–
ОГПУ–НКВД переслідували кілька цілей. Найголовніша з них –
це легітимізація дій радянських органів держбезпеки. На думку
М. Рольфа, легітимність та авторитет є саме тими необхідними
для будь-якої влади ресурсами, які вона прагне демонструва-
ти69.  Свято  стає  чудовою  нагодою  для  цього.  Святкування
ювілеїв органів держбезпеки були покликані репрезентувати
правомірність їхніх дій, визнання за ними права на застосуван-
ня сили (а по суті – право на репресії та узаконення терору, до
якого вдавалися  владні  структури  СРСР).  Масова  участь  на-
селення у святкуванні чекістських знаменних дат мала засвід-
чити, або принаймні створити ілюзію, широкої народної під-
тримки.  Цю  «масовку» також  можна  розглядати як  частину
радянської пропаганди. Ще одна мета урочистостей – мобілі-
зація населення на боротьбу із уявним ворогом. Свято мало вик-
ликати загальний ентузіазм та причетність до цієї боротьби. У
той же час відбувалася стигматизація ворогів, «очищення» від
них радянського суспільства, і у цьому полягала дисциплінар-
на функція чекістських свят. Крім того, демонстрація сили та
могутності радянських органів держбезпеки під час знаменних
дат мала викликати гордість та патріотизм у громадян та все-
ляти страх ворогам.

* * *

Головні події «чекістського календаря» – дні пам’яті Фелікса
Дзержинського та день створення ВЧК – представляли собою
медіум  героїчного наративу  про  появу  та  діяльність  органів

69 Рольф. М. Советский массовый праздник. – С. 324.

аналогій між ВЧК та Комітетом громадської безпеки часів Фран-
цузької  революції66. Отже, важливою була  демонстрація  під-
тримки та схвалення не тільки всередині країни, але й за її ме-
жами. Цього вимагали претензії на всемогутність.

Святкування у столицях радянських республік та інших про-
вінційних містах відбувалися не так масштабно, як в Москві,
втім, річниці ВЧК–ГПУ–НКВД не залишалися непомітними. Мос-
ковські урочистості слугували своєрідним еталоном для інших
радянських міст, проте для повної імітації вони не мали відпо-
відних ресурсів. Так, військовий парад з нагоди 10 річниці вда-
лося провести 18 грудня 1927 р. лише у Владивостоку67. У Києві
у 1937 р. місцем проведення урочистого засідання було обрано
приміщення академічного театру опери та балету за аналогією
із Большим театром у Москві.

Радянські ЗМІ публікували численні замітки про загально-
міські чи заводські збори. Навіть незначні події, як-то телеграма
від райкому з привітом до «відважних захисників пролетарської
диктатури», ставали інформаційним приводом. Повідомлення
про  святкові мітинги  надходили з Тіфліса,  Баку,  Ленінграда,
Мінська, Нижнього Новгороду, Казані, Сімферополя, Севасто-
поля, Воронежа, Сталіно, Петрозаводська, Саратова, Горького,
Свердлова,  Ашхабада,  Хабаровська,  Архангельська  та  інших
міст68. У світлі радянської пропаганди відомчий ювілей вийшов
за рамки Наркомвнусправ і набув статусу загальнодержавного
масштабу:

«это не  праздник ведомства,  это праздник всей партии,  всего
народа»; «трудящиеся с чувством гордости и любви отмечают
эту  славную  дату»;  «двадцатилетие  ВЧК–ОГПУ–Нарком-
внудела –  это  наш  пролетарский  праздник»;  «праздник  всех
трудящихся».

66 Сталин И. Из беседы с иностранными рабочими делегациями. 5 нояб-
ря 1927 г. // 20 лет ВЧК–ОГПУ–НКВД. – М.: ОГИЗ, 1938. – С. 18.

67 Празднование 10-летие ВЧК–ОГПУ. По СРСР // Правда. – 1927. – 20 де-
кабря.

68 Митинги  и  собрания на фабриках и  заводах Москвы,  посвященные
20-летию ВЧК–ОГПУ–НКВД // Правда. – 1937. – 21 декабря.
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держбезпеки СРСР. Цей наратив конструювався у рамках радян-
ської патріотичної традиції. Про сталість і навіть тотальність
цього проекту свідчить той факт, що у Російській Федерації про-
довжують  відзначати  роковини,  пов’язані  із  історією  радян-
ських репресивних органів. Приміром, у 2018 р. Президентська
бібліотека та Культурний фонд Юліана Семенова організува-
ли виставку до 100-річчя Всеросійської надзвичайної комісії під
назвою «Щит и меч революции: чекист в жизни, кино, литерату-
ре»70. Примітно, що вона проходила з 11 вересня до 20 грудня,
тобто із прив’язкою до пам’ятних дат: від дня народження Дзер-
жинського до дня створення ВЧК. Як і раніше, активно викори-
стовується риторика героїзації радянських каральних органів,
а ВЧК продовжує залишатися «традицією» для ФСБ, день спів-
робітника  якого  з  1995 р.  на  офіційному  рівні  відзначається
20 грудня71. Реставрація практик святкування цих дат та подій
свідчить про сталість мислення, властиву радянському часу.
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крізь призму плакату і карикатури

Мета дослідження – виявити, проаналізувати та систематизувати клю-
чові форми  і  способи  формування  іконографічної моделі-образу
Ф. Дзержинського більшовицькими ідеологами та представниками
антибільшовицького табору у плакатній та карикатурній графіці.

Методи та методологія. Автором використані загальнонаукові, міждис-
циплінарні та історичні дослідницькі прийоми. Для аналізу візуальних
даних були застосовані такі методи: контент-аналіз, іконографічний
аналіз,  порівняльна  характеристика.  Прийоми  систематизації  й
типологізації синтетичної ідеологічно-мистецької графічної продукції
застосовувалися для стратифікації типологічних рядів.

Висновки. Для більшовицької ідеології, побудованої на бінарній моде-
лі мислення, характерним був погляд на суспільство крізь призму
протиборства «своїх» і «чужих», «героїв» та «ворогів». Радянські
ідеологи-пропагандисти намагалися у найбільш привабливому ра-
курсі репрезентувати «героїчний» образ «першого чекіста» не лише
в контексті боротьби з «ворогами», а й як зразка для наслідування.
Ці пропагандистські образи апелювали у першу чергу до архаїч-
них уявлень про «добро» та «зло» і створювали ідеальну картин-
ку для широкого загалу про представника каральних структур. На
противагу радянській моделі, пропагандисти і представники анти-
більшовицького руху намагалися сформувати образ «політичного
ката», переслідуючи власні інтереси чи інтереси замовника. Зва-
жаючи на хронологічні терміни, масштаби та кількість креолізованих
текстів, що формували інформаційний простір, можна прослідкувати
безпосередній зв’язок з сучасними пропагандистськими акціями,
що проводять послідовники «русского мира» для мобілізації насе-
лення, апелюючи до сформованих радянським агітпропом архе-
типів сприйняття.

Автор аналізував найбільш тиражовані плакати та карикатури, виго-
товлені  художниками  для  наповнення  інформаційного  простору

* Маєвський Олександр Олегович – кандидат історичних наук, старший на-
уковий  співробітник  відділу  історії  України  періоду Другої  світової
війни  Інституту  історії України  НАН України;  alexandermaievskyi@
gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9926-3270.

Kuzina K. «The Chekist’s Calendar»: celebration of the commemorative dates
devoted to Cheka–OGPU–NKVD in the USSR in the 1920s and 1930s

The purpose of the article is chiefly to attempt to analyze the process of
memorialization of events which were related to the activities of the
Soviet secret police agency in the 1920s and 1930s. The main issues
include what aims of the celebration of the anniversary of the Cheka–
OGPU–NKVD initiated by the Soviet government were; how a new ritual
was created; what place the «Chekist’s holidays» took in the Soviet
festive calendar and how they interacted with other holidays of «patriot-
ic cycle»; how they helped to represent the legitimacy of the political
regime that resorted to terrorist violence.

Methodology. The concepts of M. Bakhtin’s chronotope (time-space) and
A. Assman’s «the modern time regime» were useful tools for studying
Soviet commemorative practices dedicated to Cheka–OGPU–NKVD.

Conclusions. The «Chekist’s Calendar» is the figurative name of a set of dates
and events that were associated with the secret police agency of the
USSR in the 1920s and 1930s and were celebrated in the Soviet Union
as commemorative anniversaries. There were Felix Dzerzhinsky’s birth-
day and day of deaths as well as the Cheka’s day. These dates were
actualized by the authorities through march-past and holiday congress-
es, publications in the Soviet media, changes of toponymy and other
events dedicated to that anniversaries. The festive ritual was being formed
during the twenty years.

The heroic narrative of the Soviet secret police agency was constructed as a
part of the Soviet patriotic tradition. Dzerzhinsky’s image affected the
heroization of the Cheka–OGPU–NKVD. This propaganda image had
mythologized features. Celebration of the memorable dates pursued
several goals. In particular, there were demonstration of the authority
and the legitimacy of the Soviet security agencies; mobilization of the
population to fight the imaginary enemy; stigmatization of enemies as a
disciplinary function of holidays.

Key words: Dzerzhinsky, Cheka–OGPU–NKVD, chronotope, Soviet holidays.
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Цей текст став заголовком для пла-
катної серії, серед якої робота Е. Арц-
руняна  «Будь,  как  Дзержинский!»3

(1966 р.).  Лаконічне  зображення  де-
монструвало реципієнту профілі трьох
хлопців-піонерів на тлі червоного си-
луетного профілю Ф. Дзержинського у
«будьонівці». Текст на плакаті містить
додаткові настанови для молоді:

«Обижают младших – заступитесь, ока-
жите сопротивление обидчику. Ломают
зеленые  насаждения,  пачкают  стены
домов – создайте пионерский патруль,
наведите  порядок!  Объявите  войну
лени, нечестности, грубости, жадности,
корысти,  равнодушию!  Бейте  тревогу,
если ваш сосед по парте бросил школу,
помогите ему вернуться в класс!».

Найпоширенішими  плакатами, на
яких  зображувалися  партійні  діячі,
були в першу чергу портретні твори з
короткими або розлогими підтекстів-
ками. Для  радянських художників  це
була  можливість  не  лише  створити
максимально наближений до оригіна-
лу візуальний образ, а й продовжити
іконографічну традицію у зображенні
ще з часів монархії. Портретний плакат
(1966 р.) В. Савченка  з підтекстівкою
В. Маяковського жартівливо давав по-
раду на майбутнє і водночас звертався
до молодої людини, яка обирала про-
фесію, чи вирішувала життєві колізії.
Ф. Дзержинський зображений у черво-
ноармійській «будьонівці»,  що  відси-
лала реципієнта до початку діяльності очільника ВЧК одразу
3 Тут і далі російськомовні підтекстівки подано мовою оригіналу.

Е. Арцрунян. «Будь, как
Дзержинский!». 1966 р.

В. Савченко. Портретний
плакат. 1966 р.

СРСР. Визначено основний вектор і тематичні напрями креолізо-
ваної продукції, що відображала усталений образ голови ВЧК–ОГПУ.
Виокремлено основні блоки візуальних текстів, що охоплюють спро-
дуковані антибільшовицькими художниками зображення. Представ-
лені плакатні аркуші, що слугували  взірцем для відтворення та
цитування в інформаційному просторі СРСР.

Ключові слова: Ф. Дзержинський, пропаганда, плакат, карикатура,
інформаційний  простір,  чекіст,  креолізовані  тексти,  репресивні
органи.

У Радянському Союзі візуальний образ Фелікса Дзержинсь-
кого отримав форму багатомірної ідеологічної моделі, що час-
то експлуатувалася більшовицькими ідеологами та пропаган-
дистами у креолізованій продукції. Так, голова ВЧК, провідний
ідеолог та організатор «червоного терору», у дзеркалі комуні-
стичної пропаганди поставав в образах «лицаря революції», «за-
лізного Фелікса», «мечем і полум’ям», «з гарячим серцем і чис-
тими руками»1. Упродовж всього періоду існування радянської
влади більшовики намагались репрезентувати його як людину,
безмежно віддану справі комунізму. В уяві пересічного громадя-
нина СРСР упродовж десятиліть конструювався образ благо-
родного і великодушного борця за соціальну справедливість,
безмірно відданого романтика революції, який поклав усе своє
життя на олтар перемоги заради світлого майбутнього, знищу-
ючи ворогів комуністичної ідеї.

Образ Ф. Дзержинського активно використовувався агіта-
торами і пропагандистами для різновікових груп реципієнтів.
Із юних років пропагандисти формували ідеальний образ чекі-
ста у свідомості жовтенят та піонерів. Іконічний портрет часто
ілюстрував лекції для школярів, а піонери навіть виконували
римовані гасла, що глорифікували «Залізного Фелікса»:

«Будь, как Дзержинский,
   честным и смелым,
   Верность Отчизне
   доказывай делом»! 2

1 Маленберг А.  Скупой рыцарь  революции  /  Александр  Маленберг  //
Новая газета. – 2015. – № 77. – С. 12–13.

2 Зубов Н.И. Ф. Э. Дзержинский: Биография. 3-е доп. изд. – М.: Политиздат,
1971. – С. 291.
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«Сотрудники органов обязаны знать все
декреты и ими в своей работе руковод-
ствоваться.  Это  необходимо  для  того,
чтобы  избежать  ошибок  и  самим  не
превратиться в преступников против Со-
ветской  власти,  интересы которой  мы
призваны охранять».

Окрім  політичних  та  агітаційних
плакатів, існувала ніша рекламних пла-
катів, що транслювали візуальний об-
раз  «Залізного чекіста».  Серед  таких
рекламний плакат Я. Руклевського та
Н. Хомова до художнього фільму-біог-
рафії «Фелікс Дзержинський»  видав-
ництва «Рекламфільм». Знятий у 1953 р.,
він відомий також і за іншою назвою –
«Вихри  враждебные».  Назву  фільму
було  запозичено  з  першого  куплету
польсько-російської революційної піс-
ні «Варшав’янка» («Вихри враждебные
веют над нами…»). Плакат мав відоб-
ражати ключові  моменти  фільму, що
розповідав  про  перші  роки  станов-
лення  радянської  влади,  життя  і  ді-
яльність  Ф. Дзержинського  у  1918–
1926 рр., його активну участь у приду-
шенні  лівоесерівського  повстання
1918 р., боротьбу із безпритульністю у
1921 р., діяльність з відновлення залі-
зничного сполучення на посаді нарко-
ма шляхів сполучення5. Саме з назвою
«Вихри враждебные» (1957 р.) був на-
друкований рекламний плакат, вико-
наний за малюнком художника Б. Зе-
ленського. Фільм став поштовхом для

5 Советские художественные фильмы: аннотированный каталог 1930–
1957. – М.: Искусство, 1961. – С. 491.

Я. Руклевський, Н. Хомов.
Рекламний плакат. 1953 р.

Б. Зеленський.
Рекламний плакат. 1957 р.

після «жовтневої революції». На задньому плані зображені спа-
лахи червоного полум’я, що  у радянській плакатній традиції

стали символами революції і радянсь-
кої влади. У нижній частині плакатно-
го аркуша розміщено вірш В. Маяковсь-
кого 1927 р. із поеми «Хорошо!»:
     «Юноше, обдумывающему житье,
       решающему – сделать бы жизнь с кого,
       скажу не задумываясь –
       Делай ее с товарища Дзержинского»4.

Плакат  був  нагороджений  дипло-
мом й удостоєний премії на Всесоюзно-
му  конкурсі  плакатів,  проведеному  у
1964 р. ЦК ВЛКСМ, Міністерством куль-
тури СРСР і Спілкою художників СРСР.
Цитата В. Маяковського «Юноше, обду-
мывающему житье» стала назвою цілої
серії плакатів, серед якої й однойменна
робота художника М. Лук’янова (1984 р.),
видана накладом 65 000 одиниць із ци-
татою Ф. Дзержинського на червоному
фоні портрета:

«Быть светлым лучом для других, само-
му излучать свет – вот высшее счастье
для человека, какого он только может
достигнуть».

До портретних плакатів належить
і  робота  Є. Аніскіна  і  Ю. Дєктярєва
(1971 р.). На плакаті зображений Ф. Дзер-
жинський, на задньому плані художни-
ки  зобразили  співробітників  ВЧК  за
виконанням  службових  обов’язків.  У
нижній частині плаката розміщена ци-
тата Ф. Дзержинського:

М. Лук’янов. «Юноше,
обдумывающему житье».

1984 р.

4 Маяковский В. В. Сочинения в 2-х т. – М.: Изд-во «Правда», 1988. – Т. 2. –
С. 349–424.

Є. Аніскін, Ю. Дєктярєв.
Портретний плакат.

1971 р.
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Плакат художника Ю. Царьова «Чес-
тно стоять на страже революционной за-
конности»  (1984 р.)  був  присвячений
працівникам міліції. Автор на червоному
тлі відтворив силуетні образи співробіт-
ників ВЧК–ГПУ на чолі з Ф. Дзержинсь-
ким. Висловлювання «залізного Фелік-
са» стало назвою плакату.

Подібні  цитати неодноразово вико-
ристовувалися  із  пропагандистською
метою. Механізм цього впливу науковці
трактують таким чином. Ставши інварі-
антною сутністю правового менталітету,
масова  правосвідомість  у  конкретний
момент історичного часу детермінуєть-
ся сукупністю геополітичних, соціокуль-
турних, соціально-економічних та ідео-
логічних чинників. Структура ж право-
свідомості,  що  включала  ідеологічний
(ціннісний), прагматичний (раціональ-
ний) і психологічний (емоційний, нереф-
лексивний)  компоненти,  передбачала
можливість  зміни  кожного  з  цих  еле-
ментів  за  наявності  ефективних  інст-
рументів  формуючого  впливу.  Таким
чином, до певної міри креолізована про-
дукція  виступала  одним  із  механізмів
такого впливу6.

Плакат  Ю. Царьова  з  високим  ін-
дексом цитованості  відтворював  бага-
токольорову  літографію  художника
М. Соловйова  «Вечно  жив  революции
пламенный рыцарь» (1983 р.). В якості

6 Абдурахманова И.В. Массовое правосознание в Советской России в 1917–
1921 гг.: традиционализм или новационность. – Ростов-на-Дону, 2008. –
С. 23.

Ю. Царьов. «Честно стоять
на страже революционной

законности». 1984 р.

М. Соловйов. «Вечно жив
революции пламенный

рыцарь». 1983 р.

створення багатьох видів рекламної продукції, зокрема й кіно-
афіш, серед яких й афіша «Вихори ворожі» для українського глядача.

Кіноафіша «Вихри ворожі». 1957 р.
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Ф. Дзержинського посилилися після того, як у газеті «Правда»
від 22 липня 1926 р. без пояснень зняли всі запропоновані порт-
ретні зображення «залізного Фелікса», що мали проілюструвати
некролог Й. Сталіна. Сам же некролог був компліментарним і
траурно-урочистим:

«После Фрунзе – Дзержинский.
Старая ленинская гвардия потеряла еще одного из лучших

руководителей и бойцов. Партия понесла еще одну незамени-
мую потерю. Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь
весь пройденный путь тов. Дзержинского – тюрьмы, каторгу,
ссылку, Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюци-
ей, восстановление  разрушенного транспорта,  строительство
молодой социалистической промышленности, – хочется одним
словом  охарактеризовать  эту  кипучую  жизнь:  ГОРЕНИЕ.  Ок-
тябрьская революция поставила его на тяжелый пост, – на пост
руководителя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контррево-
люцией. Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем
имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов
пролетарской революции. “Гроза буржуазии” – так звали тогда
тов. Феликса Дзержинского. После наступления “мирного пе-
риода” тов. Дзержинский продолжает свою кипучую работу. Тов.
Дзержинский горит, налаживая расстроенный транспорт, а за-
тем в качестве председателя Высшего совета народного хозяй-
ства  горит  на работе  строительства нашей промышленности.
Не зная отдыха, не чураясь никакой черной работы, отважно
борясь с трудностями и преодолевая их, отдавая все свои силы,
всю свою энергию делу, которое ему доверила партия, – он сго-
рел на работе во имя интересов пролетариата, во имя победы
коммунизма.  Прощай,  герой  Октября!  Прощай,  верный  сын
партии! Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!»7.

Вербально змальований Й. Сталіним образ чекіста, став в по-
дальшому каноном для художників, які, зображуючи Ф. Дзер-
жинського на червоному фоні, іноді додавали спалахи вогню,
як образ революції і «полум’яного» життєвого шляху «Залізного
Фелікса». До скульптурно-портретних творів можна віднести
й плакат С. Войчанка «Ф. Е. Дзержинский 1887–1987» (1987 р.),
створений до 100-літнього ювілею Ф. Дзержинського.

7 Сталин И.В. Сочинения. – М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1948. – Т. 8. – С. 192–193.

додаткової підтекстівки використано вірші М. Ентеліса:
«Вечно жив революции пламенный рыцарь, легендарный чекист,

верный друг Ильича. Честь и слава бойцам, берегущим грани-
цы, Честь и слава героям щита и меча!».

Цитати  Ф. Дзержинського  часто
слугували підтекстівками до плакатів
з його портретним зображенням, однак
художник агітаційного відділу М. Фарх
зазначав, що серед митців повзли чут-
ки,  нібито  Й. Сталіна  насторожував  і
дратував той факт, що плакати із зоб-
раженням «грози буржуазії» настільки
іконізували й аж «занадто наслідува-
ли»  стилістику  з  його  власним  ху-
дожнім зображенням. До таких творів
можна  віднести  і  плакат  В. Іванова
«Будьте зорки и бдительны!» (1951 р.),
що був розповсюджений 200 тисячним
накладом. Із плакатного аркуша за ре-
ципієнтом  пронизливим  поглядом
спостерігав нарком внутрішніх справ
Радянської  Росії,  голова  ГПУ–ОГПУ
СРСР Ф. Дзержинський. В. Іванов зоб-
разив  силует  чекіста  в  момент  руху,
його постать подана вперед, ліва рука
у кишені пальто, права – розслаблена,
голова ледь повернена до глядача, при-
мружені  очі  концентровано  «сверд-
лять»  глядача.  Сам  В. Іванов,  комен-
туючи  свій  твір,  згадував,  що  ідея
плакату народилася у нього миттєво.
Гуляючи вулицею, він звернув увагу на
те, як рухаються перехожі й уявив, як
би  по  вулиці  проходив  «перший  че-
кіст» і «гроза контрреволюції».

Чутки серед художників про ревне
ставлення  Й. Сталіна  до  зображень

В. Іванов. «Будьте зорки
и бдительны!». 1951 р.

С. Войчанко.
«Ф. Е. Дзержинский
1887–1987». 1987 р.
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риства «Динамо»8. Адже у 1923 р., нібито, ідея об’єднати силові
відомства і змусити їх змагатися на спортивному
майданчику  належала  Феліксу  Дзержинському.  І
навіть  назву,  начебто,  товариство  отримало  від
першої букви прізвища «великого чекіста».

Подібні випадки були непоодинокими. Так, на
честь «залізного Фелікса» було названо фотоапа-
рат «ФЕД» («ФД»). Його виробництво було органі-
зоване у передмісті Харкова у 1933 р. на базі дитя-
чої  трудової  комуни  імені  все  того  ж  Ф. Е. Дзер-
жинського. Фотоапарат був дещо удосконаленою
копією німецького фотоапарату  «Leica II».  Пізна-
вані  ініціали  «ФД-1»  мав  ще  один
виріб  комуни  ім. Ф. Дзержинсько-
го – «електросвердлилка» – так тоді
називали електродриль, що теж бу-
ла копією дрилі американської фір-
ми Black Decker. Найпоширеніший у
СРСР  арифмометр «Фелікс»  також
названий  на  честь  Фелікса  Дзер-
жинського, магістральний вантаж-
ний паротяг типу 1-5-1, що вироб-
лявся  Луганським  паровозобу-
дівним  заводом  у  1931–1941 рр.,
мав символізувати повагу до нарко-
ма  шляхів  сполучень.  Водночас
майже всі більш-менш значні міста
мали вулиці, площі чи сквери імені
Ф. Дзержинського.

Емблема
фотоапарату.

Дитяча трудова комуна
ім. Ф. Е. Дзержинського.

Кожний етап діяльності Ф. Дзержинського був яскраво про-
ілюстрований більшовицькими пропагандистами. У державот-
ворчій діяльності Ф. Дзержинського дослідники виокремлюють
кілька етапів:
1. Грудень 1917 – лютий 1922 рр. – період керівництва ВЧК і

створення системи комуністичної держбезпеки;
2. Квітень  1921  –  лютий  1924 рр.  –  перехід на  господарську

роботу, керівництво наркоматом шляхів сполучення;
3. Лютий 1924 – липень 1926 рр. – діяльність Дзержинського

на чолі ВРНГ.
Попри  це,  весь  цей  час  Дзер-

жинський продовжував очолювати
органи  держбезпеки  (із  грудня
1917 р. –  очільник ВЧК,  із  лютого
1922 р. – ГПУ при НКВД РСФРР,  із
листопада  1923 р.  –  голова  ОГПУ
при РНК СРСР, нарком внутрішніх
справ РСФРР у 1919–1923 рр.).

Одним із плакатів, що ілюструє
третій  етап  діяльності  Ф. Дзер-
жинського, є конструктивістський
плакатний  аркуш  «Председатель
В.С.Н.Х.  Дзержинский  Феликс  Эд-
мундович» (1925 р.) авторства В. Луп-
піана із серії листів для Комісії щодо
поліпшення побуту учнів. У ньому
художник  зіставив  фотопортрет
Ф. Дзержинського з фотографіями
локомотивів,  фабрик,  портового
обладнання  – промислових  об’єк-
тів, що  були необхідною  деталлю

більшості творів прихильників «виробничого мистецтва». В очі
реципієнту впадає одна деталь – фрагмент вивіски «Динамо».
Цей елемент мав латентно фіксувати у свідомості реципієнта
якір  легітимації  легенди  про  створення  спортивного  това-

В. Луппіан. «Председатель
В.С.Н.Х. Дзержинский

Феликс Эдуардович*». 1925 р.

 * Так на плакаті. Правильно – Эдмундович.

8 18 квітня 1923 р. відбулися Установчі збори товариства. Були присутні
64 особи. Збори ухвалили обрати таку назву: «Московське пролетарське
спортивне товариство “Динамо”». Одночасно зі Статутом збори затвер-
дили емблему, нагрудний значок, прапор, кольори товариства й уніфор-
му. Були обрані Рада товариства в складі 17 осіб та дві комісії – технічна
та ревізійна.  На перших звітно-виборчих зборах членів МПСО «Дина-
мо», проведених 8 жовтня 1923 р. у будівлі Держцирку на Цвітному буль-
варі, Ф. Дзержинський був обраний почесним головою товариства.
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антибільшовицької візуальної продукції. Агітаційно-пропаган-
дистські карикатури, плакати та картини радянських худож-
ників протистояли антибільшовицькому табору, де фотоілюст-
ративний матеріал та креолізована продукція мали більш ін-
формативний  характер.  Прикладом  може слугувати  плакат,
надрукований  після  захоплення  білогвардійцями  Харкова  у
червні 1919 р., під назвою «Зверства большевиков. Ужасы Харь-
ковской чрезвычайки». Його підготувало і видало харківське
відділення головного відділу пропаганди при уряді Збройних
Сил Півдня Росії. Навіть командувач радянським Українським

Плакат «Зверства большевиков. Ужасы Харьковской чрезвычайки». 1919 р.

Що ж до карикатур та шаржів на «Великого чекіста», то тут
на особливу увагу заслуговує цілий пласт продукції опонентів
більшовицької ідеології. Вони одразу сформували візуальний
образ «типового чекіста», розставивши вкрай загострені емо-
ційні акценти на крайню жорстокість, моральну ницість і готов-
ність до вбивств і зловживань представників органів ВЧК. Цей
вкрай неприємний штриховий портрет, заснований як на емо-
ційних судженнях й оцінках, так і на уважних спостереженнях
за низкою персонажів із ВЧК–ОГПУ, отримав широке розпов-
сюдження у карикатурному форматі на сторінках періодичних
видань.

У західній  пресі  найпопулярнішими  стали  карикатури  на
більшовиків, де вони зображувалися дикунами із закривавле-
ними ножами в зубах. Характерно, що і вербальні, і візуальні
портрети чекістів, створені людьми, які пройшли через радян-
ські в’язниці, зазвичай мало відрізнялися від тих, що співчували
комуністичним ідеям, але були опонентами В. Леніна і Й. Сталі-
на. Прикладом можуть слугувати твори відомої функціонерки
Комінтерну А. Балабанової9 та американського анархіста А. Берк-
мана10, які створили галерею яскравих вербальних типажів дос-
відчених  провокаторів  і  переконаних  катів-садистів, згодом
візуалізованих художниками.

Закордонні  спостерігачі,  включаючи  американців  і  бри-
танців, які поділяли «ліві» ідеї, вже під час Громадянської війни
у Радянській Росії відзначали садистську жорстокість і нероз-
бірливість у засобах з боку чекістів, їх чванливість і корумпо-
ваність, а також виділяли категорію виконавців розстрільних
вироків, зафіксувавши потрапляння цих персонажів у партійно-
радянську номенклатуру11.

Як  зазначав  А. Тепляков,  у перші  десятиліття  радянської
доби  відбувалося  справжнє  протистояння  більшовицької та

9 Балабанова А.  Моя  жизнь –  борьба.  Мемуары  русской  социалистки.
1897–1938. – М.: Центрополиграф, 2007. – С. 245–247.

10 Berkman A. The Bolshevik Myth (Diary 1920–22). – New York: Boni and Li-
veright,  1925  (сhapter 26  «Prison and  ConcentrationCamp», сh. 31  «The
Tcheka», сh. 34 «A Bolshevik Trial»).

11 Сольский В. Ленин. – Берлин: Рус. унив. изд-во, 1921. – 86 с.
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мальованих  зображень.  Оскільки  на  початку  1920-х рр.  ра-
дянські карикатуристи ще мали мож-
ливість  створювати  карикатури  на
нових  комуністичних  очільників  без
ризику для свого життя, тому їх часто
зображали  у  вигляді  святих,  богів  і
православних  священиків. Ймовірно,
саме  уподібнення  головних  безбож-
ників планети святим мало нестримно
веселити реципієнта та демонструва-
ти вершину абсурду. Яскравим прикла-
дом такої  сюжетної  стилістики може
слугувати карикатура Б. Єфімова «Свя-
ті»,  де  в  образі  «святих  радянських
апостолів»  художник  зобразив  Льва
Троцького  і  Фелікса  Дзержинського.
Зрозуміло, що згодом карикатуру ви-
лучили, як і багато інших малюнків, що були зроблені на «пер-
шого чекіста».

Поруч  з  зображеннями  «святих»  провідним  тематичним
напрямом була й анімалістична тематика. До «зоологічного»
вектора  належав  шарж
П. Шухміна  «На  то  и  щука  в
море,  чтобы  этот  карась  не
плодился» (1923 р.), надруко-
ваний у журналі «Красный пе-
рец». Автор зобразив червону
щуку із головою Фелікса Дзер-
жинського та написом «Г.П.У.»,
що стрімко пливе у бік трьох
вгодованих карасів  у  чорних
фраках  та  пенсне,  які  немов
плетуть  змову  і  уособлюють
буржуазію. Карикатуристи не-
одноразово малювали Ф. Дзер-
жинського в  образі  руського
богатиря.  Так,  на  обкладин-

Б. Єфімов. «Святі».

П. Шухмін. «На то и щука в море, чтобы
этот карась не плодился». 1923 р.

фронтом  В. Антонов-Овсієнко  негативно  ставився  до роботи
органів ЧК у 1919 р., називаючи їх, і зокрема, Харківську ЧК –
«чересчурками»12.  Цей  термін  також  використовувався  для
підтекстівок у малотиражних роботах карикатуристів.

Подібної тематики плакати, в яких
демонструвалися  страхітливі  фото-
знімки більшовицьких звірств, актив-
но розповсюджувалися в інформацій-
ному просторі. У радянській же пресі,
на противагу антирадянській продук-
ції, постійно публікувалися злободенні
карикатури  на  так  званих  «ворогів
народу», на кшталт «Трубки Сталіна»

В. Дені (1930 р.), у диму якої зникають «куркулі» і «шкідники».
Подібні малюнки були покликані героїзувати чекістів і викли-
кати ненависть до внутрішніх ворогів і їхніх «білоемігрантських
замовників».

Однією з найпопулярніших карикатур, що була опублікова-
на восени 1937 р. і поширювалася та-
кож у вигляді плаката, став сумнозвіс-
ний  малюнок  Б. Єфімова  «Стальные
Ежовы рукавицы», що прославляв но-
вого «залізного наркома» М. Єжова. Як
зазначала  К. Кузіна,  влучне  викорис-
тання фразеологізму «ежовы рукави-
цы» як візуальної метафори вказувало,
нібито, на справедливу суворість й зас-
лужену кару щодо «ворогів народу»13.
Паралельно  йшов процес  вилучення
небажаних портретів, ретушування та
спотворення історичних знімків і на-

В. Дені. «Трубка Сталіна».
1930 р.

Б. Єфімов. «Стальные
Ежовы рукавицы».1937 р.

12 Тепляков А.Г.  Деятельность  органов  ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД  (1917–
1941 гг.): историографические  и источниковедческие аспекты. – Но-
восибирск: НГУЭУ, 2018. – С. 156.

13 Кузіна К. ОДПУ/НКВС у радянському плакаті та карикатурі (1930-ті –
початок  1940-х рр.)  //  З  архівів  ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  –  2019.  –
№ 1 (51). – С. 220.
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Для формування аскетичного і позитивного образу голови
ВЧК,  карикатуристи  створили  цикл  карикатур-коміксів,  що
акцентували  увагу на мінімалістичних  якостях «чекіста».  На
карикатурі  К. Єлісєєва «Неожиданное  подношение  на  одном
юбилее,  или как  тов.  Дзержинский вышел  из себя»,  портрет

К. Єлісєєв. «Неожиданное подношение на одном юбилее…».

ці  того  ж  «Красного  перца»  (№ 2,  січень  1923 р.)  П. Шухмін
зобразив  «трьох  богатирів»  –  В. Леніна,  Ф. Дзержинського  і
Л. Троцького.

Обкладинка журналу «Красный перец». № 2 січень 1923 р.
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лею органів держбезпеки колишнього СРСР конверти та марки.
Так зване «Державне підприємство “Пошта Донбасу”» провела
спеціальне погашення поштового бло-
ку № 10 «100 лет органам государст-
венной безопасности» на однойменно-
му конверті першого дня спеціальним
поштовим  штемпелем  Першого  дня.
На поштовому блоці № 10 «100 лет ор-
ганам государственной безопасности»
розміщені дві художні поштові марки:
№ 96 «ВЧК–МГБ 1917–2017» та № 97
«Дзержинский  Феликс  Эдмундович
1877–1926». На марці № 96 «ВЧК–МГБ
1917–2017» зображені знакові ембле-
ми ВЧК і МГБ «ДНР», що уособлювали спадкоємність поколінь
органів держбезпеки, «герб ДНР» і номінальну вартість у рос-
ійських рублях.

На  марці № 97 «Дзержинский Феликс  Эдмундович  1877–
1926» зображений портрет Фелікса Дзержинського, «герб ДНР»
і номінальна вартість. Номінал кожної з марок – 45 російських
рублів, вартість поштового блоку – 90 російських рублів. Нак-
лад поштового блоку № 10 – 3792 примірники.

На конверті Першого дня «100 лет органам государствен-
ной безопасности» зображений пам’ятник Феліксу Дзержинсь-
кому, що прикрашає однойменну пло-
щу у Донецьку, і петроградську будів-
лю колишнього ВЧК, розташовану за
адресою: вул. Горохова, 2. Наклад кон-
верта – 1000 шт.

Очевидно, що «ДНРівських» ідеоло-
гів на цю ідею наштовхнула російська
акція «урочиста церемонія пам’ятного
гасіння поштової марки, присвяченої
Окремій дивізії оперативного призна-
чення  внутрішніх  військ  МВС  Росії  ім. Ф. Е. Дзержинського»
24 березня 2015 р. Напередодні святкування Дня внутрішніх
військ МВС Росії у гарнізонному Будинку офіцерів «Реутово»

Поштовий блок № 10
«100 лет органам
государственной
безопасности».

Конверт Першого дня
«100 лет органам
государственной
безопасности».

Ф. Дзержинського «оживає» та розга-
няє публіку, яка зібралася на ювілей і
продовжувала  «святкувати  з  розма-
хом» 3 дні.

Однак, чи не найбільш унікальни-
ми є нетиражні дружні шаржі, які по-
любляли  створювати  учасники  засі-
дань політбюро і Раднаркому. На таких
засіданнях умовно «штатним карика-
туристом» був М. Бухарін. Вершиною
його художньої творчості став дружній
шарж на Дзержинського від 30 червня
1925 р. з мечем і підписом «Меч разящий
пролетарской  диктатуры,  или  Дзер-

жинчик на страже революции», де власноруч вождь ВЧК при-
писав:

«Надо сбоку нарисовать Бухарина, Калинина и Сокольникова с
напильниками, подтачивающими меч».

Аналізуючи  іконографічні  джерела  радянського  і постра-
дянського періоду, що фіксували зображення значної кількості
співробітників  ВЧК–НКВД,  можна  зробити  висновок, що  сам
факт друкування портретів у пресі відбивав статусність персо-
нажа. І, безсумнівно, перше місце серед численних візуальних
образів посідав Ф. Дзержинський, який навіть після смерті про-
довжував ідеалізуватися та не втрачав свого статусу «Ідеаль-
ного Чекіста» і «Лицаря Революції».

Радянським пропагандистам настільки вміло вдалося сфор-
мувати архетипи сприйняття, що й у наш час, попри здоровий
глузд, окремі послідовники «русского мира» намагаються реа-
німувати  «забальзамованих»  ідеологічних  лідерів.  Упродовж
десятиліть 20 грудня відзначалося органами держбезпеки як
«День  чекіста»,  оскільки  7  грудня  (20-го  за  новим  стилем)
1917 р.  була  створена  Всеросійська  надзвичайна  комісія  для
боротьбі  з контрреволюцією  і  саботажем  при Раді Народних
Комісарів РРФСР (ВЧК. – рос.). Пропагандисти так званої «ДНР»
вирішили 18 грудня 2017 р. для легітимації та створення фікції
правонаступництва надрукувати напередодні 100-річного юві-

М. Бухарін. Шарж на
Дзержинського. 1925 р.
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з яких портрети Героя Радянського Союзу легендарного при-
кордонника М. Карацупи з його псом-товаришем Індусом і пор-
трет Ф. Дзержинського як одного із засновників прикордонних
військ. На інших марках – зображення служби прикордонників
та відомчі відзнаки прикордонних військ.

Портрет Ф. Дзержинського на поштових марках використо-
вувався навіть у країнах соціалістичної співдружності. Зокре-
ма, таку акцію провели у Німецькій Демократичній Республіці
на  90-річний ювілей  від  дня  народження  Ф. Дзержинського,
надрукувавши блок поштових марок. На одній з них піонери
стоять біля погруддя Ф. Дзержинського, а на іншій – його порт-
рет. На купоні у блоці цитата з поеми В. Маяковського «Хоро-
шо». На полях блоку – рамка, складена з цифри «100» і німець-
кою «років».

Поштова марка Німецької Демократичної Республіки.

На противагу радянській пропаганді білоемігранти та пред-
ставники антибільшовицького табору друкували виразні кари-
катури, зокрема, малювали звірині образи чекістів і прокуро-
рів – виконавців людожерських розпоряджень більшовицьких
вождів. Звісно, вони не залишили без уваги і голову ВЧК–ОГПУ
СРСР. Так карикатурист П. Матюнін, більш відомий під псевдо-
німом  «Пем»,  уродженець  с. Піщанка  Сумського  повіту  Хар-
ківської губернії (нині Сумська обл.), емігрувавши до Парижа,

міського округу Балашиха (Московська обл.) відбулася урочис-
та церемонія пам’ятного гасіння поштової марки, присвяченої
Окремій  орденів  Жукова,  Леніна,  Жовтневої Революції,  Чер-
вонопрапорній дивізії оперативного призначення внутрішніх
військ МВС Росії ім. Ф. Е. Дзержинського (ОДОН ВВ МВС Росії).

Ця подія широко висвітлювалася у російських ЗМІ і за лека-
лом російських пропагандистів були проведені схожі заходи до
Дня прикордонника Російської Федерації у так званих «респуб-
ліках». Вже 28 травня 2018 р. пошта так званої «ЛНР» накладом
у  1500  екземплярів  надрукувала  поштовий  блок  із  5  марок,
присвячений  100-річчю створення Державної  прикордонної
служби Російської Федерації. У блоці поштових марок: на двох

Поштовий блок із 5 марок. 28 травня 2018 р.

Погашені почтові марки на конвертах.
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боєм. На арені з закутими в кайдани руками, худорлявий і ого-
лений чоловік  зі  здибленим  волоссям  стоїть  навпроти веле-
тенського чорного пса, лапи яко-
го вдягнені у взуття з гострими
металевими шипами, а на спині –
напис «Г.П.У.». Пес з оскалом ру-
хається  у  бік  своєї  жертви,  а  з
боку від нього розкидані обгри-
зені людські кістяки.

Найбільш їдкими та влучни-
ми  карикатурами  на  очільника
чекістів  прославився С. Цівінсь-
кий  –  художник-карикатурист
(псевд. – Civi, Civis), колишній поручик царської армії, який до
арешту проживав у Ризі, був заарештований 17 жовтня 1940 р.
і засуджений до розстрілу поста-
новою Військової колегії Верхов-
ного суду (ВКВС) СРСР згідно із
звинуваченням  у  шпигунстві  і
контрреволюційній  пропаган-
ді14.  Серед  найяскравіших  його
творів, за які художник заплатив
власним життям, були карикату-
ри саме на Ф. Дзержинського. На
карикатурі  «Спляча  красуня»
(нім.  –  «Schneewittchen  und  die
sieben Zwerge») зображено Лені-
на, похованого в скляній труні, а
під  труною,  на  сходах  у  кілька
рядів зображена верхівка Кому-
ністичної  партії: верхньому ряду – Дзержинський, Троцький,
Сталін, Калінін, а на нижньому – ймовірно, Бухарін або Луна-
чарський, Зінов’єв та Камєнєв.

П. Матюнін. «Советский цирк».

С. Цівінський. «Спящая красавица».

надсилав свої твори до російської емігрантської помірковано-
консервативної монархічної газети «Возрождение». Саме на її

П. Матюнін. «ГПУ». 1938 р.

Заголовок газети «Возрождение».

сторінках були опубліковані перші карикатури на ГПУ. Одна з
карикатур зображала співробітників держбезпеки, які посеред

ночі, взимку, під конвоєм ведуть
маленького  оголеного  янгола  з
пов’язкою на стегнах та написом
«1938»  до  будівлі  ГПУ.  Один  з
співробітників  держбезпеки  з
явними семітськими рисами три-
має його під прицілом револьве-
ра. Такий образ мав проілюстру-
вати зустріч нового року в «краї-
ні-в’язниці».

В іншій роботі представлено
давньогрецьку  богиню  права  й

законного порядку – Феміду, яка заплуталася у нитках, що, не-
мов промені, стеляться з дверного отвору з написом «Г.П.У.».

З-за дверей за нею, насміхаючись,
спостерігає  співробітник  держ-
безпеки. Неподалік стоїть задо-
волений  Й. Сталін  з  колегами,
яких також веселить побачене.

Неодноразово у пресі друку-
валися публікації під заголовка-
ми  «Чекісти  –  гладіатори  Ста-
ліна»  чи  «Вірні  ланцюгові  пси
Й. Сталіна». До однієї з ілюстра-
цій  цієї  тематики належить  ка-

рикатура «Радянський цирк». Автор зобразив Й. Сталіна в об-
разі римського імператора, який спостерігає за гладіаторським

П. Матюнін. «Фемида в ГПУ». 14 Расстрельные списки: М., 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга па-
мяти жертв политических репрессий. – М.: О-во «Мемориал»; Звенья,
2000. – С. 429.
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тивно поставилися до плану відновлення пам’ятника Ф. Дзер-
жинському на Луб’янській площі у Москві, негативно – 18%, а
33% – не змогли відповісти. При цьому 29% вважали, що па-
м’ятник Дзержинському – це пам’ятник епохи історії Росії, від
якої  не  слід  відмовлятися,  22% бачили  у  цьому «відновлен-
ня історичної справедливості стосовно відомого діяча радянсь-
кої влади, яка зробила багато хорошого», для 7% – пам’ятник
становитиме  велику  культурну  та  художню  цінність,  а  5%
заявили,  що  пам’ятник  добре  «вписується»  в  ансамбль  Лу-
б’янської площі15.

Натомість у Варшаві пам’ятник Ф. Дзержинському був де-
монтований 17 листопада 1989 р. під оплески варшав’ян. В Ук-
раїні цей процес проходив значно пізніше і подекуди з відкри-
тими протестами, як органів влади, так і місцевого населення.
Масовий демонтаж розпочався з процесом декомунізації, легі-

Наступною  з  серії  «замо-
гильних» стала карикатура із
зображенням Сталіна на троні,
під п’єдесталом якого – все ті
ж скляні гроби, в яких лежать
Дзержинський,  Ленін,  Сверд-
лов. Біля підніжжя сидить Ка-
мєнєв  і  говорить Троцькому:
«Иных уж нет, а те далече!».

Про  методи  роботи  Дзер-
жинського штрихово натякала
карикатура «У этого заплачут»

з підтекстівкою: «Председателем траурной комиссии назначен
чекист Дзержинский».

Автор зобразив селян – жінку і чоловіка, які стоять у калюжі
з власних сліз, які з них витискає Ф. Дзержинський, схопивши
їх за горлянки. Більш радикальним є зображення з підтекстів-
кою «Дзержинский заболел нервным расстройством. “Всегда
был  сумасшедшим”». «Кровавый  палач».  Ф. Дзержинський  у
гамівній сорочці  з наганом у руці, ствол якого  димиться, а в
клубках диму летить вороння. Головний персонаж немов дия-
вол, на фоні чорного неба, крокує тілами закатованих і вбитих
жінок, чоловіків та дітей.

Візуальна  пропаганда,  що  стала  складовою  ідеологічних
кампаній  у СРСР,  десятиліттями  формувала  ідеальний  образ
«головного чекіста». Ця модель виявилася настільки стійкою у
свідомості та інформаційному просторі, що й сьогодні ідеоло-
ги «русского мира» використовують цей образ для своїх ідео-
логічних та агітаційно-пропагандистських акцій, апелюючи до
сформованих радянським  агітпропом архетипів  сприйняття.
Незважаючи на спроби західних карикатуристів та емігрантів
сформувати образ «кривавого ката», все ж у свідомості  біль-
шості пострадянського населення Ф. Дзержинський залишаєть-
ся аскетом-ідеалістом та людяним поборником комуністичних
ідей.  Про  це  свідчать  результати  соціологічного  опитування
росіян «Левада-Центром» у 2015 р. із приводу встановлення па-
м’ятника Ф. Дзержинському. Зокрема, 49% респондентів пози-

Карикатура.
«Иных уж нет, а те далече!»

Карикатура. «У этого заплачут».

15 Памятник Дзержинскому и князю Владимиру: [електронний ресурс]. –
Режим  доступу:  https://www.levada.ru/2015/07/24/pamyatnik-
dzerzhinskomu-i-knyazyu-vladimiru/.

Карикатура. «Дзержинский заболел
нервным расстройством».
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питань  комеморативної  політики  приносять  свої  позитивні
плоди.  Деромантизація  і  дегероїзація  зловісних  каральних
органів радянської доби та їхніх очільників повертає сучасни-
кам власну історію без ідеологічних кліше та нав’язаних сте-
реотипів.

Отже, для більшовицької ідеології, побудованій на бінарній
моделі мислення, характерним був погляд на суспільство крізь
призму протиборства «своїх» і «чужих», «героїв» та «ворогів».
Радянські ідеологи-пропагандисти намагалися у найбільш при-
вабливому  ракурсі  репрезентувати  «героїчний»  образ  «пер-
шого чекіста» не лише в контексті боротьби з «ворогами», а й
як зразка для наслідування. Ці пропагандистські образи апе-
лювали у  першу  чергу  до  архаїчних  уявлень  про  «добро»  та
«зло» і створювали ідеальну картинку для широкого загалу про
представника каральних структур.

На противагу радянській моделі, пропагандисти і представ-
ники антибільшовицького руху намагалися сформувати образ
«політичного ката», переслідуючи власні інтереси чи інтереси
замовника. Зважаючи на  хронологічні терміни, масштаби  та
кількість креолізованих текстів, що формували інформаційний
простір, можна прослідкувати безпосередній зв’язок з сучасни-
ми пропагандистськими акціями, що проводять послідовники
«русского мира» для мобілізації населення, апелюючи до сфор-
мованих радянським агітпропом архетипів сприйняття.
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тимізованим з ухваленням 9 квітня 2015 р. Верховною Радою
України пакету відповідних законів. По всій території України
(окрім тимчасово окупованих територій) розпочався демонтаж
пам’ятників Ф. Дзержинському. У Харкові – 18 травня 2015 р., у
м. Дніпродзержинськ (нині – м. Кам’янське) Дніпропетровської
області  співробітники  комунальних  служб  демонтували  па-
м’ятник 17 лютого 2016 р., у Запоріжжі – 10 березня 2016 р.

У м. Києві пам’ятник Чекістам на Либідській площі (раніше –
площі Дзержинського) з написом по периметру постаменту:

  «Мужнім Чекістам,  бійцям Революції,  вірним  синам  Батьків-
щини, полеглим у битвах за владу Рад, пам’ять і шана народна»

із 2009 р. постійно піддавався актам вандалізму та нарешті був
демонтований 25 травня 2016 р.

Неодноразово під час демонтажу пам’ятників, відбувалися
протестні акції. Так, група мешканців на чолі із сільським голо-
вою с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області
намагалися відстояти пам’ятник Ф. Дзержинському. Вступаючи
у відверте вербальне та силове протистояння, вони протидіяли
комунальникам, які демонтували пам’ятник. Натомість, трап-
лялися й оригінальні випадки. Зокрема, бюст, розташований
на території Бердянської виправної колонії, не знесли, а зроби-
ли з нього пам’ятник українському козаку Максиму Кривоносу.
Дзержинському  подовжили  вуса, знищили  борідку,  зробили
козацький оселедець і «переодягли» у вишиванку. На пам’ят-
нику розмістили табличку з написом:

«Максим Кривоніс (Перебийніс). 1600–1648. Полковник війська
Запорозького».

Останній пам’ятник Дзержинському на території України
(за винятком окупованої території), розташований у селі Ми-
хайлюки  Новоайдарського  району  Луганської  області,  де-
монтовано 4 липня 2019 р. Це свідчить про те, що сформований
ідеологами-пропагандистами образ «Залізного Флікса» міцно
укорінився у свідомості тих, хто виріс в інформаційному про-
сторі СРСР.

Разом  з  тим,  активна  просвітницько-культурна робота  у
поєднанні  з  нормативно-правовим  регулюванням  складних
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Conclusions. The Bolshevik ideology, built on a binary model of thinking, was
characterized by a view of society through the prism of the confrontation
of «their» and «foreign», «heroes» and «enemies». Soviet ideologues-
propagandists tried to present the «heroic» image of the «first Chekist»
in the most attractive perspective not only in the context of the struggle
against «enemies», but also as a model to follow. These propaganda
images appealed primarily to archaic notions of «good» and «evil» and
created an ideal picture for the general public about the representative
of the Soviet secret police agency. In contrast to the Soviet model, the
representatives of the anti-bolshevik movement tried to create the image
of a «political executioner», while pursuing their own interests or the
interests of their customer. Given the chronological terms, scale and
number of creolized texts that formed the information space, we can
trace a direct connection with modern propaganda campaigns conducted
by followers of the «Russian world» to mobilize the population, appealing
to the Soviet agitprop archetypes of perception.

The article analyzes the most widely circulated posters and caricatures made
by artists to fill the information space of the USSR. The main vector and
thematic directions of creolized products were determined, which reflected
the established image of the head of the Cheka-OGPU. The main blocks
of visual texts covering the images produced by anti-bolshevik artists
are singled out. The poster sheets that served as a model for reproduction
and citation in the information space of the USSR are presented.

Key words: F. Dzerzhinsky, propaganda, poster, caricature, information space,
security officer, creolized texts, repressive bodies.

5. Kuzina, K. (2019). ODPU/NKVS u radjansjkomu plakati ta karykaturi
(1930-ti – pochatok 1940-kh rr.). Z arkhiviv VUChK, GPU, NKVD, KGB –
From the archives of the VUChK–GPU–NKVD–KGB. 1 (51), 220–263. [in
Ukrainian].

6. Macheret, A (Ed.) et al. Sovetskie hudozhestvennye filmy: annotirovannyj
katalog 1930–1957. (Vols. 1–5); Vol. 2. (1961). Moskva: Iskusstvo. [in
Russian].

7. Malenberg, A. (2015). Skupoj rycar revolyucii. Novaya gazeta. issue 77
(2364). Retrieved from: https://issuu.com/novayagazeta/docs/novgaz-
pdf__2015-077n. [in Russian].

8. Mayakovskij, V. (1988). Sochineniya v dvuh tomah (Vol. 2). Moskva:
Pravda. [in Russian].

9. Pamyatnik Dzerzhinskomu i knyazyu Vladimiru. Retrieved from: https://
www.levada.ru/2015/07/24/pamyatnik-dzerzhinskomu-i-knyazyu-
vladimiru/. [in Russian].

10. Solskij, V. (1921). Lenin. Berlin: Russkoe universalnoe izdatelstvo. [in
Russian].

11. Stalin, I. (1948). Cochineniya. (Vols. 1–18); Vol. 8. Moskva: OGIZ;
Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoj literatury. [in Russian].

12. Teplyakov, A. (2018). Deyatelnost organov VChK–GPU–OGPU–NKVD
(1917–1941 gg.): istoriograficheskie i istochnikovedcheskie aspekty.
Novosibirsk: NGUEU. [in Russian].

13. Zubov, N. (1971). F. E. Dzerzhinskij: Biografiya. (3th ed.). Moskva:
Politizdat. [in Russian].

Maievskyi O. Felix Dzerzhinsky the «first сhekist» and «bloody executioner»
through the prism of poster and caricature

The purpose of the study is to identify, analyze and systematize the key
forms and the methods of forming the iconographic model-image of
F. Dzerzhinsky by Bolshevik ideologists and representatives of the anti-
Bolshevik camp in posters and caricature graphics.

Methods and methodology. General scientific, interdisciplinary and historical
research methods were used to prepare the text. The following methods
were used for the analysis of visual data: content analysis, iconographic
analysis, comparative characteristics. Techniques of systematization and
typology of synthetic ideological and artistic graphic products were used
to stratify typological series.
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ричного  джерела  були  провідними  під  час  роботи  з  виявленою
архівно-кримінальною справою Василя Сахно-Устимовича.

Висновки. На підставі виявленої архівно-кримінальної справи на Ва-
силя Олександровича Сахно-Устимовича, вдалося висвітити роль
родини Сахно-Устимовичів в Українській революції. Щонайменше
троє представників роду – Микола Миколайович Сахно-Устимович,
Олександр Олександрович та Василь Олександрович Сахно-Усти-
мовичі – брали активну участь в українському русі у 1917–1921 рр.
Так, спираючись на архівні документи, були встановлені нюанси
загибелі голови Ради Міністрів Української Держави Миколи Мико-
лайовича Сахно-Устимовича.

Олександр Сахно-Устимович брав участь в організації україн-
ських військових підрозділів, упродовж тривалого періоду був до-
віреним помічником П. Скоропадського. Василь Сахно-Устимович
очолював Власний Гетьмана конвой. У 1919 р. брати намагалися
ініціювати створення окремих українських підрозділів у складі Доб-
ровольчої армії Антона Денікіна. Втім, усі їхні спроби наразилися
на протидію керманичів російського «білого руху», особливо ге-
нерала Денікіна, який заперечував право українців на розбудову
власної державності.

Після поразки, якої зазнали білогвардійці у боротьбі із більшо-
виками, та їхньої евакуації з Криму, брати Сахно-Устимовичі також
були змушені залишити Україну. Але вони продовжили боротися із
більшовизмом у складі емігрантських організацій.

Ключові слова: Сахно-Устимовичі, Скоропадський, архівно-криміналь-
на справа, Гетьманат.

18 квітня 1925 р. на радянсько-румунському кордоні, на ук-
раїнському боці Дністра, був затриманий звичайний селянин.
Однак згодом з’ясувалося, що це – Василь Олександрович Сах-
но-Устимович,  відомий  українських  військовий  діяч  1917–
1920 рр.,  і,  зокрема,  один  із  близьких  соратників  гетьмана
П. Скоропадського1.

Серед найближчого оточення гетьмана Павла Скоропадсько-
го було кілька осіб на прізвище Сахно-Устимович та Устимович.
Зокрема, Олександр Сахно-Устимович неодноразово згадував-
ся у спогадах П. Скоропадського, як його ад’ютант та довірена
особа, а Микола Устимович – перший голова Ради Міністрів Ук-
раїнської Держави.
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походів – усобиць між правобережними та лівобережними ук-
раїнськими гетьманами за участі Московії та Османської імперії.
Його син Устим, теж козацький сотник, за власний кошт відбу-
дував  славнозвісний  Мотронинський  монастир  (нині  Свято-
Троїцький Мотронинський жіночий монастир у с. Мельники на
Черкащині), де й був похований. У пам’ять про свого великого
предка  одна  частина  козацького  роду мала  прізвище  Сахно-
Устимович, а друга – просто Устимович. Село Устимівка аж до
часів Голодомору залишалося їх родинним гніздом.

Сахно-Устимовичі, що нас цікавлять, діти генерал-майора
Олександра  Васильовича  Сахно-Устимовича  (29.08.1824–
27.01.1912).  Він був прикметною особистістю.  Майбутній ге-
нерал народився у с. Устимівка (нині Глобинського району Пол-
тавської області), закінчив Павловський кадетський корпус у
Санкт-Петербурзі, із 1846 р. служив офіцером у Терському ко-
зацькому війську, а з 1864-го – у Кубанському козацькому війсь-
ку, брав участь у багатьох завойовницьких походах на Кавказі.
Після виходу у відставку у 1876 р. оселився у Києві, де і мешкав
до самої смерті. Був похований у рідному селі – на погості Воз-
несенської церкви4. Згідно даних В. Модзалевського, у генера-
ла було шестеро дітей, один із них помер у дитинстві, і відтак
залишилися:
 Василь Олександрович – народився 10 жовтня 1870 р. у ста-

ниці  Царській  Кубанської  області,  закінчив  у  1888 р.  Пет-
ровський Полтавський кадетський корпус та у 1890 р. Олек-
сандрівське військове училище, пізніше служив у Терському
козацькому війську, у складі 1 Сунженсько-Владикавказького
полку брав участь у російсько-японській війні 1904–1905 рр.,
був одружений на осетинці Вірі Арсеніївні Таучеловій;

Олексій Олександрович – народився 3 жовтня 1873 р. у станиці
Наурській Терського козацького війська, у 1891 р. закінчив
Петровський Полтавський кадетський корпус, у 1894 р. Єліса-
ветградське кавалерійське училище, служив у частинах ро-
сійської  регулярної  кавалерії  та  Терському  козацькому

Василь Сахно-Устимович – рідний брат Олександра, і через
те, що про нього збереглось дуже мало інформації, в українській
історичній  літературі  діяльність  двох  братів  приписувалося
лише одному з них – Олександру.

У  фондах Російського державного  військово-історичного
архіву виявлений послужний список лише Олександра Сахно-
Устимовича. Згідно  цього  документа,  складеного  21  серпня
1901 р., Олександр Олександрович Сахно-Устимович народив-
ся 23 листопада 1880 р. У документі зауважувалося, що він по-
ходить із дворян Полтавської губернії (місце народження у пос-
лужному  списку не  зазначалося), закінчив  Володимирський
Київський кадетський корпус та Костянтинівське артилерійсь-
ке  училище  у  Санкт-Петербурзі.  По закінченні  училища  був
направлений до 5-ї артилерійської бригади (місце дислокації –
Житомир)2. Через  це низка дослідників  (упорядник спогадів
генерала Я. Слащова О. Г. Кавтарадзе, а також деякі інші) вважа-
ли, що був лише один політично активний Сахно-Устимович –
Олександр. Зокрема, у праці автора статті «Офіцерській корпус
Армії Української Народної Республіки» з двох постатей (Олек-
сандра та Василя) також було створено одну3.

Виявлення у Центральному державному архіві громадських
об’єднань України архівно-кримінальної справи Василя Олек-
сандровича Сахно-Устимовича дало змогу остаточно довести,
що в українському військовому русі 1917–1921 рр. брало участь
двоє рідних братів. Крім того, встановити: хто з братів, яку роль
виконував у різні часи, а також – з’ясувати долю Миколи Сахно-
Устимовича – одного з близьких соратників гетьмана П. Ско-
ропадського.

Родина  Сахно-Устимовичів  внесена  до  четвертого  тому
«Малоросійського Родословника» В. Модзалевського. Рід Сахно-
Устимовичів почався від сотника реєстрового козацтва Софонія
Сахна, який загинув 1678 р. під час так званих Чигиринських

2 Российский государственный военно-исторический архив, ф. 409, оп. 2,
д. 17560, п/с 299–136.

3 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республі-
ки (1917–1921). – К., 2007. – Кн. 1. – С. 389–390.

4 Модзалевский В. Малороссийский Родословник. – К., 1914. – Т. 4. – С. 557,
558.



Останні гетьманці: діяльність братів Сахно-Устимовичів                           139138                   Ярослав Тинченко

війську,  учасник  російсько-японської  війни  1904–1905 рр.,
одружений на Ользі Павлівні Макаровій;

 Олександр Олександрович – народився 23 листопада 1880 р.,
закінчив  у  1899 р.  Володимирський  Київський  кадетський
корпус,  у 1901 р.  Костянтинівське  артилерійське училище,
служив у 5-й артилерійській бригаді (м. Житомир), із 1909 р. –
у 1-й Терській кінно-гарматній батареї, із 31 жовтня 1910 р. –
штаб-ротмістр, ад’ютант штабу Київського військового окру-
гу. Саме його послужний список зберігається у Російському
державному військово-історичному архіві.

Крім трьох синів, у генерала було ще дві доньки: Олена та
Уляна Олександрівни5.

В українському військовому русі 1917 р. відзначилися два
брати Сахно-Устимовичі: Олександр та Василь. Так, 29 березня
1917 р. у  Києві  за  ініціативи  М. Міхновського  було  скликано
нараду  вояків-українців  київської залоги.  У  цій  нараді  брав
участь і ад’ютант командувача Київського військового округу
капітан  Олександр  Сахно-Устимович.  Він виконував  функції
заступника керівника  наради6.  Як  відомо, у  подальшому  іні-
ціатива з організації українського війська перейшла до Цент-
ральної Ради, а відтак – Українського військового генерально-
го комітету на чолі з С. Петлюрою. У діяльності цієї організації
О. Сахно-Устимович вже не фігурує, не виключено – через те,
що він був дворянином, а Центральна Рада та, зокрема – Україн-
ський військовий генеральний комітет – виразно соціалістич-
ного спрямування. Водночас, на посаді ад’ютанта командувача
Київського військового округу Олександр Сахно-Устимович за-
лишався щонайменше до листопада 1917 р.

Василь Сахно-Устимович під час допитів у ДПУ дещо кон-
кретизував  інформацію  із «Малоросійського родословника»
В. Модзалевського. Він зазначив, що у 1898 р. демобілізувався
та мешкав з батьком у м. Курінька Лохвицького повіту Полтав-
ської губернії. Під час російсько-японської війни знов пішов на
військову службу та брав участь у боях у складі 1-го Сунженсь- Імовірно, Василь Сахно-Устимович (ліворуч) та

Олександр Сахно-Устимович (праворуч)*. Фото з приватної колекції.

* Знімок міг бути зроблений з нагоди випуску Олександра Сахно-Усти-
мовича з Костянтинівського артилерійського училища.

5 Модзалевский В. Малороссийский Родословник. – С. 562, 563
6 Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923. – Т. 1. – К., 2002. – С. 246.



Останні гетьманці: діяльність братів Сахно-Устимовичів                           141140                   Ярослав Тинченко

ють козаки й старшина в старовинних козацьких строях, у чер-
кесках, вишиваних сорочках. Але ще не всі здолали привести
себе до такого вигляду. Більшість одягнута в російські “гімнас-
тьорки”  та  захисного  кольору  шаровари.  Обличчя  освітлені
внутрішнім сяйвом твердості, рішучості та гордості від свідомо-
сти, що вони — піонери великого діла — відбудови України. Всі
вони — і старшина, й козаки — добровольці; прийшли сюди,
маючи на думці тільки боронити свій край, якого вже починає
охоплювати пожежа анархії»8.

Новостворений підрозділ Сахна-Устимовича отримав назву
Першого  Гайдамацького  пластунського  куреня.  При  ньому
також організовувалися запасна та кінна сотня, а також куле-
метна команда. Для надання воякам національного колориту,
стараннями одного з керівників ради, лікаря І. Луценка було
придбано  на  Кубані  та  доставлено  до  Одеси  черкески  та  ко-
зацькі шапки, які стали ознакою військового підрозділу.

Після жовтневого перевороту у Петрограді та проголошен-
ня ІІІ Універсалу у листопаді 1917 р. у місті почалося швидке
формування  Одеської  гайдамацької  бригади.  Запасна  сотня
розгорталася у Другий Гайдамацький курінь, кінна – у Перший
Гайдамацький кінний полк. Командиром Першого Гайдамаць-
кого  куреня, а потім – полку,  В. Сахно-Устимович залишався
щонайменше до кінця 1917 р. Однак під час січневих боїв на
вулицях Одеси з більшовиками підрозділ очолював вже інший
командир.

Олександр та Василь Сахно-Устимовичі знов почали фігу-
рувати у документах із березня 1918 р. Один із братів форму-
вав  на  батьківщині Полтавський  партизанський  загін,  який
незабаром  влився  до  Гордієнківського  кінно-гайдамацького
полку військ Центральної Ради. Інший очолив підрозділ з ана-
логічною назвою (його називали як Полтавським, так і Лубенсь-
ким), але – у Києві. Крім того, як зазначав Василь Сахно-Усти-
мович на допитах, його брат Олександр навесні 1918 р. обіймав
посаду  начальника  ремонтування  військ  Центральної  Ради
(«ремонтування» у розумінні того часу – відбір для поповнен-
ня кіньми військових підрозділів).

ко-Владикавказького полку Терського козацького війська. По-
тім знов демобілізувався та мешкав на хут. Хосанай Кубанської
області. У 1916 р. повернувся на військову службу, був началь-
ником військового транспорту, у 1917 р. сформував та очолив
в Одесі Перший Гайдамацький курінь військ Центральної Ради7.

Василь Сахно-Устимович, як командир одеських гайдамаків,
дійсно згадувався у місцевій пресі того часу, а також у спогадах
одного  з  учасників  цього  формування.  9 червня  (27  травня)
1917 р. солдати маршових рот, що мали вирушити з Одеси на
фронт, зробили категоричну заяву, що не підуть з міста, доки в
ньому не буде створено українську частину.

Командувач округу генерал Маркс, хоч і був супротивником
українізації, але пішов на поступки українській військовій раді
та дозволив сформувати в Одесі Гайдамацький курінь. Ця час-
тина  розташувалася  під  Одесою, у  піхотних  таборах  на  «5-й
станції». Свої враження від формування одеських гайдамаків
записав старшина М. Янчевський (мовою оригіналу):

«Перед очима діялось те, що відійшло вже у вічність. […] Зразу
воскресла в пам’яті так гарно, живо й художньо описана Гого-
лем Запорозька Січ. Місце табору Гайдамацького куреня сприя-
ло  й  життю,  й  картинності.  […]  Це  рідкий ліс.  […]  Видно,  що
війська  давно  вже  тут  не  постоювали:  окопчики  для  шатрів
почасти зруйнувалися, але рясно заросли травою, стежки теж
позаростали травою й кропивою, надаючи цим приятелям за-
недбання оригінальний колоріт. Між деревами густо порозки-
дались кущі, під якими, стомлені козаки поклалися спати. Там
на  пеньку  в  холодечку  сидить  козак,  похилившись;  над  ним
свійський галяр із “оселедцем” голить, залишаючи і йому “осе-
ледця”.  Тут  компанія,  як  видно,  новоприбулих,  підстеливши
шинелю, закусує чим Бог послав, озирається на всі боки, діля-
чись вражіннями. Тут же недалеко розкинуті шатра звичайного
російського таборового зразку вперемішку з маленькими поход-
ними, до котрих туляться імпровізовані намети з плахт,  із ки-
лимів та кавалків хатнього полотна. Між шатрами в порядкові,
в “козлах” стоять рушниці, шаблі, кулемети; біля них походжає
суворо варта. […] Чути пісню “Ми гайдамаки, всі ми однакі”, –
це повертається сотня з навчання. Повноту картини доповню-

7 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2286, арк. 22. 8 Янчевський М. Iз спогадів // За Державність. – Каліш, 1931. – Ч. 2. – С. 142.



Останні гетьманці: діяльність братів Сахно-Устимовичів                           143142                   Ярослав Тинченко

но. Його виявили у потязі, що вирушав з центрального київсько-
го вокзалу й зупинився на станції «Київ-Московський». Разом
із ним у потязі затримали Миколу Сахно-Устимовича, який був
першим головою Ради Міністрів Української Держави, а також
ще одного діяча (його прізвища Василь Олександрович не па-
м’ятав). Заарештованих привели до Саперної Слобідки, де по
черзі почали страчувати. Коли перших двох застрелили, Василю
Сахно-Устимовичу вдалось втекти з-під розстрілу. Так трагіч-
но загинув один з діячів Гетьманщини 1918 р. Микола Сахно-
Устимович11.

Обидва брати брали активну участь  у  гетьманському  за-
колоті. Зокрема, загін Василя Сахна-Устимовича вночі з 29 на
30 квітня захопив Державний банк УНР. На ранок нова геть-
манська влада запанувала всюди у Києві, а ще за кілька днів –
по всій Україні.

Партизанська (або – Отаманська) сотня братів Сахно-Усти-
мовичів була переформована у Власний Гетьмана Конвой та
несла варту у гетьманському палаці (колишньому генерал-гу-
бернаторському  будинку).  Василь  Сахно-Устимович  став  ко-
мандувачем Власного Гетьмана Конвою, а Олександр – один із
його осавулів (ад’ютантів). 20 листопада 1918 р., згідно наказу
Військової Офіції Української Держави № 258, старший осавул
гетьмана П. Скоропадського Олександр Сахно-Устимович отри-
мав чин полковника.

Серед наказів Військової офіції є ще один – № 141 від 24 ве-
ресня 1918 р., де згадувалося, що Устимович Микола, колишній
полковник,  командир  Власного  Гетьмана  Конвою,  був  зат-
верджений у ранзі генерального хорунжого зі старшинством з
6 червня 1918 р.9 Але поки незрозуміло: про якого саме з Усти-
мовичів (Сахно-Устимовичів) тут ідеться?

Незабаром Власний Гетьмана Конвой було переформовано,
а його особовий склад замінено «великорусскими офицерами».
Як згадував П. Скоропадський:

«Окремий дивізіон вважався кращою частиною, яку я приберіг
для останнього удару»10.

До якого саме часу Василь Сахно-Устимович очолював кон-
вой П. Скоропадського – поки що не вдалося встановити. Сам
він  на  допитах  розповідав, що  після  увільнення  із Власного
Гетьмана  Конвою  його  призначили членом  чернігівської  ре-
монтної комісії.

Коли 14 грудня 1918 р. до Києва вступили війська Дирек-
торії, Василя Сахно-Устимовича захопили у полон, а Олександр
урятувався втечею. У 1925 р. на допиті співробітникам ДПУ у
Харкові Василь Сахно-Устимович оповів про цю подію доклад-

Гетьман Павло Скоропадський зі своїм оточенням та представниками
німецького командування. Одразу за П. Скоропадським
у черкесці з кинджалом – Олександр Сахно-Устимович.

Фото з приватної колекції.

9 ЦДАВО України, ф. 1077, оп. 1, спр. 1.
10 Скоропадський П. Спогади. – К. –Філадельфія, 1995. – С. 323.

11 ЦДАГО  України, ф.  263, оп.  1,  спр.  2286,  арк.21.  Про  версії  загибелі
М. Сахно-Устимовича див.: Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Пав-
ла Скоропадського: персональний вимір. – К.: Ін-т історії України НАН
України, 2016. – С. 72.
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ва у боротьбі з більшовиками та потребу у посиленні його ролі.
Генерал А. Шкуро писав:

«Мимоволі виникає питання: як же посилити і помножити
сім’ю  козаків.  Де  шукати  той  елемент,  звідки козаки  можуть
черпати поповнення своїх сил в боротьбі з ворогами Держави.

Відповідь сама собою напрошується, вона абсолютно оче-
видна. Таким елементом є благомисляче налаштована частина
населення Малоросії – цієї старої колиски козацтва, переважно
Полтавської та Чернігівської губерній, де і до цього часу зберігся
стан козаків. Там ще живі перекази сивої козацької старовини і
витає дух їх доблесних предків Запорізьких козаків – славних
борців за віру Православну і за своє ім’я Російське.

Малоросійське (Дніпровське) козацтво, відроджене на твер-
дому підґрунті  їхніх  предків –  запорожців,  стане  прекрасним
бойовим елементом для боротьби з більшовиками і, що, можли-
во, ще важливіше – позитивною протиотрутою сепаратистсько-
му самостійному руху “щирих українців”, побудованому на об-
мані народу шляхом спотворення історичних імен, назв, термінів
і фактів. Говорячи про це, необхідно особливо підкреслити ту
обставину, що керівники самостійного щиро-українського руху
обрали  досить  вірний  шлях  до  досягнення  своєї  мети:  вони
користуються  циркулюючими  у  цьому  районі  спогадами  про
славне козацьке минуле і, граючи на цьому, намагаються штов-
хнути маси по хибному шляху.

Повинно вирвати з рук ворога його зброю і нею його вра-
зити […].

На підставі викладеного, мені зовсім виразно окреслилася
необхідність, за прикладом формування у  м. Полтаві у  1831–
1832 рр. Малоросійських козацьких полків, сформувати з кращої
частини корінного населення Малоросії, як нащадків Запорож-
ців і старого Малоросійського козацтва, стану і понині існуючого,
особливий Малоросійський козачий загін з найменуванням в
пам’ять безсмертних заслуг перед Батьківщиною Запорожців –
“Запорізький Кіш Малоросійського козачого війська”. Цим шля-
хом будуть збільшені ряди козаків, на кістках і крові яких в знач-
ній мірі відроджується Росія.

Сподіваючись найближчими днями по цьому питанню зро-
бити  доповідь  Головнокомандуючому  Збройними  Силами
Півдня Росії, переконливо прошу Ваше Превосходительство не
відмовитись терміново у своєму листі висловитися з приводу
вищенаведених мною міркувань.

Василю Олександровичу пощастило дістатися до Одеси. Зго-
дом він вирушив на Кубань – до м. Катеринодара, щоб уладна-
ти родинні справи. Там він зустрівся із братами – Олександром
та Олексієм, які вже служили у Збройних Силах Півдня Росії.

У протоколах допитів Василь Сахно-Устимович стверджу-
вав, що брат Олександр пропонував білогвардійському генера-
лу Андрію Шкуро – кубанцю, що мав українські корені, відроди-
ти запорізьке козацтво та створити з добровольців військовий
підрозділ. На це, буцімто, дав усну згоду командувач Збройни-
ми Силами Півдня Росії генерал А. Денікін. А. Шкуро мав бути
отаманом відродженого Запорізького козацтва. Підрозділ пла-
нувалося сформувати у Полтаві12.

Генерал  А. Шкуро  дійсно  цікавився  «запорізьким  питан-
ням», про що знаходимо свідчення у його спогадах:

«Проходячи по Катеринославській губернії і зупиняючись у
селян, я вів з ними довгі бесіди на різні теми. Гетьмана Скоро-
падського вони рішуче і одностайно засуджували.

– Це був панський цар, – говорили вони, – панам землі роз-
дав, а нам – нічого.

Сепаратистських ідеалів Петлюри вони абсолютно не поді-
ляли і взагалі не цікавилися ним, вважаючи його чимось на зра-
зок дивака, психопата.

– Які ми українці, ми – росіяни, – заявляли вони, – тільки
ми – козаки.

Справа у тому, що лівобережні хохли* – прямі нащадки за-
порожців – пишалися своїм прізвиськом “козаки” і мріяли про
відновлення Запорізького козацтва. Найбільше симпатизували,
однак, селяни батьку Махну»13.

Російському історику О. Дерябіну вдалося віднайти унікаль-
ний документ про докладні плани генерала А. Шкуро з відрод-
ження українського  козацтва.  Ідеться  про  лист А. Шкуро  до
отамана Всевеликого Війська Донського генерала А. Богаєвсь-
кого, який був написаний та відправлений з м. Кисловодськ у
липні 1919 р. У першій половині листа ішлося про роль козацт-

12 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2286, арк. 21–21зв.
* Так у тексті.
13 Шкуро А.Г. Гражданская война в России. Записки белого партизана. –

М., 2004. – С.223–224.
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армії генерала П. Врангеля була сформована окрема українська
Полтавська сотня. У її складі перебувало чимало мешканців Лу-
бенського повіту. Вдалося виявити кілька анкет добровольців
з цієї сотні, які у 1922 р. клопотали перед радянським посоль-
ством про повернення на батьківщину. Так, фельдшер Микола
Леонтович (1899 р. н. із м. Лубни), стверджував, що ще у 1919 р.
виїхав до Криму, де 20 травня 1920 був мобілізований до Пол-
тавської кінної сотні. Ця сотня воювала у генерала П. Врангеля
до моменту евакуації з Криму. 6 грудня 1920 р. М. Леонтович з
групою інших евакуйованих з Криму українців переїхав до Ру-
мунії (табір Текіргіаль), 15 квітня 1921 р. – до Болгарії, а 6 лю-
того 1922 р. – до Чехословаччини17.

Козак Грицько Сацький (1904 р.н., уродженець Лубен), в ан-
кеті розповів, що по завершенні у 1919 р. Лубенської чоловічої
гімназії  разом з братом виїхав до Криму, де вступив до Пол-
тавської кінної сотні, з вояками якої емігрував спочатку до Кос-
тянтинополя,  а  потім  –  до  Румунії  та  Чехословаччини18.  Але
подібні формування скоріше були винятком, ніж правилом.

Незважаючи  на  антиукраїнську  спрямованість  білогвар-
дійців, В. Сахно-Устимович вступив до Добровольчої армії. Під
час допиту В. Сахно-Устимович розповів, що у серпні 1919 р. у
Харкові він був зарахований генералом А. Шкуро до 1-го парти-
занського кінного полку з правом формування окремої сотні.
Восени  1919 р.  був  призначений  командиром  Дніпровського
кінного полку Збройних Сил Півдня Росії, який мав сформувати,
але не став цим займатися. В. Сахно-Устимович стверджував,
начебто поїхав до Ялти, де був визнаний медичною комісією
непридатним до військової служби.

На діяльності братів Сахно-Устимовичів у Криму у 1920 р.
варто зупинитися докладніше. Білогвардійський генерал Я. Сла-
щов-Кримський у спогадах описав спробу організації у складі
армії  генерала П. Врангеля українських частин. У додатку до
спогадів генерал опублікував дотичні до цього документи. Пе-
редусім – протокол засідання об’єднаної наради представників

Думка Вашого  Превосходительства стане  для  мене  дуже
важливою, а  також  матиме  відомий авторитет  в  очах  Голов-
нокомандувача»14.

Відповідь генерала А. Богаєвського поки не віднайдена. Але
подальші кроки командування Збройними Силами Півдня Росії
засвідчили  неприйняття  ідеї  А. Шкуро.  Зокрема,  начальник
штабу Збройних Сил Півдня Росії І. Романовський скасував по-
передній дозвіл на формування «запорізького козацтва»15. Віро-
гідно,  на  це  вплинула  позиція  А. Денікіна  з  українського  та
інших подібних питань. Оскільки він був рішучим супротивни-
ком будь-яких «сепаратистських» проявів. Поміж іншим, гене-
рал  А. Шкуро  зазначив  у  спогадах  красномовний  епізод  про
ставлення білогвардійського командування до УНР й українців
загалом:

«21  червня  генерал Денікін  відвідав Катеринослав.  Йому
були влаштовані урочиста зустріч й обід у російському громад-
ському  клубі.  Представники  українофілів-самостійників  під-
несли  хліб-сіль  на  рушнику,  розшитому  простонародними
візерунками з написом на українській “мове”*: “Не той козак,
що поборов, а той, хто викрутився”. Головнокомандувач прий-
няв це підношення, але у застільному тості сказав, звертаючись
до українців:

– Ваша ставка на Петлюру бита.
Потім  він  додав, що  Петлюра буде  повішений,  якщо  по-

падеться до рук Добрармії, як зрадник. Ці слова були чреваті
наслідками  і  дали підґрунтя  для  агітації  самостійників як  на
Україні, так і на Кубані»16.

Прихильники  «єдиної  і  недєлімої  Росії»  категорично  не
сприймали право українців на власну державність і бачили не-
безпеку у формуванні національних підрозділів. Але у 1920 р. в

14 Российский государственный военный архив, ф. 39733, оп. 1, д. 3, л. 3–
4 об.; Шкуро А.Г. Гражданская война в России. Записки белого партиза-
на. – М., 2004. – С. 395–397.

15 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2286, арк.21–21 зв.
* Так у тексті.
16 Шкуро А.Г. Гражданская война в России. Записки белого партизана. –

С. 220.

17 ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 829, арк. 739–753.
18 Там само, арк. 794–801.
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та автор передмови історик О. Кавтарадзе не звернув уваги на
розбіжності  зі  службовим  становищем  Сахно-Устимовичів.
Відтак, у короткому біографічному довіднику до спогадів біло-
гвардійського генерала згадувався лише Олександр Сахно-Ус-
тимович21.

Участь  братів  Сахно-Устимовичів  в  українському  війсь-
ковому русі у Криму у 1920 р. описав у поки неопублікованих
спогадах генерал Г. Янушевський. Саме він був ініціатором фор-
мування українських військових частин складі армії генерала
П. Врангеля. Г. Янушевський згадував, що В. Сахно-Устимович
належав до складу військової комісії зі створення українських
формувань. Натомість Олександр Сахно-Устимович лобіював
свій власний проект щодо відновлення Запорізького козацтва.
Він навіть почав формувати українські роти при 13-й піхотній
дивізії 3-го армійського корпусу, який тривалий час очолював
генерал Я. Слащов22. Але ці спроби були припиненні розгромом
армії П. Врангеля.

У листопаді 1920 р. родина Сахно-Устимовичів разом з воя-
ками армії генерала П. Врангеля та біженцями евакуювалася з
Криму  до  Костянтинополя  (Туреччина).  Василь  Сахно-Усти-
мович увійшов до складу новоствореного Українського націо-
нального комітету,  одним  із  керівників якого був  його  брат
Олександр. У 1921 р. шляхи братів розійшлись назавжди: Олек-
сандр поїхав до Берліна, де незабаром став ад’ютантом гетьма-
на Української Держави на вигнанні П. Скоропадського, а Ва-
силь попрямував до Кишинева. Тут він жив у діячів вільного
козацтва  1917–1918 рр.:  Митрофана  Єпіфановича  Акацатова
(родом із Єлісаветграду, пізніше повернувся на батьківщину)
та Слюсаренка (Степового) (також став реемігрантом).

У листопаді 1921 р. В. Сахно-Устимович прагнув долучити-
ся до повстанських загонів, які з Бессарабії мали перейти на

військових  та  представників  від українських  організацій  на
території Криму від 27 липня 1920 р. У цьому протоколі ішлося
про те, що генерал П. Врангель погодився на організацію ук-
раїнських партизанських підрозділів, створення політичного
центру та призначення уповноваженого у цих справах – гене-
рала В. Кирія. Учасники засідання звернулися до П. Врангеля
та В. Кирія з низкою клопотань. Зокрема, створити штаб парти-
занських формувань й увести до його складу

«наявного  при  цивільному  управлінні  полковника  Сахна-Ус-
тимовича»19.

У книзі генерал Я. Слащов-Кримський також навів проект
«зарахованого  по  армійській  кавалерії  Сахно-Устимовича
(Олександра)» про відновлення Запорізького козацтва у складі
армії генерала П. Врангеля, датованого 21 серпня 1920 р. (м. Се-
вастополь).  При  чому,  цей  проект  Яків  Слащов-Кримський
цілком  підтримував  та,  у  свою  чергу,  пропонував  генералу
П. Врангелю, серед іншого, офіційно визнати

«право України на автономне управління на началах загально-
російської федерації»,

створити Українську Народну Громаду, нарешті – сформувати
військові та повстанські частини Української армії. Я. Слащов-
Кримський пропонував обрати для українського війська жовто-
блакитний прапор, але з біло-синьо-червоним кутом20.

Великий за обсягом проект генерала Я. Слащова-Кримсько-
го  з  визнання  автономності  України,  створення  Української
армії та ін., був написаний, імовірно, кимось з Сахно-Устимо-
вичів. Тим більше, брати, ймовірно, знали генерала, оскільки у
1918 р. він був начальником штабу генерала А. Шкуро.

Опубліковані Я. Слащовим-Кримським документи свідчать,
що в українському русі у Криму були задіяні два брати Сахно-
Устимовичі: «наявний при цивільному управління» (тобто Ва-
силь) та «зарахований по армійській кавалерії» (Олександр). На
превеликий жаль, упорядник спогадів Я. Слащова-Кримського

19 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы. –
М., 1990. – С. 187.

20 Там же. – С. 190–192.

21 Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы. –
С. 258

22 Янушевский Г.  Украинский  вопрос  в  Крыму  при  генерале,  бароне
П. Н. Врангеле в 1920 г. // Государственный архив Российской Феде-
рации, ф. 7440, оп. 1, д. 3, л. 78, 87, 96, 103 а, 103 б, 103 в, 103 з.
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територію України, аби з півдня підтримати Другий Зимовий
похід Ю. Тютюнника. Але з якихось причин Василь Олександро-
вич не встиг вчасно прибути до повстанців. Як відомо, Південну
групу було розгромлено, її залишки відступили на румунську
територію. Врешті-решт, 18 квітня 1925 р. буцімто за завдан-
ням  розвідувального  відділу  3-го  корпусу  румунської  армії
В. Сахно-Устимович  у  районі  населеного  пункту  Криуляни
перейшов кордон та був схоплений радянськими прикордон-
никами23.

Під  час  допиту В. Сахно-Устимович  наполягав,  що  метою
переходу кордону були відвідини двоюрідного брата Василя
Івановича, хлібороба, який проживав у с. Устимівці Лубенського
повіту24. Із родичів В. Сахно-Устимович на допиті, окрім брата
Олександра (45 років), згадав сестру Уляну (40 років), які меш-
кали у Берліні.

30 вересня 1925 р. Василя Олександровича Сахно-Устимо-
вича було засуджено до вищої міри покарання. Стратили його
у Харкові 12 жовтня 1925 р.

О. Сахно-Устимович до кінця свого життя залишався дові-
реною особою при П. Скоропадському й помер у німецькій сто-
лиці 15 червня 1942 р.

Таким  чином,  завдяки  виявленій  архівно-кримінальній
справі на Василя Олександровича Сахно-Устимовича вдалося
уточнити роль родини Сахно-Устимовичів в Українській рево-
люції. Щонайменше троє представників роду – Микола Мико-
лайович Сахно-Устимович, Олександр Олександрович та Василь
Олександрович  Сахно-Устимовичі  –  брали  активну  участь  в
українському русі  у  1917–1921 рр.  Так,  завдяки  документам
кримінальної справи вдалося уточнити нюанси загибелі голо-
ви Ради Міністрів Української Держави Миколи Миколайовича
Сахно-Устимовича.

Олександр Сахно-Устимович брав участь в організації ук-
раїнських  військових  підрозділів,  був  довгі  роки  довіреним
помічником П. Скоропадського. Василь Сахно-Устимович три-

валий час очолював Власний Гетьмана конвой. У 1919 р. брати
намагалися у Добровольчій армії та армії П. Врангеля сформу-
вати українські військові формування під гаслом відродження
запорізького козацтва. Однак командувач Добровольчою армі-
єю А. Денікін вважав створення національних частин спробою
розколоти «єдиную і нєдєлимую Росію» і жорстко припиняв по-
дібні  проекти.  Наступний  командувач  Збройних  сил  Півдня
Росії  П. Врангель поблажливо  ставився  до створення  україн-
ських  військових підрозділів. Це  було  зумовлене двома  фак-
торами –  його  баченням  майбутнього Росії як  федеративної
держави й обмеженими можливостями для поповнення Доб-
ровольчої армії. Однак у реаліях постійних військових  дій ці
формування не відбулися.

Після  поразки білогвардійців  та  їхньої евакуації  з Криму,
брати Сахно-Устимовичі продовжували боротьбу із більшовиз-
мом у складі різноманітних емігрантських організацій.
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Tynchenko Ya. The Last Hetman Supporters: Sakhno-Ustymovych Brothers
іn Ukraіnіan Mіlіtary Movement іn 1917–1920

The purpose of  the artіcle  іs to  reconstruct the bіography of  the brothers
Vasyl and Oleksandr Sakhno-Ustymovych, who were the actіve actors of
Ukraіnіan revolutіon 1917–1920.

Methods and methodology. The author uses some general scіentіfіc methods
and specіfіc hіstorіc methods also. Usіng  the bіographіcal method al-
lowed  to  research  the  destіny of  the  representatіves of  the  Sakhno-
Ustymovych famіly іn 1917–1920th. Hermeneutіc and crіtіcal analysіs of

23 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2286, арк. 22, 43.
24 Там само, арк. 43.



152                   Ярослав Тинченко 153

https://doi.org/10.15407/vuchk2020.01.153

УДК 94(477.82)«1901/1930»:351.74+94(438)«1901/1930»:351.74

Олег РАЗИГРАЄВ*

Степан Бойко (1901–1930):
націонал-комуніст та політв’язень

міжвоєнної Польщі

Мета – на підставі опрацювання маловідомих документів з фондів цент-
ральних та регіональних архівів України та Польщі дослідити неле-
гальну ліворадикальну політичну діяльність на теренах Холмщини,
Східної Галичини та Волині одного з керівників КПЗУ С. Бойка та її
наслідки в індивідуальному та загальнопартійному вимірі.

Методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонау-
кових та спеціально історичних методів дослідження, в тому числі
проблемно-хронологічного, синхронного, діахронного, порівняльно-
історичного, біографічного, мікроісторії та ін.

Висновки. Постать С. Бойка є неоднозначною та суперечливою, й ста-
новить вагомий елемент нелегального суспільно-політичного життя
Холмщини, Волині та Східної Галичини міжвоєнної доби. Незважаю-
чи на нетривале життя та ще менший період політичної активнос-
ті, С. Бойко залишається одним із ключових діячів КПЗУ. Досліджу-
ваний уродженець Холмщини вже з початку входження регіону до
Другої Речі Посполитої розпочав роботу, спрямовану проти польсь-
кої присутності, поширював комуністичну ідеологію націоналістич-
ного спрямування, а зі створенням КПЗУ став її активним членом.
Широкій популярності С. Бойка сприяла не лише його помітна пар-
тійна діяльність, в тому числі керування Станіславським, Львівським
(підміським),  Холмським  та  Волинським  окружними  комітетами
КПЗУ, але й ряд інших подій. Зокрема, участь в якості підсудного у
важливому  в  історії  ліворадикального руху Холмщини  судовому
процесі 1926 р. у м. Замостя над 54-ма мешканцями цього регіону,
трагічна загибель у 1930 р. та використання його постаті в кому-

the hіstorіcal sources were the leadіng methods durіng the work wіth
the archіval crіmіnal case of Vasyl Sakhno-Ustymovych, whіch was found
by the author.

Conclusіons. The author managed to  lіghten  the role of the Sakhno-Usty-
movych famіly іn the Ukraіnіan revolutіon based on the unravelled archіval
crіmіnal case of the Vasyl Oleksandrovych Sakhno-Ustymovych. At least
three representatіves of the famіly – Mykola Mykolaіovych, Oleksandr
Oleksanrovych  and  Vasyl  Oleksandrovych  took  an  actіve  part  іn  the
natіonal Ukraіnіan lіberatіon movement іn 1917–1921.

The author also unravelled the cіrcumstances of the tragіc death of
Mykola Sakhno-Ustymovych, who was the head of the Councіl of Mіnіsters
of Ukraіnіan State (Hetmanate).

Oleksandr Sakhno-Ustymovych took part іn the organіzatіon of the
Ukraіnіan mіlіtary troops, was the confіdant of Pavlo Skoropadsky. Vasyl
Sakhno-Ustymovych was the head of the Personal Hetman’s convoy. In
1919 the brothers trіed to establіsh the separate Ukraіnіan troops as a
part of the Volunteer Army (leader Anton Denіkіn). However, all theіr
attempts  were  countered  by  the  leaders  of  the  Whіte  movement,
especіally of Denіkіn. They denіed the Ukraіnіans’ rіght for the іndepen-
dent state.

After the «whіte troops» were defeated by the Bolshevіks’ Red Army
and evacuated from the Crіmea, Sakhno-Ustymovych brothers had to
leave Ukraіne. But they contіnued theіr struggle agaіnst the Bolshevіks
wіth the followіng membershіp of the exіle organіzatіons.

Key words: Sakhno-Ustymovych, Pavlo Skoropadsky, archіval crіmіnal case,
Hetmanate.
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нейтралізувати антидержавний рух. Серед тих, хто протиста-
вив себе польським властям, сповідував радянофільські ідеї з
національним спрямуванням був С. Бойко – член КПЗУ, у різний
час секретар Станіславського, Львівського (підміського), Холм-
ського та Волинського окружних комітетів цієї політсили2. Поп-
ри нетривале життя, С. Бойко, завдяки активній нелегальній
політичній діяльності та трагічній загибелі, зумів перетворити-
ся в одного з лідерів ліворадикального руху Західної України
та його символу вже після смерті.

Абсолютна більшість праць, в яких згадувалася політична
діяльність С. Бойка, закономірно побачили світ у радянський
період. Цим роботам притаманна надмірна заідеологізованість
та ідеалізація одного з лідерів КПЗУ, який виступає як актив-
ним діячем ліворадикального антипольського руху в 1920-х рр.,
так і «жертвою польського буржуазного режиму» 1930-х рр. У
такому  світлі  підготовлені  праці  І. Васюти3, О. Михайлюка  та
І. Кічия4, Р. Оксенюка5, Ю. Сливки6 тощо.

Зі здобуттям незалежності України перенасичена комуніс-
тичною проблематикою вітчизняна історіографія здебільшого
мало звертала увагу на ліворадикальний рух у регіоні. В той же
час, з’явився ряд ґрунтовних праць, присвячених суспільно-по-
літичному життю Волині та Східної Галичини міжвоєнної доби,
в яких комуністичний рух аналізується в контексті партійного
структурування та містяться згадки й про антипольський пов-
станський  рух.  У  цьому  контексті  слід  згадати  дослідження

ністичній пропаганді упродовж 1930-х рр. Особливу увагу в цьому
контексті варто звернути на резонансний Луцький судовий процес
1934 р. супроти членів та симпатиків КПЗУ. Досліджувана постать
залишилася у комуністичній пропаганді й після Другої світової війни.
Одним з  її проявів було спорудження в м. Луцьку, з нагоди 30-ї
річниці «возз’єднання» Західної України з УРСР, пам’ятника С. Бойку
в 1969 р. Монумент  було демонтовано кілька років  тому в кон-
тексті загальнодержавної кампанії декомунізації.

Ключові слова: Волинь, Східна Галичина, Холмщина, С. Бойко, КПЗУ,
політв’язень, репресії.

Після поразки  Української  національної  революції  1917–
1921 рр.  українські  землі  опинилися  у складі різних  держав.
Волинь, Східна Галичина, Надсяння,  Підляшшя  та Холмщина
відійшли до адміністративно-територіальних меж Польщі, яка
змогла після понад столітньої неволі відродити та утвердити
свою  незалежність.  Більшість  українців сприйняли польську
владу з осторогою та неприязню, що було зумовлено низкою
причини,  зокрема  її  національною  та релігійною політикою,
складною економічною ситуацією у перші роки після Великої
війни, почуттям зневіри після програних національно-визволь-
них змагань, тощо.

У цій ситуації невдоволення місцевого населення поляка-
ми намагалися використати більшовики, які після поразки ідеї
світової  комуністичної  революції  прагнули  активізувати  та
очолити  антипольський  диверсійний  та  повстанський  рух,
фінансували місцеві ліворадикальні політичні утворення, а зго-
дом і нелегальну Комуністичну партію Західної України (КПЗУ),
яка поставила собі за мету «відірвати» ці землі від Польщі та
приєднати їх до СРСР. Відповідно, такі наміри та дії комуністів
порушували територіальну цілісність Другої Речі Посполитої,
а відтак переслідувалися згідно закону1. Таким чином, учасни-
ки ліворадикального руху наражали себе на репресії польських
правоохоронних структур, які намагалися в будь-який спосіб

1 Див. більше: Razyhrayev O. Policja Państwowa w województwie wołyńskim
w okresie międzywojennym. – Warszawa: Wyd-wo  IPN, 2019. – S. 104–124,
202–225.

2 Науменко К.Є. Бойко Степан Іванович // Енциклопедія історії України /
редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Ін-т історії України. –
К.: Наук. думка, 2003. – Т. 1: А–В. – С. 325–326.

3 Васюта І.К. Селянський рух на Західній Україні в 1919–1939 pp. – Львів:
Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – 221 с.

4 Михайлюк О.Г. Історія Волині. 3 найдавніших часів до наших днів. – Львів:
Вища школа, 1988. – 238 с.

5 Оксенюк Р.Н. Нариси  історії  Волині:  1861–1939.  –  Львів: Вид-во  Львів.
ун-ту, 1970. – 275 с.

6 Сливка Ю.Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та україн-
ської буржуазії (1920–1939). – К.: Наук. думка, 1985. – 272 с.
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Степан Бойко народився 7 січня 1901 р. у с. Потуржин То-
машівського повіту на Холмщині у родині Івана та Олександри
Бойків. У різний час здобував освіту в гімназії та учительській
семінарії13. Очевидно, його навчання було перервано початком
Першої світової війни  та  наступом німецьких  і австрійських
військ у 1915 р., який зумовив евакуацію значної частини на-
селення західних теренів Росії у глиб імперії. Ці процеси виму-
шеної внутрішньої міграції торкнулися й родини С. Бойка, яка
до 1918 р. перебувала в Казані14.

Вірогідно, саме в евакуації С. Бойко познайомився та захо-
пився комуністичними ідеями. Повернувшись до рідної Холм-
щини на завершальному етапі Великої війни, він опинився вже
у новій державно-політичній реальності: розпадалася Російсь-
ка  імперія,  більшовики розгорнули збройне  протистояння з
метою утвердження своєї влади на теренах колишніх володінь
Романових, водночас відроджували свою  незалежність  й  по-
ляки,  які  бачили  Холмщину,  Волинь  та  Східну  Галичину  не-
від’ємною  частиною  своєї  держави.  У такій  ситуації  С. Бойко
зайняв антипольську, прорадянську позицію й розпочав ство-
рення опозиційної до властей Другої Речі Посполитої підпільної
молодіжної структури. Натомість, після постання КПЗУ він став
активним членом цієї нелегальної політсили й згодом очолив
її керівні організаційні структури15.

Наслідком ліворадикальної діяльності С. Бойка на Холмщині
у першій половині 1920-х рр. став його арешт та судове пере-
слідування польською владою. Згідно відомостей безпекових
структур Другої Речі Посполитої, вже влітку 1924 р. на теренах
Грубешівського  повіту  Люблінського  воєводства  почалися
ширитися чутки про вибух можливого повстання, а у вересні
того ж року:

М. Гона7, Р. Давидюк8, О. Зайцева9, М. Кучерепи10 тощо. Окремі
відомості про загибель С. Бойка можемо віднайти у книзі су-
часного американського дослідника історії Центрально-Східної
Європи П. Кенні, присвяченій політичним в’язням у світі з се-
редини  ХІХ ст. до  сучасності11.  Загалом, варто зазначити,  що
звернення до постаті С. Бойка у науковій літературі характе-
ризується епізодичністю та фрагментарністю, а його суспільно-
політична діяльність потребує глибших студій та нового пере-
осмислення у контексті сучасного стану розвитку історичної
науки та нових методологічних підходів.

Відтак, мета цієї розвідки полягає у спробі висвітлення не-
легальної ліворадикальної політичної діяльності С. Бойка та її
наслідків в індивідуальному та загальнопартійному вимірі12.

7 Гон М.М. Зовнішній чинник антипольського повстанського руху на Воли-
ні  (1921–1925) //  Наукові записки  Рівненського державного  гумані-
тарного університету: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої
історії. – 2005. – № 4. – С. 55–61.

8 Кучерепа М., Давидюк Р. Волинське Українське Об’єднання (1931–1939). –
Луцьк: Надстир’я, 2001. – 420 с.

9 Зайцев О.Ю. Представники українських політичних партій Західної Ук-
раїни в парламенті Польщі (1922–1939) // Укр.  істор. журн. – 1993. –
№ 1. – С. 72–83.

10 Кучерепа М.М. Український політичний рух на Волині у 1920-х роках:
спроба концептуального бачення // Велика Волинь. – 2003. – Т. 30. –
С. 139–149.

11 Kenney P. Dance in Chains: Political Imprisonment in the Modern World. –
New York: Oxford University Press, 2017. – 330 p.

12 До постаті С. Бойка автор цієї статті вже звертався у науково-популярній
публікації без наукового апарату на веб-порталі «Хроніки Любарта»,
див. Разиграєв О. Степан Бойко. Як дядько Шухевича захищав головного
комуніста Волині. «Хроніки Любарта»: [електронний ресурс]. – Режим
доступу:  http://www.hroniky.com/articles/view/451-stepan-boiko-iak-
diadko-shukhevycha-zakhyshchav-holovnoho-komunista-volyni?fbclid=
IwAR3dHEnRHqHCnXB9CAl3nD7mhMTh-XXA3qI8R62-xJGKzxef439SvO
KIPd0. – Дата звернення: 1.04.2020. Див. також цю ж статтю на порталі
«Історична правда»: Його ж. Степан Бойко. Як дядько Шухевича захи-
щав головного  комуніста Волині.  «Історична правда»:  [електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/
03/24/157231/. – Дата звернення: 1.04.2020.

13 Держархів Волинської обл., ф. П-597, оп. 1, спр. 5, арк. 36.
14 Разиграєв О.В. По обидва боки фронту. Громадські організації на Волині

в роки Великої війни: 1914–1918 рр. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 11.
15 Науменко К.Є. Бойко Степан Іванович: [електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bojko_S. – Дата звернення:
21.05.2020.
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розгляд справи призупинено з приводу недостатньої кількості
доказів18.

Упродовж досудового слідства С. Бойко перебував у в’язни-
цях  міст  Замостя  та  Краснистав19.  У  пенітенціарній  системі
Польщі кримінально-слідча тюрма в Замості належала до ІІ кла-
су з можливістю утримання 150–450 в’язнів з терміном пока-
рання від  1  до  3  років.  Натомість,  Красниставська  в’язниця
ІІІ класу була значно меншою й розраховувалася на перебуван-
ня там до 150 осіб з терміном ув’язнення до 1 року. В обох цих
пенітенціарних закладах могли перебувати також особи, сто-
совно яких провадилося слідство. Власне, С. Бойко й належав
до цієї категорії20.

У міжвоєнний час ліворадикальні діячі становили помітний
відсоток  серед  контингенту  в’язнів  Красниставської  тюрми
Люблінського воєводства. У 1920-х рр. день в’язня цього пені-
тенціарного закладу розпочинався о 5.45 ранку, далі 45 хви-
лин виділялося на прибирання ліжка, з 6.30 до 7.30 – сніданок,
далі до 11.30 – трудова діяльність, о 11.30 – обід, після якого
продовжувалася праця, яка  тривала до 17.00, 17.30 – вечеря,
18.00 – шикування та перевірка21. В’язні, котрі як і С. Бойко пе-
ребували під  слідством,  мали  право  працювати  лише  згідно
власного бажання.

Вже на початку 1920-х рр. Міністерство юстиції Польщі звер-
тало увагу на необхідність посилення цензурування кореспон-
денції  ув’язнених  спеціально  підготовленими  особами  або
навіть  керівниками  тюрем.  Особливо  це торкалося  категорії
«політичних» в’язнів, адже неодноразово фіксувалися випадки,

«з’явилася версія, що з кресових воєводств буде утворена Украї-
на, до складу якої увійде також колишня Хелмська губернія…»16.

У  лютому  1925 р.  політична  поліція  отримала  відомості  про
утворення у Грубешівському повіті філії КПЗУ, що займалася
формуванням  збройних  загонів  та  готувалася  до  повстання
проти польських властей. До цієї акції мали долучитися також
ліворадикали Волинського воєводства та інших сусідніх тере-
нів. 1 березня 1925 р. за участі С. Бойка у с. Гостинне Грубешів-
ського повіту  відбулося засідання  активістів  місцевої  ланки
КПЗУ. Згідно версії слідства, з метою конспірації учасники спо-
чатку зустрілися поблизу церкви, звідки по одному йшли до
будинку, в якому мало відбутися засідання. Варто додати, що
ця нарада відбувалася під таємним контролем польських ци-
вільних спецслужб, які володіли детальною інформацією про
хід зустрічі. Зокрема, там, окрім обговорення сучасного органі-
заційного стану КПЗУ та його розбудови, було констатовано
сприятливий час для проведення революції, з огляду на полі-
тичну ситуацію у Радянській Росії та її зв’язки з Китаєм, Япо-
нією та Німеччиною; наголошувалося на необхідності бойкоту
сплати податків та ширенні агітації за створення українських
шкіл, тощо17.

У підсумку польські безпекові та військові структури за до-
помогою налагодженої розвідки, а також системи конфідентів
та  провокаторів  змогли  попередити  вибух  можливого  анти-
польського постання як на Холмщині, так і в ряді інших східних
теренів Другої Речі Посполитої, в тому числі й на Волині. Навесні
1925 р.  на  теренах  Грубешівщини  мала  місце  хвиля  масових
арештів ліворадикальних активістів. Наприкінці травня того
ж року за грати потрапив і двадцятичотирьохрічний С. Бойко.
28 травня 1925 р. він перебував у Грубешівському повітовому
управлінні державної поліції, де був побитий правоохоронцями.
З приводу цих подій 1 грудня 1925 р. арештант подав скаргу до
прокуратури. 19 січня 1926 р. С. Бойко отримав відповідь, що

16 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (ЦДІАЛ
України), ф. 371, оп. 1, спр. 13, арк. 1 зв.

17 Там само, арк. 3.

18 ЦДІАЛ України, ф. 371, оп. 1, спр. 13, арк. 110.
19 Держархів Волинської обл., ф. П-597, оп. 1, спр. 5, арк. 48.
20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w spra-

wie organizacji więziennictwa // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej: DzU RP). – 1928. – № 29. – Poz. 272. – S. 556; Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji
więziennictwa // DzU RP. – 1928. – № 64. – Poz. 591. – S. 1476.

21 Archiwum Państwowe w Zamościu (APZ), zesp. 99, syn. 10, s. 1.
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тя. Прокуратура звинувачувала підсудних у приналежності до
структур КПЗУ Грубешівського  повіту Люблінського  воєвод-
ства  та  намаганні  «відірвати»  західноукраїнські  землі  від
Польщі з подальшим приєднанням до Радянської України. Об-
винуваченим інкримінувалися статті 102 та 132 Кримінально-
го кодексу Польщі, які торкалися антидержавної діяльності27 .

Адвокатом С. Бойка на цьому суді виступив відомий галиць-
кий громадсько-політичний та військовий діяч, суддя та бага-
торічний правозахисник Степан Шухевич – дядько Романа Шу-
хевича – одного з лідерів ОУН та головнокомандувача Україн-
ської повстанської армії. С. Шухевич не тільки надавав правовий
захист багатьом обвинуваченим під час «політичних процесів»
у Другій Речі Посполитій, але й був активним учасником бороть-
би за незалежність Української держави у роки польсько-ук-
раїнської війни 1918–1919 рр.28

У міжвоєнний час С. Шухевич повернувся до адвокатської
практики й виступав захисником під час багатьох політичних
процесів у Східній Галичині, Волині та Холмщині, маючи серед
клієнтів  як  представників  українського  національного  під-
пілля, так і комуністичних активістів. Підсумовуючи результа-
ти одного з судових процесів з 1923 р., С. Шухевич зазначав у
спогадах, що були опубліковані у Лондоні після Другої світової
війни:

«Від того часу аж до 1926 року я боронив ще не в однім кому-
ністичнім процесі. Всі ті справи мали в дійсності щиро україн-
ський характер»29.

Упродовж 1926 р. С. Шухевич виступав захисником на різних
судових процесах проти комуністичних діячів, які мали місце у
Замості, Красниставі, Володимирі, Ковелі, Луцьку, Рівному, Дуб-

коли в’язні могли у легальний спосіб надсилати та отримува-
ти листи «з невідповідним та шкідливим для держави змістом».
Такі листи  були  одним  із  способів комунікації  із  зовнішнім
світом22. Листи  в’язнів  піддавалися  цензурі  упродовж  усього
міжвоєнного часу. До цієї процедури відповідно до законодав-
ства, окрім керівництва тюрми, залучалися також органи суду
та прокуратури23.

Своїм правом на листування скористався й С. Бойко. Будучи
в ув’язненні на час слідчих дій, він написав до матері кілька при-
ватних листів, в яких зазначав, що кримінальна справа супроти
нього  та  інших  ліворадикальних  активістів  ґрунтується  на
зізнанні провокатора, який був засланий у середовище обвину-
вачених політичною поліцією. Ці листи пенітенціарна адмініст-
рація вилучила й, після проведення каліграфічної експертизи,
долучила до справи24.

Під час досудового слідства С. Бойко зізнався, що належав
до  Української  соціал-демократичної  партії,  а  згодом  й  до
КПЗУ25. Він також підтвердив свою участь у березневому 1925 р.
засіданні місцевого комітету КПЗУ у с. Гостинне Грубешівського
повіту, де виконував функцію секретаря. Після цієї наради він
поїхав до Хелма, де отримав комуністичну літературу, частину
якої поширив у рідному с. Потуржин Томашівського повіту у
ніч проти 1 травня 1925 р. Зі слів інших свідків, С. Бойко був
«видатним партійним діячем» та «прагнув революції». В акті
обвинувачення зазначалося також, що у жовтні 1924 р. після
комуністичної  демонстрації  у  с. Потуржин,  С. Бойко  разом  з
іншими особами співав «Інтернаціонал»26.

Акт  обвинувачення  супроти  ліворадикальних  активістів
прокуратура Замостя затвердила наприкінці жовтня 1925 р., а
вже 25 січня – 3 лютого 1926 р. С. Бойко разом з іншими 54-ма
мешканцями Холмщини постав перед Окружним судом Замос-

22 APZ, zesp. 99, sygn. 1, s 46.
23 APZ, zesp. 99, sygn. 22, s. 1, 46.
24 Держархів Волинської обл., ф. П-597, оп. 1, спр. 5, арк. 37.
25 Там само, арк. 36.
26 Там само, арк. 36 зв.

27 Там само, арк. 46 зв. ЦДІАЛ України, ф. 371, оп. 1, спр. 13, арк. 1–1 зв.
28 Разиграєв О.В. Степан Шухевич – адвокат, військовий,  суддя (штрихи

до  історичного  портрета) //  Адвокатура України:  забуте  і невідоме.
Серія «Нариси з історії адвокатури України». Вип. 2. / за ред. І. Б. Васи-
лик. – К.: КВІЦ, 2016. – С. 445–473.

29 Шухевич С. Моє життя. Спогади. – Лондон:  Вид-ня Укр. видав. спілки,
1991. – С. 289.
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Люблінській тюрмі34. Цей пенітенціарний заклад І класу нале-
жав до найбільших в’язниць Польщі з можливістю утримання
понад 450 осіб, термін ув’язнення яких складав понад 3 роки35.
Власне, саме тому С. Бойка й скерували до цієї тюрми до пені-
тенціарного закладу у Замості. У середині 1920-х рр. джерела
фіксують використання фізичної сили охоронцями проти пол-
ітичних в’язнів у Люблінській тюрмі36.

Після  ухвалення  обвинуваченого  вироку  мати  С. Бойка  –
Олександра скерувала 29 лютого 1926 р. до адвоката С. Шухе-
вича лист з подякою та проханням про подання апеляції, де,
зокрема, зазначалося:

«На руки шановного пана меценаса С. Шухевича. Шановний пане
меценасе!  З  огляду на  те, що  з причин  незалежних від  мене
прибути до Вас на місце до Львова безпосередньо я не можу,
тому звертаюсь до Вас листівно. Безмежні страждання і несчис-
ленні щоденні турботи, які принесло мені ув’язнення мойого
сина Степана, які рівно ж моє безвідрадне положення – ось ті
мотиви, які здається повинні вистарчити на пробачення мені. […]
Після  одержання  мойого  листа  прошу  покірно  з’їздити  у  За-
мостьску  в’язницю  до  сина  і  порозумітись  з  ним  у  справах
оборони на апеляційному процесі […] В свойому листі прошу
зазначити належний  Вам гонорар  за оборону, але шановний
пане оборонцю все-ж таки прошу зважати на моє безвідрадне
положення, в якому я знаходжуся […] син мій був одиноким кор-
мителем цілої родини. […] Мушу щиро подякувати Вам за обо-
рону, яку Ви взяли у Замостьскому процесі, де безумовно своєю
обороною все ж таки зменшили кару в’язнів, а в тому числі й
мойого сина […]»37.

но та Кременці. На думку адвоката, багато справ супроти членів
КПЗУ було сфабриковано правоохоронними органами30. Буду-
чи одним із адвокатів на відомому «Володимирському процесі
151-го» 1926 р., С. Шухевич зазначав, що серед підсудних лише
кілька осіб насправді сповідували комуністичну ідеологію, на-
томість, інші були «українцями, мешканцями Володимира», які
«про комуну і комуністів […] знали лише з книжок»31.

Слухання вищезазначеної кримінальної справи в Окружно-
му суді Замостя  супроти 54-х мешканців  Холмщини тривали
9 днів. Під час суду С. Бойко заперечив приналежність до КПЗУ,
ствердивши, що попередні зізнання поліції давав під тиском
слідчого32. На початку 1926 р., місцева легальна преса писала:

«Дня 1 лютого ц[ього] р[оку] покінчилася перед окружним судом
у Замості карна розправа проти п’ятдесятьох чотирьох Українців
Холмщини […] Прокуратура обвинувачувала всіх […], що в 1924
і 1925 рр. на терені Грубешівського повіту належали до Комуніс-
тичної партії Західної України, котра поставила собі за завдання
насильно перевести зміну державного устрою в Польщі, відірва-
ти землі “т[ак] зв[аної] Західної України” від Польщі і прилучити
їх до Радянської України. Обвинувачені – в переважаючій частині
селяни різного віку, переважно молодь. Усі назагал представ-
ляються  дуже симпатично.  Всі  свідомі  Українці  […]  Розправи
провадив тактовно віцепрезес суду Бзовський. Замітна була та-
кож ухвала суду, коли при кінці розправи прокуратор предложив
лист обвинуваченого Степана Бойка, писаний до своєї мами з
тюрми, в котрім, як твердив прокуратор, мало бути признання
до вини. Суд не допустив цього доказу, бо родинні кореспон-
денції становлять тайну дотичних осіб і без їх призволу можна з
них користати тільки в незвичайних випадках»33.

Згідно рішення Окружного суду Замостя, С. Бойка було за-
суджено до 4-х років позбавлення волі. Після оголошення ви-
року та до часу набуття ним законної сили С. Бойко, які й інші
особи засуджені на терміни ув’язнення 6 і 4 роки, перебував у

30 Шухевич С. Моє життя. Спогади. – С. 309.
31 ЦДІАЛ України, ф 371, оп. 1, спр. 4, арк. 62.
32 Держархів Волинської обл., ф. П-597, оп.1, спр.5, арк. 36 зв.
33 ЦДІАЛ України, ф 371, оп. 1, спр. 13, арк. 111.

34 ЦДІАЛ України, ф 371, оп. 1, спр. 13, арк. 126.
35 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w spra-

wie organizacji więziennictwa… – S. 556; Rozporządzenie Ministra Sprawied-
liwości z dnia 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu rozporządzeniа Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więzien-
nictwa… – S. 1476.

36 Sprawozdanie Komisji powołanej do zbadania stosunków w więzieniach z
czynności dokonanych w 1924 i 1925 r. // Przegląd Więziennictwa Pols-
kiego. – 1926. – № 8(15). – S. 12.

37 ЦДІАЛ України, ф. 371, оп. 1, спр. 13, арк. 120–120 зв.
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стей… Був врівноважений і рішучий… Словом, це була людина
не лише високого інтелекту, але й з твердим характером, лю-
дина, на яку можна було покластися…”»41.

Після звільнення з тюрми С. Бойко повернувся до активної
ліворадикальної  діяльності.  За  короткий  проміжок  часу  він
зумів очолити кілька окружних комітетів КПЗУ. У період партій-
ної роботи на Волині С. Бойком проводилася активна пропаган-
дистська діяльність, що полягала у поширенні листівок, відозв
та брошур, де висвітлювалися переваги радянського устрою42.
Аналіз діяльності КПЗУ упродовж 1927–1938 рр. у світлі рапор-
тів слідчої служби Волинського воєводства дозволяє стверди-
ти, що 1930 р. був періодом зміцнення ліворадикального руху.
Відповіддю влади на активність комуністів  стало посилення
стосовно них репресій. Так, у вересні 1930 р. поліція викрила
ряд комуністичних активістів у м. Володимирі та Рівненському
повіті, а вже наприкінці того ж року було паралізовано діяль-
ність окружного комітету КПЗУ у Луцьку та найбільш активних
партійних  ланок  на  теренах  Горохівського, Ковельського та
Володимирського повітів43.

Загалом, восени 1930 р. поліція арештувала 175 комуністич-
них діячів44. Варто зауважити, що репресії ліворадикалів у цей
час тривали не тільки на Волині, а й у Східній Галичині та Холм-
щині45. 19 листопада 1930 р. у м. Луцьку поліцейські арештували
С. Бойка. Документи польської поліції і прокуратури твердили,
що С. Бойко невдовзі після арешту здійснив втечу під час кон-
воювання, стрибнув з мосту і втопився у р. Стир46.

Апеляційний розгляд справи, в якій фігурував С. Бойко, було
призначено на 24 серпня 1926 р. у Люблінському суді. Захис-
ником  останнього  знову виступив  С.  Шухевич.  Рішення суду
попередньої інстанції було залишено без змін38. 25 серпня, після
оголошення ухвали суду, обвинувачені почали співати україн-
ською мовою «Інтернаціонал», а також пісню «Не пора моска-
леві і ляхові служити» (за мотивами відомого вірша І. Франка
«Не пора» зі збірки «З вершин і низин» [1880 р.]. – О. Р.), вигуку-
вати гасла «Геть білий терор!». Викликана до судової зали полі-
ція  почала  «заспокоювати»  засуджених  й  конвоювала  їх  до
Люблінської в’язниці. Під час транспортування до згаданого пе-
нітенціарного закладу ліворадикали продовжили співати пісні.
Усе це привертало увагу перехожих, які їх супроводжували. Вже
біля тюремної брами поряд із засудженими налічувалося кілька
сотень  сторонніх  осіб.  Перед  входом  до  в’язниці  засуджені
почали вигукувати гасла «Нехай живе революція!», «Нехай живе
комунізм!» та ін.39 Згодом С. Бойка перевели з тюрми м. Люблін
до в’язниці ІІ класу у м. Ленчиця, що розташовувалася у цент-
ральній частині Польщі – Лодзькому воєводстві40.

Луцький краєзнавець І. Левчук так характеризував відбу-
вання чотирирічного покарання С. Бойком:

«Саме там, в тюрмі, він організував комуну, яка домоглася дозво-
лу одержувати деякі газети і журнали, а згодом, налагодивши
канал доставки нелегальної і легальної літератури, навіть впо-
рядкував систему навчання для в’язнів. За роки ув’язнення Сте-
пан побував у тюрмах Замостя, Красностава, Любліна, Ленчиці
і скрізь зарекомендував себе як розумну і сильну духом людину.
За тюремними мурами разом з ув’язненим доктором філософії,
членом ЦК Комуністичної партії Польщі Романом Яблонським
він організував навчання революційної теорії. Вчився сам і вчив
товаришів.  Саме  тут  він  досконало  опанував  німецьку  мову,
вивчив французьку. Ветеран Польської Об’єднаної Робітничої
Партії Роман Яблонський так згадує про Бойка: “Він (Бойко) дуже
багато працював над дальшим розвитком своїх знань і здібно-

38 ЦДІАЛ України, ф 371, оп. 1, спр. 13, арк. 109, 127, 142.
39 Держархів Волинської обл., ф. П 597, оп. 1, спр. 5, арк. 52.
40 Там само, арк. 56.

41 Левчук І. Товариш Степ: [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
volyntimes.com.ua/news/259. – Дата звернення: 1.04.2020.

42 Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Волинська область. / голов.
редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.; редкол. тому: Клімаш І.С. (голова)
та ін. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. – С. 29.

43 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 2, спр. 2426, арк. 3.
44 Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Волинська область. – С. 29.
45 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 5, спр. 1546, арк. 8.
46 Там само, ф. 46, оп. 9 a, спр. 916, арк. 2. Про вбивство С. Бойка див. більше:

Razyhrayev O., Policja Państwowa II Rzeczypospolitej wobec ruchu komunis-
tycznego na Wołyniu w latach 1926–1939 // Komuniści w II Rzeczypospo-
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службовцями польської поліції за участі заступника начальни-
ка з «політичних питань» Слідчого управління у м. Луцьку ко-
місара С. Заремби. Такої ж думки притримувалися й повоєнні
вітчизняні радянські історики. Згідно тверджень Р. Оксенюка,
комісар С. Заремба для отримання «бажаної інформації» засто-
совував тортури під час допитів, а 19 листопада 1930 р. вбив
секретаря окружного комітету КПЗУ С. Бойка та викинув його
тіло в р. Стир49.

Слід зауважити, що таке твердження мало підстави, адже
навіть міністр внутрішніх справ Другої Речі Посполитої Ф. Сла-
вой-Складковський зауважив серйозні проблеми з дисциплі-
ною у слідчій службі Волинського воєводства50. Попри офіційну
версію місцевої поліції та прокуратури щодо утоплення С. Бойка
у р. Стир під час спроби втечі з-під арешту, все ж таки, на почат-
ку лютого 1931 р. міністр Ф. Славой-Складковський звільнив із
займаної посади начальника Слідчого управління у м. Луцьку
комісара Ю. Нєдзялковського, а також його заступника, вже зга-
дуваного комісара С. Зарембу51.

Значні проблеми із дисципліною серед працівників слідчої
служби Волинського воєводства на початку 1930-х рр. конста-
тував дослідник історії органів внутрішніх справ та спеціальних
служб міжвоєнної Польщі А. Місюк, який так описує вищезаз-
начені події:

«[…] Служба на східних кресах особливо деморалізуюче впливала
на службовців поліції. У 1931 р. зафіксовані серйозні зловживан-
ня серед працівників Слідчого управління в м. Луцьку. Справа
набула  широкого  розголосу.  Її  порушували  й  парламентарі  у
сеймі. Міністр внутрішніх справ був змушений створити надзви-
чайну міністерську комісію з метою вивчення деталей цієї події.
В результаті, з лав поліції було звільнено начальника Слідчого
управління та кількох його співпрацівників»52.

Так, виконуючий обов’язки начальника слідчого управлін-
ня  Волинського  воєводського  управління  державної  поліції
підкомісар С. Д’ерцевіль у повідомленні до прокурора при Луць-
кому окружному суді від 20 листопада 1930 р. писав:

«Повідомляю пана прокурора, що після кількаденного нагляду в
м. Луцьку на залізничному вокзалі 19.ХІ. о 0.40 год[ині] у м. Луць-
ку був затриманий Степан Бойко – діяч ЦК КПЗУ, який на даний
час діяв у Волинському окрузі […] Під час обшуку у нього були
виявлені окуляри […] і календар на 1930 р. із нотатками. Вище-
названий був відправлений у слідче управління, де під час до-
питу зізнався, що має речові докази щодо комуністичної діяль-
ності,  які  зберігаються  в  певному  помешканні у  передм[істі]
Гнідава і що це помешкання може показати. Зважаючи на те,
що затримання Степана Бойка могло бути поміченим, а у зв’яз-
ку з виданням доказових матеріалів належало б приступити до
ліквідації комуністичної організації в Луцьку, доручив о 4-ій го-
д[ині] того ж дня ст[аршому] пшод[овнику] сл[ідчої] сл[ужби]
Мар’яну Ткачуку, щоб разом з роз[відником] Яном Вишневським
відправилися з  затриманим Степаном Бойком  у  передм[істя]
Гнідава, щоб той показав будинок, де він заховав речові дока-
зи. Близько 5-ої год[ини] ст[арший] пшод[овник] Ткачук повідо-
мив по телефону, що затриманий Степан Бойко, намагаючись
втекти, на мосту над річкою Стир зіскочив з мосту через бар’єр
і впав у річку, що він чув плескіт […], але не зауважив, щоб Сте-
пан Бойко виплив з річки і дістався берега. Відповідно до цього
я організував пошуки вздовж берега річки Стир, а також пошу-
ки  на річці  жердинами. Однак ці  заходи до сьогодні не дали
результату […]»47.

На підставі зізнань поліцейських прокуратура від 27 листопада
1930 р. зробила висновок, що

«Степан Бойко дійсно стрибнув з мосту в річку Стир […]»48.

КПЗУ та Міжнародна організація допомоги борцям револю-
ції (МОДР)  відразу  ж  висунули власну  версію  загибелі  свого
провідника. На їхню думку, С. Бойка було вбито під час допиту

litej. Ludzie – struktury – działalność / red. M. Bukała i M. Krzysztofiński. –
Rzeszów: IPN, 2015. – S. 451–455.

47 Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9 а, спр. 916, арк. 3.
48 Там само, арк. 12.

49 Держархів Львівської обл., ф. 121, оп. 2, спр. 141, арк. 48; Оксенюк Р. На-
риси історії Волині: 1861–1939. – С. 220.

50 Archiwum Akt Nowych (AAN), zesp. 1306, sygn. 180/1, t. 3, s. 1.
51 Українська нива. – 1931. – 16 лютого. – С. 4.; Діло. – 1931. – 8 лютого. – С. 4.
52 Misiuk A. Policja Państwowa 1919–1939: powstanie, organizacja, kierunki

działania. – Warszawa: PWN, 1996. – S. 274.
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Польська громадська організація «Ліга захисту прав людини
і громадянина» (1921–1937) в одному із циркулярів теж згаду-
вала зловживання у слідчій службі Волинського воєводства:

«Роками доходили до суспільства понурі вісті про те, що діялося
в  закутках  Слідчого  управління  у  Луцьку  […]  навіть  Міністр
внутрішніх справ, генерал Славой-Складковський мусив визна-
ти з сенатської трибуни, що дефензива [політична поліція. – О. Р.]
Луцька  заслуговує на  розігнання,  однак,  практично,  на  жаль,
окрім усунення начальника [С.] Заремби, там небагато зміни-
лося  на  краще.  Луцьк,  мусимо  визнати  з  болем,  зростає  до
розмірів символу, який характеризує цілу систему […]»53.

Варто зауважити, що звинувачення на адресу С. Заремби щодо
побиття заарештованих мали місце ще у 1920-х рр.54

17 травня 1931 р. польський поліцейський В. Бахора, який
служив  у  Луцькому  комісаріаті, під  час  патрулювання міста
помітив в р. Стир труп керівника волинського осередку КПЗУ
С. Бойка, який плив за течією річки. Вже наступного дня у Луць-
кій повітовій лікарні була проведена судмедекспертиза, яка не
виявила слідів насильницької смерті на тілі й констатувала її
настання внаслідок утоплення55.

Трагічна  загибель  С. Бойка  зумовила  використання  його
імені в комуністичній пропаганді. Він став своєрідним «симво-
лом» боротьби проти «буржуазної та панської» Польщі. У ко-
муністичній пропаганді залишився й комісар С. Заремба, який
згадувався у численних листівках та брошурах як «кат Волині»56.
Службовці слідчої поліції Волинського воєводства, в тому числі
С. Заремба, М. Ткачук, а також В. Постович були згодом згадані
у вірші польського поета, представника революційної лірики,
учасника  польсько-більшовицької  війни  В. Броневського
(1897–1962) «Поліцейські пси в Луцьку»57.

Варто відмітити, що про смерть С. Бойка ішлося у МОДРів-
ських пропагандистських матеріалах за 1931 р., що відклалися
серед матеріалів Державного архіву Львівської області та Цент-
рального державного архіву громадських об’єднань України58.
Так, у листівці за червень 1931 р. зазначалося:

«[…] В Луцьку на поліції при допитах в грудні 1930 р. замордували
українського селянина Стефана Бойка, а трупа кинули в річку.
Знасилувано жінок, тортуровали і мордують дальше арештова-
них революційних діячів […] Великі тюрми в Польщі, а зокрема
на Зах[ідній] Україні – Луцьк, Львів, Перемишль, Равіч стали те-
реном садистичних розправ і знущань розбещених жаждучих
крови банд тюремників на чолі з прокураторами […]»59.

В іншій листівці з 1931 р., підписаній ЦК МОДР та ЦК КПЗУ
читаємо:

«Польська фашистівська дефензива мордує та звірсько катує в
поліційних арештах в Луцьку борців за ваше визволення. Під
проводом кривавого ката Заремби, керівники дефензиви тор-
турують в тюремних казематах борців Революції […]»60.

Арештовані одночасно з С. Бойком восени 1930 р. члени та
симпатики КПЗУ упродовж 19 лютого – 14 квітня 1934 р. поста-
ли перед Луцьким окружним судом. Це був один з найбільших
судових процесів над комуністами у міжвоєнному центрі Во-
линського воєводства. У науковій літературі цей суд називали
«Луцький процес 56-и».  У радянській  історіографії він більш
відомий, як «Луцький процес 57-и». П’ятдесят сьомим підсуд-
ним  символічно  виступав  секретар  Волинського  окружного
комітету КПЗУ С. Бойко, який вже до цього часу встиг перетво-
ритися  на  ключовий  елемент  комуністичної  пропаганди61.
Згідно національної приналежності, серед 56 підсудних 29 ста-

53 AAN, 1306, sygn. 180/1, t. 3, s. 1.
54 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 1 а, спр.  308, арк. 1–8; спр. 311, арк. 1–

17; AAN, zesp. 1305, sygn. 179/2, s. 7.
55 Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9 а, спр. 916, арк. 14, 15, 20.
56 AAN, zesp. 1294. KPZU, sygn. 165/V t.89, s. 1–4, 9–10, 12, 26.
57 Broniewski W. Psy policyjne w Łucku: [електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://www.poema.art.pl/site/itm_142388_psy_policyjne_w_ucku.

html. –  Дата звернення: 1.04.2020.  Див. також:  Snyder T. Tajna wojna.
Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę. – Kraków: Wyd-wo
Znak, 2008. – S. 196.

58 Держархів Львівської обл., ф. 121, оп. 2, спр. 141, арк. 48.
59 Центральний  державний архів громадських  об’єднань  України,  ф.  6,

оп. 1, спр. 651, арк. 18.
60 Там само, спр. 318, арк. 1–1 зв.
61 Оксенюк Р.Н. Нариси історії Волині: 1861–1939. – C. 239–241.
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новили українці, 20 – євреї та 7 – поляки62. За інформацією пра-
возахисної організації Другої Речі Посполитої «Ліга захисту прав
людини і громадянина», підсудні під час слідства піддавалися
тортурам, а умови їхнього утримання були вкрай незадовіль-
ними63 . Про резонанс Луцького судового процесу свідчить той
факт, що ця подія зацікавила навіть французьких письменни-
ків – прихильника марксизму А. Барбюса та лауреата нобелівсь-
кої премії Р. Ролана, які ще у 1920-х рр. створили Французький
комітет боротьби за амністію політичних в’язнів у Польщі.

Проблематика Луцького судового процесу 1934 р. порушу-
валася й у відозвах місцевого окружного комітету МОДРу, де
особливий наголос робився на застосуванні фізичного насиль-
ства над підслідними особами.

«Вже від 3-х тижнів триває у Луцьку Великий Політичний Процес!
Перед панським судом стало 57-ох робітників, селян і працюю-
чих інтелігентів […] Трудящі Зах[ідної] Укр[аїни] добре пам’ята-
ють пацифікацію в 1930 р., коли то в другий рік світової кризи
почала тріщати навіть “Тюрма Народів” Польща. […] і хоч не раз
перед і після тої пам’ятної осені 1930 р. гуляв на наших землях
польський фашизм, але те, що сталося тоді в Луцьку  і в Гали-
чині,  в  сотнях  українських  сіл  було так  жахливим  […]  Цілими
тижнями катовано й тортуровано у в’язниці волинського воє-
води найбільш активних і відважних […] Під оком і особистим
доглядом воєводи й прокуратора фашистські посіпаки на чолі з
Зарембою і Ткачуком знущалися над жертвами фашизму, викру-
чувано члени, ламано ребра, відбивали легені, серце, печінки,
нирки,  напувано  сифілістичною уриною,  гвалтовано жінок,  а
тов[ариша] Ст[епана] Бойка, якого цілими годинами клали на
розжарене вугілля, замучено на смерть» –

ішлося у березневій відозві 1934 р. Луцького окружного комі-
тету64. Ще одна з листівок Луцького комітету МОДРу укладена
власноруч (без дати) згадувала не лише С. Бойка, а й закликала
до масового вступу до організації65.

У 1934 р. С. Бойко уже згадувався у пропагандистській бро-
шурі авторства Б. Пясецького «Луцьк – місто тортур», що була
опублікована у видавництві ЦК МОДР СРСР у Москві. Там, зокре-
ма, згадувалися окремі службовці слідчої поліції на чолі з С. За-
рембою та зазначалося, що вони використовували під час до-
питів голки, гумові палиці, пляшки, гострі лійки, кайдани та
мотузки. Окремо наголошувалося на вбивстві С. Бойка внаслі-
док тортування під час допиту. У цій брошурі також цитувалися
слова одного із обвинувачених на Луцькому судовому процесі
О. Шехтера:

«Є міста парків, міста храмів, міста хмарочосів. Луцьк теж виборов
світову славу. Луцьк – це місто тортур»66.

Отже,  постать  С. Бойка  була  неоднозначною  та  супереч-
ливою й становила вагомий елемент нелегального суспільно-
політичного  життя  Холмщини,  Волині  та  Східної  Галичини
міжвоєнної доби. Незважаючи на нетривале життя та ще мен-
ший період політичної активності, С. Бойко залишається одним
з ключових діячів КПЗУ. Досліджуваний уродженець Холмщи-
ни вже з початку входження регіону до Другої Речі Посполитої
розпочав роботу, спрямовану проти польської присутності, по-
ширював комуністичну ідеологію націоналістичного спряму-
вання, а зі створенням КПЗУ – став її активним членом. Широкій
популярності С. Бойка сприяла не лише його помітна партійна
діяльність, в тому числі керування Станіславським, Львівським
(підміським),  Холмським  та Волинським окружними  коміте-
тами, але й участь в якості підсудного у важливому в історії лі-
ворадикального руху Холмщини судовому процесі 1926 р. над
54-ма мешканцями цього регіону, трагічна загибель у 1930 р.
та використання його постаті у комуністичній пропаганді уп-
родовж 1930-х рр. Особливу увагу у цьому контексті варто звер-
нути на резонансний Луцький судовий процес 1934 р. супроти
членів та симпатиків КПЗУ.

Попри  те,  що  С. Бойко  «боровся  за  відірвання  західноук-
раїнських земель від Польщі та приєднання їх до Радянської
України», варто  розуміти,  що  тогочасні  націонал-комуністи

62 Українська нива. – 1934. – 25 лютого. – С. 4; 25 березня. – С. 3; 22 квітня. – С. 1.
63 AAN, zesp. 1306, sygn. 180/1, t. 3, s. 2–3.
64 Державний архів Волинської обл., ф. 46, оп. 9, спр. 2458, арк. 6.
65 Там само, арк. 25. 66 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 2, спр. 682 а, арк. 5, 7–7 зв.
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сприймали це як «звільнення українських земель від польсько-
го гніту». Також потрібно враховувати, що активна діяльність
останнього припадала на 1920-ті рр. – час успіхів українізації
та НЕПу у Радянській Україні. Відтак, сприйняття радянської
дійсності  ним та  іншими націонал-комуністами визначалося
цими подіями. Натомість, вже у 1930-ті рр. – часи Великого го-
лоду і масового терору – самі члени КПЗУ поступовою стають
жертвами репресій.

Постать С. Бойка використовувалася у комуністичній про-
паганді й після Другої світової війни. Так, у 1969 р. у контексті
урочистих заходів «з нагоди 30-ї річниці приєднання Західної
України до УРСР» у м. Луцьку на вул. Радянській (нині – Лесі
Українки) С. Бойку спорудили пам’ятник. Монумент розміщу-
вався неподалік колишнього Тринітарського монастиря, де в
міжвоєнний час локалізовувався Луцький окружний суд. Навес-
ні 2016 р. у рамках загальнодержавної кампанії декомунізації
пам’ятник С. Бойку було демонтовано й передано на зберігання
до Волинського обласного краєзнавчого музею67.
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Razyhrayev O. Stepan Boyko (1901–1930): national communist
and political prisoner of interwar Poland

Purpose – to study the illegal left-radical political activity of one of the leaders
of the Communist Party of Western Ukraine (CPWU) in Kholmshchyna,
Eastern Galicia and Volyn S. Boyko and its consequences in the individ-
ual and general party dimension on the basis of little-known documents
from the funds of central and regional archives of Ukraine and Poland.

The research methodology is based on the use of general scientific and spe-
cific historical research methods, including problem-chronological, syn-
chronous, diachronic, comparative-historical, biographical, microhistory
and other.

Conclusions. The figure of S. Boyko is ambiguous and contradictory, and is an
important element of the illegal socio-political life of Kholmshchyna, East-
ern Galicia and Volyn in the interwar period. Despite his short life and
even shorter period of political activity, S. Boyko remains to be one of
the key figures of the CPWU. From the beginning of the region’s entry
into the Second Polish Republic he started work against the Polish pres-
ence, spreaded the communist ideology of nationalist orientation, and
became an active member of the CPWU after the establishment of this
political institution. S. Boyko’s wide popularity was facilitated not only by
his notable party activities, including the rule of the Stanislav, Lviv (sub-
urban), Kholm and Volyn district committees of the CPWU, but also by a
number of other events. In particular, participation as a defendant in the
important in the history of the left-radical movement of Kholmshchyna
litigation in 1926 in Zamoњж against 54 inhabitants of this region, his
tragic death in 1930 and the use of his figure in communist propaganda
during the 1930s. Special attention in this context should be paid to the
resonant Lutsk litigation in 1934 against the members and sympathizers
of the CPWU. S. Boyko remained in communist propaganda after World
War II. One of its manifestations was the construction of the monument
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to S. Boyko in 1969 in Lutsk, on the occasion of the 30th anniversary of
the «reunification» of Western Ukraine with the Ukrainian Soviet Social-
ist Republic. The monument was dismantled in the context of a nation-
wide decommunization campaign several years ago.

Key words: Volyn, Eastern Galicia, Kholmshchyna, S. Boyko, CPWU, political
prisoner, repressions.
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УДК 929(477)Павло Ладан
Олександр РУБЛЬОВ*

«Наша людина у Берліні»:
Павло Ладан (1892–1933) –  манівцями

націонал-комунізму й кремлівської розвідки

Мета – на підставі опублікованої літератури, архівних джерел й но-
вітньої просопографічної інформації провести реконструкцію біогра-
фії Павла Степановича Ладана – відомого діяча північноамерикансь-
кого  й  європейського  комуністичного  руху,  одного  з  керівників
Компартії Західної України (КПЗУ), нелегального співробітника ІНО
ОГПУ  СРСР,  помічника  резидента  ОГПУ  СРСР  у  Берліні  «по  ук-
раїнській лінії».

Методологія і методи. У статті використані антропологічний та просо-
пографічний підходи під час відтворення основних етапів біографії
П.Ладана. Були задіяні також біографічний, проблемно-хроноло-
гічний, конкретно-пошуковий, історико-генетичний, порівняльного
аналізу,  лінійно-хронологічний  методи,  методи  психологічної  та
історичної реконструкції.

Висновки. П. Ладан, уродженець західноукраїнських теренів Австро-
Угорської імперії, у молодому віці емігрував до Північної Америки.
Він активно долучився до розбудови мережі українських соціаліс-
тичних/комуністичних організацій у США. Загроза арешту амери-
канською владою змусила його виїхати до Європи, звідти – України.
Знайомство з національним й партійним будівництвом у республіці
дедалі більше зміцнило його націонал-комуністичні погляди.

Робота П. Ладана у дипломатичних представництвах УССР у
Варшаві та Берліні (1921–1923) синхронізувалася з напівлегаль-
ною й  нелегальною  діяльністю у КПЗУ.  Здобутий  тут  досвід  він
активно використав під час своєї діяльності в іпостасі функціонера
Комінтерну й члена ЦК КПЗУ.

Із кінця грудня 1928 р. він був помічником резидента по «ук-
раїнській лінії» нелегальної резидентури ІНО ОГПУ СРСР у Берліні.
Брав  активну  участь  у  розкладанні/корумпуванні  українського
еміграційного політикуму,  спробах схилити  його  симпатії  на бік
«Совєтів».

Після низки  невдач  берлінської  резидентури  ОГПУ  разом  із
керівником агентурної мережі І. Камінським П. Ладан був відкли-
каний до Москви. П. Ладана звинуватили у «шумськізмі» та співро-
бітництві із польською розвідкою. 27 квітня 1933 р. П. Ладан був
розстріляний у Москві.

Ключові  слова: ИНО  ОГПУ,  Павло Степанович Ладан  (1892–1933),
Микола Порш, Микола Чеботарів, генерал Олександр Удовиченко,
Іван Камінський («Монд»), Комуністична партія Західної України,
репресії.

* * *
Прізвище П. Ладана, здавалося, було забуте на довгі роки.

Єдиними  згадками  про  нього  залишалися  фрагменти  «свід-
чень» його колег по КПЗУ, які нібито були пов’язані з ним по
«контрреволюційній роботі» у Північній Америці, Центрально-
Східній Європі або в УССР. Містилися ці згадки в утаємниченій
документації чекістсько-енкаведистського відомства.

Лише з хрущовським «відновленням справедливості» щодо
Компартії Західної України й посмертною реабілітацією само-
го П. Ладана 1959 р. його прізвище почало повертатися до істо-
ріографічного обігу.  Пришвидшила  це  повернення,  зокрема,
підготовка сімнадцятитомної «Української Радянської Енцик-
лопедії» (УРЕ) й нагальна потреба уведення до неї численних
прізвищ репресованих діячів підсовєтської вітчизняної історії –
бажано з точними датами життя й смерті (страти/убивства) за
доби сталінського терору.

* Рубльов Олександр Сергійович – доктор історичних наук, професор, вче-
ний секретар Інституту історії України НАН України, завідувач відділу
історії  державного терору  радянської доби  Інституту історії  України
НАН  України;  e-mail:  rublow@ukr.net;ORCID:  https://orcid.org/0000-
0002-4529-9419.
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19  квітня  1961 р.  з  відповідним запитом  щодо  П. Ладана
звернувся до Головної військової прокуратури СССР (ГВП) заві-
дувач редакції історії партії та філософії УРЕ В. Костенко:

«В  одном  из  ближайших  томов  Украинской  Советской
Энциклопедии намечено дать биографическую статью о вид-
ном деятеле Компартии Западной Украины, кандидате в члены
Исполкома Коминтерна тов. Ладане (“Недобитый”) Павле Сте-
пановиче, 1892 г. рождения, уроженце с. Улашковцы, Чертков-
ского уезда Восточной Галиции.

П. С. Ладан  был  репрессирован  органами  НКВД  СССР  в
1934 г. и проходил по процессу Косара (Заячковского М.) и Ба-
рабы (Григория Иваненко) и вместе с ним был осуждён. Поста-
новлением Военной коллегии Верховного суда СССР от 11 июля
1959 г. П. С. Ладан был реабилитирован. Просим уточнить дату
его смерти»1.

20 травня 1961 р. начальник одного з відділів КГБ СССР Про-
копенко відповів заявнику, що П. Ладан був репресований не
1934 р., як зазначалося в інформації УРЕ, а 1932 р. (насправді
1931 р.). Уточнювалося, що, перебуваючи у місцях позбавлен-
ня волі, він «помер 27-го квітня 1933 р.»2.

Одним з перших почав писати про П. Ладана історик партії
й міжнародного революційного руху, старший науковий співро-
бітник Інституту історії партії при ЦК КПУ А. Д. Ярошенко. Саме
йому належить ювілейна замітка 1962 р. в «Українському істо-
ричному журналі» у рубриці «Наш календар» з нагоди 70-ліття
П. Ладана3, відповідна біограма в «Українській Радянській Ен-
циклопедії»4  (задля цього  й робився вищезгаданий запит до
ГВП СССР), а також велика стаття про КПЗУ у сьомому томі тієї
самої «УРЕ», де П. Ладан згадувався серед «визначних діячів і
героїв революційного руху», вихованих КПЗУ5, а також знакова

«анонімна» редакційна стаття (у співавторстві з Б. К. Дудикеви-
чем) у московському журналі «Коммунист» (передрук українсь-
кою у часописі «Комуніст України») – «За правильное освеще-
ние истории Коммунистической партии Западной Украины»,
де серед «керівних діячів партії» згадувався й П. Ладан6.

14 лютого 1967 р. український літератор Микола Тарновсь-
кий7 завершив написання мемуарного нарису «Павло Ладан –
комуніст, революціонер». Поет познайомився з П. Ладаном ще
наприкінці 1915 р. – «на звітних зборах 1-го відділу Українсь-
кої федерації СПА [Соціалістичної партії Америки] в західній
стороні міста Детройта»8 – й підтримував контакти з ним до
кінця 1920-х рр., коли будь-який зв’язок поміж ними увірвався.
30 квітня  1967 р.  мемуарна  замальовка М. Тарновського  про
П. Ладана була опублікована у «Літературній Україні» у рубриці
«Жовтень і долі людські»9.

1 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 373.
2 Там само, арк. 377.
3 Див.: Ярошенко А. Д. Визначний діяч КПЗУ: До 70-річчя з дня народження

П. С. Ладана / А. Д. Ярошенко // Укр. іст. журн. – 1962. – № 1. – С. 147.
4 [Ярошенко А. Д.] Ладан Павло Степанович // Українська Радянська Ен-

циклопедія. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1962. – Т. 7: Коліївщина–Ланчин. – С. 548.
5 [Ярошенко А. Д.]  Комуністична  партія Західної  України  // УРЕ.  –  К.,

1962. – Т. 7. – С. 84–86.

6 Див.:  За  правильное  освещение истории  Коммунистической  партии
Западной Украины // Коммунист. – 1963. – № 10. – Июль. – С. 44; За пра-
вильне  висвітлення  історії Комуністичної  партії  Західної  України //
Комуніст України. – 1963. – № 8. – Серпень. – С. 46.

7 Тарновський Микола Миколайович (01.01.1895–20.06.1984) – українсь-
кий поет, прозаїк, гуморист, перекладач. Народився  у  с. Коцюбинцях
Гусятинського  повіту  на  Тернопільщині  (нині  Чортківського  р-ну
Тернопільської обл.) у селянській родині. 1910 р. виїхав до США, пра-
цював на заводах і фабриках у Нью-Йорку й Детройті, брав участь у со-
ціалістичному  русі,  займався самоосвітою.  Друкувався  від  1915 р.,
невдовзі оформився як комуністичний поет. Був редактором й співре-
дактором  журналу  «Молот»,  газет  «Українські  щоденні  вісті»,  «Ук-
раїнські  вісті»  та  ін.  Був  головою ЦК  Ліги  американських  українців
(1955–1959). 1959 р. переїхав до УССР, був заступником голови Това-
риства культурних зв’язків з українцями за кордоном. Помер у Києві.
Автор  поетичних  збірок  агітаційного  комуністичного  спрямування:
«Патріоти» (1918), «Шляхом життя» (1921), «Велике місто» (1926), «В
коридорах  вічності» (1926), «До світлої мети» (1951), «Братам на Ук-
раїну» (1957),  «Вітаю тебе,  Україно» (1960),  «Мости над  океанами»
(1967) та ін., а також поеми «Гаррі Сіммс» (1932), книжок публіцисти-
ки, збірки новел «В заокеанській гущі» (1964), перекладів та ін.

8 Тарновський М.  Павло Ладан  –  комуніст,  революціонер:  Спомин  //
ЦДАМЛМ України, ф. 364, оп. 1, спр. 135, арк. 8.

9 Тарновський М. Я знав його особисто: [П. Ладана] // Літературна Украї-
на. – 1967. – 30 квітня. – № 34.
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Стаття А. Ярошенка про П. Ладана в
«Українському історичному журналі».

Окремий відбиток статті А.Ярошенка з подякою М.Тарновському за допомогу.
ЦДАМЛМ України.
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Особовий фонд поета у Центральному державному архіві-
музеї літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) засвід-
чує, що саме М. Тарновський був консультантом і рецензентом
вищезгаданих  публікацій  А. Ярошенка.  У  фонді  поета  збері-
гається, зокрема, первісна версія його біографічної статті про
П. Ладана для «УРЕ» з автографом Андрія Демидовича, датова-
на 27 березня 1961 р., й ще хибною датою смерті – 1935 р.10, а
також окремий відбиток з «Українського історичного журналу»
(1962, № 1) зі статтею А. Ярошенка «Визначний діяч КПЗУ (До
70-річчя з дня народження П. С. Ладана)» й дарчим написом:

«Вельмишановному  Миколі  Миколайовичу  Тарновському  від
автора статті про П. Ладана і на знак подяки за допомогу,
Андрій Ярошенко. 15.III.62 р. м. Київ»11.

Прізвище П. Ладана присутнє й у нечисленних ґрунтовних
працях закордонних і вітчизняних фахових дослідників з історії
КПЗУ 1960–1980-х рр. Серед них варто насамперед згадати мо-
нографію 1976 р. одного з найвизначніших польських істориків
України Януша Радзєйовського (1925–2002)12 – «Комуністична
партія Західної України 1919–1929: Вузлові ідеологічні пробле-
ми»13; упорядкований львівським ученим,  проф. Ю. Сливкою
біографічний  довідник  «Борці  за  возз’єднання»  1989 р.14  та
деякі ін.

За часів відновленої державної незалежності України шпи-
гунській сторінці біографії П. Ладана й обставинам його загибе-
лі присвятив газетну публікацію Д. Вєдєнєєв15. Тоді ж з’явилися

енциклопедичні статті про українсько-американське комуніс-
тичне видавництво «Космос» (1922–1924), де згадувалася участь
у ньому П. Ладана16. Біографічну статтю про П. Ладана для 6-го
тому  «Енциклопедії  історії  України»  підготував  автор  цих
рядків17. Його прізвище згадувалося й у нашій розвідці 2007 р.,
присвяченій  історії  вітчизняного  совєтофільства  початку
1920-х рр. й, зокрема, у контексті цієї історії – часопису «Нова
Громада»18. Розгорнутішу біографію П. Ладана ми подали у збір-
нику 2010 р. на пошану акад. НАН України В. Смолія19.

За десятиліття, що спливло з часу останньої публікації, вияв-
лені нові архівні джерела, з’явилася низка вартісних наукових
публікацій, що дозволяють ґрунтовніше презентувати біогра-
фію Павла Ладана у ширшому контексті вітчизняної та світової
історії 1910–1930-х років, рельєфніше реконструювати «шпи-
гунські сторінки» життя цієї неординарної постаті.

* * *

10 ЦДАМЛМ України, ф. 364, оп. 1, спр. 762, арк. 6.
11 Там само, спр. 673, арк. 4, 9.
12 Див.: Портнов А. Ad memoriam: Януш Радзєйовський: портрет історика

на тлі епохи / А. Портнов // Україна модерна. – К. – Львів, 2005. – Ч. 9. –
С. 367–376.

13 Radziejowski J. Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929:
Węzłowe problemy ideologiczne / Janusz Radziejowski. – Kraków: Wyd-wo
Literackie, 1976. – S. 24, 49–50, 55, 62, 70, 74, 100, 129, 213.

14 Борці за  возз’єднання: Біографічний довідник  /  Редкол.: Ю. Ю. Сливка
(кер.) та ін.; упоряд. Ю. Ю. Сливка. – Львів: Каменяр, 1989. – 359 с.: іл.

15 Вєдєнєєв Д. Доля розвідника у контексті національної драми: [П. С. Ла-
дана] / Д. В. Вєдєнєєв // Вечірній Київ. – 1996. – 19 листоп.

16 Рибалко О.Л.  «Космос»  –  українсько-американське  видавниче  т-во /
О. Л. Рибалко // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / НАН Ук-
раїни. Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.)
та ін. – К: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. – Т. 3: К–
Н. – С. 14; Рубльов О.С. «Космос», видавництво – українсько-американське
видавниче  т-во  комуністичного  спрямування  / О. С. Рубльов  //  Ен-
циклопедія історії України: У 10 т. / НАН України. Ін-т історії України;
редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон–
Кю. – С. 215; та ін.

17 Рубльов О.С. Ладан Павло Степанович // Енциклопедія  історії Украї-
ни: У 10 т. / НАН України. Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій (го-
лова) та ін. – К.: Наук. думка, 2009. – Т. 6: Ла–Мі. – С. 20–21.

18 Рубльов О.С. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х
рр.:  співробітництво  Н. Суровцової  у часописі «Нова Громада» (1923–
1924) / О. С. Рубльов, П. Е. Синицький // Проблеми історії України ХІХ –
початку ХХ ст. / НАН України. Ін-т історії України; редкол.: О. П. Реєнт
(голова) та ін. – К., 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 197–219.

19 Див.: Рубльов О. «КПУ є моєю партією і єї політика є моєю політикою…»:
сторінки  біографії  Павла  Ладана  (1892–1933)  //  Україна  крізь  віки:
Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора
Валерія Смолія / НАН України. Ін-т історії України; відп. ред. акад. НАН
України  О. Онищенко.  –  К.:  Ін-т  історії  України НАН  України,  2010. –
С. 774–786.
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Активний учасник революційного руху на західноукраїнсь-
ких землях й міжнародного комуністичного  руху, видавець і
газетяр  Павло  Степанович  Лaдан  (псевдоніми  –  Недобитий,
П. Нетяга,  П. Сіромаха  та  ін.)  народився  29 лютого  1892 р.  у
с. Улашківцях  (тепер  Чортківського  району  Тернопільської
обл.) у заможній селянській родині. Закінчив Бучацьку гімна-
зію. Аби уникнути військової служби й «побачити світ», у бе-
резні 1910 р. емігрував до Канади, де працював чорноробом на
будівництві залізниці. У серпні 1910 р. в Едмонтоні вступив до
лав Української федерації (секції) Соціал-демократичної партії
Канади,  співробітничав у  революційній  емігрантській газеті
«Робочий народ». 1915 р. переїхав у США, працював робітни-
ком на автомобільному заводі у Детройті, згодом – у Клівленді,
брав активну участь у діяльності Української федерації Соціаліс-

тичної партії Америки (УФСПА),
був  секретарем  бюро  УФСПА  й
редактором її газети «Робітник».
У серпні 1918 р. внаслідок полі-
ційних репресій видання «Робіт-
ника» у Клівленді було припине-
не й перенесене до Нью-Йорка,
куди переїхав й П. Ладан. Був де-
легатом  І з’їзду  Комуністичної
партії Америки (вересень 1919 р.).
Після з’їзду – секретар Українсь-
кої  Федерації  Комуністичної
партії  Америки  (УФКПА)  й  ре-
дактор  її  центрального  органу
газети  «Комуністичний  світ»
(1919–1920). Після поліційної за-
борони  цього  видання  й засуд-
ження його редактора до п’яти
років ув’язнення, рятуючись вте-
чею спершу до Канади, П. Ладан

виїхав до Європи й транзитом через Берлін прибув до Харкова.
У тогочасній адміністративній столиці підсовєтської Украї-

ни він відвідав ЦК КП(б)У й мав низку розмов з його функціоне-

рами, проінформувавши їх про стан
справ у УФКПА. Серед компартійної
номенклатури,  з  представниками
якої  розмовляв  новоприбулий  із
США,  був  і  Олександр  Шумський,
який  тоді  щойно  повернувся  із
Риги, де брав участь у мирних пе-
реговорах  з  Польщею20.  Завдяки
йому П. Ладан отримав можливість
«зробити доповідь у Політбюро ЦК
КП(б)У про стан справ в Америці й
про українську еміграцію»21.

13 лютого 1921 р. його прізвище
зафіксоване у протоколі засідання
Політбюро ЦК КП(б)У (від Політбю-
ро були присутніми В. Молотов, Д. -
Мануїльський та Х. Раковський, від
ЦК КП(б)У – М. Фрунзе та О. Шумсь-
кий). Першим пунктом порядку денного зазначалося: «Про ро-

Павло Ладан.
Нью-Йорк, 4 жовтня 1920 р.

ЦДАМЛМ України.

20 Шумський  Олександр  Якович  (02.12.1890–18.09.1946)  –  український
державний і політичний діяч, один з лідерів націонал-комуністичного
руху, уродженець Житомирщини. З 1908 р. – член Української соціал-
демократичної спілки; згодом – УПСР; член УЦР. З травня 1918 р. – один
з  лідерів боротьбистів.  Після розпуску партії  став  членом КП(б)У  й
членом  ЦК  КП(б)У.  Обстоював самостійність  КП(б)У  та  її  зв’язок  з
РКП(б) лише через Комінтерн. Посади в УССР: нарком освіти (1919);
нарком внутрішніх справ  (1920);  повноважний  представник УССР  у
II Речіпосполитій (1921–1923); заввідділом агітації та пропаганди ЦК
КП(б)У (1923–1924);  нарком  освіти  (1924–1927). Активно  провадив
політику  українізації. Звинувачений  у  «націоналістичному  ухилі»
(«шумськізмі»), усунутий з посади й переведений (засланий) до Москви
на другорядну профспілкову роботу. 13 травня 1933 р. заарештований
у Москві у «справі» «Московського центру УВО», «засуджений» до де-
сяти років таборів. Утримувався на Соловках (1933–1935), згодом на
засланні у Красноярську. Убитий за особистим розпорядженням Й. Ста-
ліна, М. Хрущова й Л. Кагановича по дорозі із Саратова до Києва.

Докладніше див.: Олександр Шумський. Життя, доля, невідомі до-
кументи: дослідження, архівні матеріали / упоряд. Ю. Шаповал. – К. –
Львів: Україна модерна, Українські пропілеї, 2017. – 742 с.

21 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 7 зв.

Павло Ладан.
 Прага, 28 грудня 1921 р.

ЦДАМЛМ України.
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боту  серед  українців  за  кордоном:  питання  тов.  ЛАДАНА,
представника Комуністичної Федерації Америки». У розгорну-
тому рішенні з цього питання йшлося:

«а) Визнати за необхідне утворити при Виконкомі Комінтерну
Українське бюро, яке повинно підтримувати зв’язок з україн-
ськими комуністичними групами за кордоном. Представника
у Комінтерні провести через затвердження ЦК РКП; б) За пер-
шої можливості послати представника до Америки, який зміг
би об’єднати й керувати роботою серед українців-комуністів;
в) Доручити  тов. [В.] МОЛОТОВУ  [першому  секретареві  ЦК
КП(б)У] разом  з тов. ЛАДАНОМ  розробити  план сприяння  у
роботі т[оваришів]-українців за кордоном; г) Просити тов. ЛА-
ДАНА подати докладний письмовий звіт щодо роботи україн-
ських комуністів за кордоном й стану українських робітників.
Звіт  використати  для  преси; д) Доручити  тов. МОЛОТОВУ
разом  з  тов. ЛАДАНОМ  розробити  план  перекидання  ук-
раїнців-комуністів з Америки для роботи в Україні й Америці;
е) Визнати за доцільне, щоби тов. ЛАДАН залишався деякий
час  в  Україні,  й  надати  йому  можливість  ознайомитися  з
совєтським будівництвом»22.

Американська (США і Канада) лінія закордонної комуністич-
ної роботи УССР й надалі турбувала керівницво КП(б)У. Так, у
протоколі засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 8 вересня 1922 р.
лаконічно зафіксована інформація заступника наркома юстиції
й Генерального прокурора УССР М. Рейхеля23 про американсь-

ких комуністів, діяльність яких гальмувалася, мовляв, постійни-
ми арештами. Доповідач зауважував, що Українська Федерація
КПА тримається сепаратно й «навіть не виконує директив Ко-
мінтерну»,  утворює  окремі  економічні організації.  Зібрання
запропонувало М. Рейхелю скласти проект листа щодо посилен-
ня в Америці комуністичними й прокомуністичними організа-
ціями збирання коштів для допомоги голодуючим в Україні24.

Під час засідання Політбюро ЦК КП(б)У 3 жовтня 1922 р. було
заслухано повідомлення П. Ладана про злиття Української Феде-
рації Компартії Америки з Американською компартією. Ухвалили:

«Доручити Секретаріату [ЦК КП(б)У] надіслати привітання з на-
годи об’єднання»25.

18  жовтня  Політбюро  ЦК КП(б)У  розглянуло  питання  щодо
дипломатичного  представництва  УССР  у Канаді.  З огляду на
значну кількість українців – робітників і селян – у цій північно-
американській державі, компартійне керівництво республіки
вирішило звернутися до ЦК РКП(б) з проханням включити до
місії РФССР, що відправлялася до Канади, представника УССР,
яким намічався Олександр Шумський, тодішній Повноважний
представник УССР у Варшаві. Секретаріатові ЦК КП(б)У (Дмит-
ру Лебедю) доручалося провести перемовини з секретаріатом
ЦК РКП(б) щодо призначення О. Шумського головою об’єдна-
ної місії. Харківську пропозицію мали також узгодити з Нарко-
матом закордонних справ совєтської Росії й, нарешті, запитати
згоди самого О. Шумського26.

О. Шумський не пристав на цю пропозицію, ідею об’єднаної
місії на чолі з українцем відхилила й Москва. Відтак 27 жовтня
1922 р. Політбюро ЦК КП(б)У знову розглянуло питання «Про
представника УССР для відправлення до Канади», ухваливши:

«Затвердити  кандидатуру  тов. ЛАДАНА  як  представника
УССР  у  Канаді,  надавши  йому  категоричну  директиву  не
втручатися у Канаді до партійних справ»27.

22 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 21.
23 Рейхель Михайло Йосипович (02.11.1880–1954) – правник, компартій-

ний  функціонер УССР, уродженець смт Терни Лебединського  повіту
Харківської губ. Закінчив юридичний фак-т Харківського ун-ту (1904),
працював адвокатом у Київі й Харкові. Член РСДРП (меншовиків), зго-
дом – більшовик. В уряді УССР: нарком праці УССР (1920), голова Ма-
лого РНК (1921–1926) й одночасно з 1922 р. – заст. наркома юстиції й
Генерального прокурора УССР. Від 1926 р. у Москві: заступник голови
Головконцескому СССР, співробітник Малого Раднаркому. Одночасно
викладав  правничі  науки у  Тимірязівській сільгоспакадемії.  1929–
1930 рр. – Генконсул СССР у Франції. Згодом – начальник валютного
відділу  Наркомфіну  СССР; голова Цивільної  колегії  Верховного  Суду
СССР (1934–1938). Усунутий з посади після арешту сина, виключений
з ВКП(б) (відновлений посмертно 1956 р.). Викладав державне і цивіль-
не право у Московському юридичному інституті.

24 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 65.
25 Там само, арк. 74 зв.
26 Там само, арк. 81 зв.
27 Там само, арк. 87.
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Одначе й це призначення не відбулося. Згодом особистий сек-
ретар акад. М. Грушевського Федір Савченко зауважував з при-
воду цієї звичної практики компартійної номенклатури:

«Тут буває, що рішають, перерішають і знов рішають»28.
Зрештою, республіканська адміністрація таки надіслала до

Канади свого представника. Ним став Іван Кулик, який упро-
довж  1924–1926 рр.  був  Консулом  СССР  у  Канаді29   (до  речі,
П. Ладан був особисто з ним знайомий).

Упродовж 1921–1923 рр. П. Ладан офіційно був співробітни-
ком  (завідувачем  інформаційним  відділом)  Повноважного
представництва УССР у Польщі, очолюваного О. Шумським30 ;
завідувачем консульського відділу й прес-бюро Представниц-
тва  УССР  у  Німеччині  й  одночасно  (неофіційно)  працював  у
Закордонному бюро допомоги Комуністичній партії Східної Га-

личини (з 1923 р. – Комуністична пар-
тія Західної України /КПЗУ/) у Празі,
Відні й Берліні.

Так, згідно з затвердженим 16 жовт-
ня 1922 р. штатом, Повноважне пред-
ставництво УССР у Німеччині склада-
лося з: повпреда В. Ауссема, першого
секретаря  Н. Калюжного,  завідувача
консульського відділу М. Руденка, сек-
ретаря  Л. Леонідова,  секретаря  кон-
сульського відділу Д. Блюменфельда,
співробітника  для  особливих  дору-
чень  В. Мороза31 ,  старшого  діловода
А. Лисинецького, завідувача прес-бю-
ро П. Ладана, а також бухгалтера, ре-
дактора, архіваріуса, шифрувальника
та двох друкарок32 .

28 Рубльов О.  «Заборона  українства  1931 року»: Федір  Савченко  (1892–
1938): спроба  біографії ученого  //  З  архівів  ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  –
2019. – № 2 (52). – С. 151.

29 Кулик  Їзраїль  Юделевич  (називав себе  також Іваном  Юліановичем;
14/26/.01.1897–10.10.1937) – український письменник, поет, перекла-
дач, компартійний функціонер. Народився у м. Шпола (нині – Черкась-
кої обл., Україна). 1914 р. разом з родиною виїхав до США. Працював на
фабриках й копальнях Пенсильванії, друкував вірші російською мовою
у соціал-демократичній газеті «Новый мир». 1914 р. вступив до РСДРП(б).
Навесні 1917 р.  через Далекий  Схід  і  Сибір повернувся  в Україну.  У
грудні 1917 р. обраний членом ЦВК й першого совєтського уряду УССР
(очолив Народний  секретаріат закордонних  справ). Був  секретарем
повіткому КП(б)У у м. Кам’янці-Подільському (1921–1922); консулом
СССР у Канаді (1924–1926); заступником Уповноваженого НКЗС СССР
при Уряді УССР (1927–1929); секретарем РК КП(б)У у Кам’янці-Поділь-
ському (1930–1932); з 1934 р. очолював Спілку совєтських письменни-
ків України. Арештований 27 липня 1937 р., убитий 10 жовтня того ж
року.  Реабілітований  Військовою  колегією  Верховного  Суду  СССР
12  жовтня 1956 р.  Докладніше про  нього див.,  напр.: Рубльов О.  Іван
Кулик  (1897–1937):  український  поет,  компартійний урядовець,  «лі-
тературний генерал»:  портрет особи  у тоталітарному  інтер’єрі //
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / НАН України. Ін-т історії
України; редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 15. –
С. 45–62.

30 Гісем О.В. Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР у 1921–1923 рр.
/ О. В. Гісем. – Кам’янець-Подільський: ФОП О. В. Сисин, 2012. – С. 43.

Павло Ладан. Варшава,
Краківське передмістя,

1921–1922 рр.
ЦДАМЛМ України.

31 Мороз Василь Богданович (20.11.1889–1942) – Народився у с. Хрещатик
Кіцманського повіту на Буковині у селянській родині. Навчався у Черні-
вецькому (1913–1914) та Віденському (1915) університетах; закінчив
філологічний фак-т Берлінського ун-ту (1923). Працював перекладачем
у таборі для російських військовополонених (м. Раштадт, Німеччина).
З 1918 р. мешкав у Берліні. 1920 р. вступив до Компартії Німеччини. З
жовтня 1921 р. – консультант у Бюро репатріації російських військо-
вополонених; секретар Повпредства УССР у Німеччині (1921–1923). Із
квітня 1924 р. в УССР, викладав німецьку мову у Харкові – ІНО, політех-
нічному інституті та Харківському держ. ун-ті. Звільнений з ХДУ у лю-
тому 1934 р. унаслідок «чистки». Арештований у Харкові 28 березня
1936 р.  як  «учасник  контрреволюційного  фашистського  підпілля».
Особливою  нарадою при НКВД СССР 22  листопада 1936 р.  «засудже-
ний» до 5 років таборів. Звільнений навесні 1941 р., замешкав у Білій
Церкві. Восени 1941 р. повернувся до родини у Києві. Страчений у Ба-
биному Яру восени 1942 р. По «справі» 1936 р. реабілітований ухвалою
Президії Харківського обласного суду 25 березня 1960 р.

32 Центральний державний архів  вищих органів  влади та  управління
України, ф. 4, оп. 1, спр. 74, арк. 57 (далі – ЦДАВО України); Кривець Н.
Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918–
1933 рр. / Н. В. Кривець;  [НАН України.  Ін-т історії України; відп. ред.
С. В. Віднянський]. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. – С. 257–
258.
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9 вересня 1922 р. Павло Ладан одружився з Ніною Людви-
ківною Песлєр (1901 р. н.), технічною співробітницею Представ-
ництва УССР у Берліні33. Шлюб виявився нетривалим й невдовзі
розпався, але про спільну дитину від нього П. Ладан турбував-
ся до останку життя.

П. Ладан  був  фактичним  керівником  українсько-амери-
канського  видавничого  товариства  комуністичного  спряму-
вання «Космос» (1922–1924), створеного 21 лютого 1922 р. у
Варшаві представниками  закордонних  дипломатичних місій
УССР  й  діячами  Комуністичної  партії  Східної  Галичини  (з
1923 р. – КПЗУ) С. Вікулом, Н. Калюжним34, П. Ладаном, К. Мак-
симовичем та О. Ниткою. На установчому засіданні до членів
товариства  було  кооптовано  П. Дятлова.  Метою  товариства
проголошувалося:

«дати українським трудящим масам добру, бездоганно видану з
технічного, стилістичного й наукового боку книжку в згоді з пев-
ним пляном, який охопив би цілий цікль літератури науково-
соціялістичної, шкільно-педагогічної, технічно-природознавчої
і красного письменства»,

й поширення цих видань серед української трудової еміграції
у  Канаді,  США  та  інших  країнах.  Правління  «Космосу»  пере-
бувало у Берліні. Очолювали товариство П. Ладан – адмініст-
ратор (директор), Є. Касьяненко – редактор35, П. Дятлів – вида-
вець36.  Основний  капітал  товариства  був  визначений  у  сумі

33 ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 1079, арк. 19.
34 Калюжний Наум Михайлович (справжнє прізв. – Шейтельман; 08.03.1886–

17.11.1937) – політичний діяч, дипломат УССР. Народився у містечку
Устивиця (нині село Великобагачанського району Полтавської обл.) у
багатодітній  єврейській  родині.  Закінчив  міську  школу  у  м. Ромни
(1902), склав іспит при Полтавській гімназії на звання народного учи-
теля (1904). З 1905 р. активно працював на Полтавщині як українсь-
кий соціаліст-революціонер (есер), арештовувався поліцією. Участник
Першої світової війни. Був членом Української партії соціалістів-рево-
люціонерів, УПСР (боротьбистів), Української комуністичної партії (бо-
ротьбистів). З 1920 р. – член КП(б)У. З серпня  1921 р. – 1-й секретар
Повноважного представництва УССР у Німеччині; з вересня 1922 р. –
1-й секретар Повпредства УССР в Австрії; з серпня 1923 р. до грудня
1924 р.  –  1-й  секретар Повпредства  СССР  у  Чехословаччині.  У  січні
1925 р. – квітні 1926 р. – завідувач соціально-культурною секцією Нар-
комату  робітничо-селянської  інспекції  (НК  РСІ)  УССР (м. Харків).  З
квітня 1926 р. до грудня 1929 р. – радник Повпредства СССР у Чехосло-
ваччині. Згодом – в апараті НКО й НКЮ УССР, звідки звільнився через
хворобу. 23 березня 1937 р. здав партквиток й подав заяву щодо виходу
з КП(б)У через хворобу. 18 вересня 1937 р. арештований у Харкові за
обвинуваченням у приналежності до «УВО». Винним себе  не визнав.
Помер у Харківській в’язниці.

35 Касяненко (Касьяненко) Євген Іванович  (1889–30.12.1938) – українсь-
кий громадсько-політичний діяч, авіаконструктор, газетяр, перекла-
дач, член Української Центральної Ради. Один з родоначальників ук-
раїнського літакобудування. Народився у с. Іванкові на Київщині. Член
УСДРП, яку представляв в УЦР. Був членом комісії УЦР для розробки
проекту статуту автономії України. 1918 р. перейшов до КП(б)У. Очо-
лював  закордонну комісію НКО УССР (1922–1925). Редагував  газету
«Вісті  ВУЦВК»,  журнал «Всесвіт»  (1926–1931).  З  1931 р.  –  інженер
Харківського авіазаводу, старший конструктор Московського заводу
ім. Осоавіахіму. Ув’язнений 11 липня 1937 р., убитий 30 грудня 1938 р.
за «вироком» Військової колегії Верховного Суду СССР.

36 Дятлів  (Дятлов) Петро Юрійович  (01/13/.02.1883–03.11.1937)  –  ук-
раїнський політик, видавець, перекладач. Народився у м. Стародубі на
Чернігівщині (нині тимчасово у складі Брянської обл. РФ) у родині ре-
місника. Навчався у Московському університеті (1901–1902) та Петер-
бурзькому політехнічному інституті (1903–1904), звідки виключався
за революційну діяльність. Був тричі ув’язнений. 1908 р. емігрував. За-
робляв приватними уроками, літературною роботою, перекладами, був
чорноробом. Закінчив Празький політехнікум (1910–1914) і Віденсь-
кий університет (1917–1921). 1901–1903 рр. – член РСДРП(б);  1903–
1918 рр. – член РУП (з 1907 р. – УСДРП), член ЦК УСДРП (1907). Член

Павло Ладан. Жартівливий дарчий напис. Відень, 25 березня 1922 р .
ЦДАМЛМ України.
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5 тис. дол. й розділений на 500 акцій по 10 дол. Першими акці-
онерами  товариства,  крім засновників,  стали  представники
тогочасної компартійної номенклатури УССР й водночас ліде-
ри вітчизняного націонал-більшовизму В. Блакитний, Г. Гринь-
ко,  Д. Кудря,  М. Левицький,  М. Полоз,  Х. Раковський,  І. Сіяк,
О. Шумський та ін.37

Книжки друкувалися переважно у Німеччині.  Товариство
надавало допомогу  УССР у налагодженні  видавничої  справи,
забезпечувало підручниками НКО УССР. Друкувало в українсь-
кому перекладі твори К. Маркса – «Заробітна плата, ціна й зиск»;
«Злидні  філософії»  (обидві 1923 р.),  «До  критики  політичної
економії», «Горожанська війна у Франції» (обидві 1924 р.); Ф. Ен-
гельса – «Анти-Дюрінг», «Людвіг Фаєрбах», «Революція і контр-
революція в Німеччині» (усі 1924 р.); соціально-економічну й
суспільно-політичну літературу марксистського спрямування –
О. Ауссем «Комунізм. Історія. Ч. 1» (1924); А. Богданов «Червона
Зоря: Утопія» (1922); М. Бухарін «Теорія історичного матерія-
лізму» (1923); Б. Горєв «Матеріялізм – філософія пролєтаріяту»
(1923); С. Пилипенко «Євангелля часу» (1924); А. Річицький «Та-
рас Шевченко в світлі епохи: Публіцистична розвідка» (1923);
Ю. Стеклов  «Карл  Маркс,  його  життя  і  діяльність»  (1922);
Л. Троцький «Тероризм і комунізм» (1923) та ін. Випустило ок-
ремі твори Дж. Лондона (роман «Залізна п’ята», 1924), Е. Мюза-
ма («Юда: Робітнича драма на 5 дій», 1923), А. Сінклєра («Джімі
Гігінс», «100%»,  «Мене  зовуть  теслею»  –  усі  1924);  посібник
О. Синявського «Порадник української мови» (1922) та ін. Час-
тина накладів, а також матриці підготовлених книжок надси-
лалися  до  України,  де  харківське  представництво «Космоса»
друкувало потрібну кількість примірників. «Космос» мав зв’яз-
ки  з  міжнародною  асоціацією  прогресивних  письменників  і
діячів культури «Кларте», очолюваною А. Барбюсом. У підго-
товці видань товариства брали участь М. Йогансен, Є. Касьянен-
ко,  О. Олесь,  С. Пилипенко,  В. Сімович, В. Шопінський  та  ін.  У
липні 1924 р. товариство злилося з харківським видавництвом
«Червоний шлях»38

компартій – Австрії (1918–1921), Німеччини (1922–1924), Чехословач-
чини  (1924–1925), згодом у КП(б)У. У 1919–1921 рр. видавав  у Відні
«Комуністичну бібліотеку» (видавництво Компартії Східної Галичини),
в якій надруковані праці В. Леніна «Держава і революція», «Чергові зав-
дання Совітської власти», М. Бухаріна та Є. Преображенського «Азбука
комунізму», Г. Піддубного «Розбийте кайдани!», збірники «Програма
Комуністичної партії  більшовиків Росії  і України», «Національне пи-
тання» та  ін.  Секретар  Закордонного представництва  НКО  УССР  у
Берліні та Празі (1921–1925). З січня 1925 р. – в УССР: учений секретар
НКО УССР (1925–1928), зав. мовною редакцією ДВУ, викладач харків-
ських  вузів,  зав. контрольною  редакцією  УРЕ, зав.  кафедрою  політ-
економії Харківського ін-ту комунального господарства. Переклав укр.
мовою окремі твори М. Горького, В. Короленка, п’єси В. Вишневського
(«Перша кінна», 1932), В. Киршона («Хліб», 1931); чеською – гуморески
Остапа Вишні; російською – поему І. Франка «Мойсей» (Відень, 1917;
Харків, 1926) та «Досвітні огні» Л. Українки (1913). Був перекладачем і
редактором видання творів В. Леніна укр. мовою. Листувався з М. Горь-
ким, О. Кобилянською, Н. Крупською, В. Леніним, І. Франком та ін. 21 бе-
резня 1933 р. арештований ГПУ УССР у «справі»  «УВО». Винним  себе
не визнав. Судовою трійкою при Колегії ГПУ УССР 1 жовтня 1933 р. «за-
суджений» до п’яти років таборів. Утримувався на Соловках. Особливою
трійкою УНКВД СССР по Ленінградській обл. 9 жовтня 1937 р. «засуд-
жений» вдруге – до розстрілу. Вивезений із Соловків й убитий 3 листо-
пада 1937 р. в урочищі Сандармох поблизу ст. Медвежа Гора у Карелії.
Посмертно  реабілітований 9 травня  1958 р.  Президією Харківського
обласного суду.

Докладніше про нього див.: Ярошенко А. Д. Невтомний солдат ре-
волюції: До 80-річчя з дня народження П. Ю. Дятлова // Укр. іст. журн. –
1963. – № 1. – С. 94–96; Канцелярук Б. І. Петро Дятлов – перекладач і
редактор  //  Наукові  праці з питань політичної  історії: Респ. міжвід.
наук. збірник / КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – Вип. 171; Рубльов О.
Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та
культурних процесах (1914–1939). – К.: Ін-т історії України НАН Украї-
ни, 2004. – С. 137, 395, 454, 477; та ін.

37 Див., напр.: Рибалко О. Л. «Космос» – українсько-американське видавниче
т-во / О. Л. Рибалко // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. /
НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; Редкол.: І. О. Дзеверін

(відп. ред.) та ін. – К: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. –
Т. 3: К–Н. – С. 14; Рубльов О.С. «Космос», видавництво – українсько-аме-
риканське видавниче товариство комуністичного спрямування // Ен-
циклопедія історії України: У 10 т. / НАН України. Ін-т історії України;
редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон –
Кю. – С. 215; та ін.

38 Рубльов О.С.  «Космос»,  видавництво –  укр.-амер.  видавниче  т-во  ко-
муніст. спрямування . – Т. 5. – С. 215–216.
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Взаємини закордонного комуністичного видавництва з хар-
ківським ЦК КП(б)У та й усередині Правління «Космосу» були
доволі складними: позначалося недовірливе ставлення харків-
ських більшовиків до закордонних комуністів, «закордонці» ж,
у свою чергу, поділялися на «американців», яких уособлював
П. Ладан, та «європейців» (П. Дятлів та ін.). Внаслідок цих конф-
ліктів рішенням Політбюро ЦК КП(б)У від 20 вересня 1922 р.
П. Ладана було усунуто з Правління видавництва «Космос». Це,
у свою чергу, викликало його обурений лист-протест, адресо-
ваний до харківського ЦК 3 жовтня 1922 р.

Звернення цікаве низкою автобіографічних моментів, що
містяться у ньому, а також важливе для з’ясування світогляд-
них засад його автора, тому заслуговує на ширше цитування:

«Дорогі Товариші! Ваша постанова в справі “Космоса” і його
Правління в цілому, а про мене окремо, свідчить про це, що ЦК
не мав повних інформацій про завдання, які собі “Космос” по-
ставив. Але відповідати про “Космос” в цілому я не берусь, так
як це не моє особисте діло, про це скаже щось сам “Космос” і
товариші, які організували його або сприяли організації, даючи
гроші на акції. Я попрохаю тільки вияснення того пункту поста-
нови ЦК, що торкається мене самого»39.

Й далі заявник, намагаючись нейтралізувати недовірливе
ставлення до його особи з боку керманичів ЦК КП(б)У, з’ясову-
вав власні заслуги й непересічну роль у комуністичному русі
української еміграції у США:

«Товариші! У відношенні ЦК КПУ до мене замічав я весь час
недовірря. Не знаю, через які причини не міг я ніколи добитись
в ЦК санкції моїх проєктів. Я комуніст з 1913 р., на що в мене
на руках є явка і посвідка Ком[уністичної] партії Америки. Далеко
до Жовтневої Революції я вже стояв на позиції більшовиків і був
одним з проповідників єї серед нашого пролєтаріяту в Америці
і Канаді. Шість разів був арештований як редактор парт[ійного]
органу, член ЦК і секретар партії. Перший в Америці виступив в
пресі проти Центр[альної] Ради (статті можу предкласти) і весь
час виступав проти всіх пізніших “українських урядів”, які тільки
творились на Україні, виключаючи Радянський. З першого дня
появи КПУ  став на позицію КПУ  у всіх  справах, що торкались

Революції на Україні. КПУ є моєю партією і єї політика є моєю
політикою.

Якщо ЦК потрібна ціла моя біографія і історія моєї роботи, я
можу це подати і то завірене Компартією Америки.

Цих кілька слів пишу тому, бо хочу ЦК приневолити покінчи-
ти зі мною так або инакше. Якщо я підозрілий – осудити мене,
якщо немає данних – покінчити з підозріннями. Товариші! Мене
мучить Ваше недовірря до мене. Я комуніст і ним останусь»40

(виділення по тексту П. Ладана. – Авт.).
Насамкінець лист подавав деякі подробиці роботи П. Ладана

у комуністичному закордонному видавництві й містив низку
прохань-вимог до ЦК КП(б)У у персональних справах заявника:

«В Правління “Космосу” я пішов був тому, бо через мене
втягнені в “Космос” ком[уністичні] укр[аїнські] організації Аме-
рики. До цього часу для американських товаришів видавали тут
книжки ріжні одиниці (Дятлов, Мороз, Бардах і инші), і діялось
щось неімовірне. Спекуляція і безладдя. Ви не возражаєте про-
ти тов. Дятлова, а я знову за ніякі гроші не віддам йому самому
видавничих справ амер[иканських] товаришів. Я уповноваже-
ний їх на Европу.

Подаючи цих кілька слів про себе, прохаю ЦК мені відповісти:
1) Чи є в ЦК які-будь данні, що послужили причиною до та-

кого недовірчого відношення до мене?
2) Чи повинен я подати до відома американських товаришів

Вашу постанову і цим оправдати своє уступлення з “Космосу”?
3) Якщо є щось за мною, що не дозволяє ЦК мені довіряти,

то чи погодиться ЦК передати мою справу в Ц[ентральну] Кон[т-
рольну] Ком[ісію] КПУ і осудити мене, та тим самим покінчити
недорозуміння зі мною?

4) Якщо ЦК уважає мене недостаточно трівким членом КПУ,
то чи дозволить мені перейти в ті комуністичні організації, з яких
я вийшов і в яких до мене абсолютне довірря?

5) Якщо ЦК не змінить свого недовірчивого відношення до
мене  і  не дозволить  мені перейти  в  другу  партію,  то прохаю
відкликати мене на Україну і взяти під надзор.

Хай ці слова Вас, товариші, не подивують. Я, який виріс в
організації, все життя своє віддавав  і віддаю для комруху, не
можу жити в недовіррю і підозріннях. Дуже прохаю відповіді.
З ком[уністичним] привітом П. Ладан»41.

39 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 25, арк. 139.
40 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 25, арк. 139–140.
41 Там само, арк. 140–141.
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Скарга-протест вплинула на перегляд попереднього рішен-
ня щодо усунення П. Ладана з Правління «Космосу». 10 жовтня
1922 р. Оргбюро ЦК КП(б)У, розглянувши питання «О тов. Ла-
дане  (письмо  из  Берлина)»,  ухвалило  (мовою  комуністичної
адміністрації в Україні):

«Не возражать против введения в Правление “Космос” (во изм[е-
нение]  преж[него]  пост[ановления] Пол[итбюро],  [протокол]
№ 79, § 9 от 20/ІХ)»42.

В іпостасі директора «Космосу» П. Ладан був також причет-
ний до забезпечення видання совєтофільського часопису «Но-
ва Громада» (1923–1924), який за редакцією С. Вітика виходив
у Відні43.

Дієвим способом розкладу української політичної еміграції
й поширення більшовицької пропаганди стало на початку 1920-х
років  створення  альтернативних  видавництв  на  противагу
існуючим українським й поступове захоплення національних
видавництв за кордоном шляхом інфільтрації своєї агентури
до складу їхніх редколегій, підкупу окремих працівників, а то й
перекупки цілих видань або видавництв. Зрозуміло, що відтак
такі видання змінювали ідеологічну орієнтацію з національно-
державницької української на проросійську більшовицьку. Так,
наприклад, 11 січня 1921 р. політбюро ЦК КП(б)У, розглянув-
ши питання «Про закордонну роботу», ухвалило, зокрема,

«організувати Українське видавництво у Відні, де випускати
також журнал (на противагу Винниченківській “Новій Добі”.
(На чолі видавництва поставити тов. Левицького)»44.

Тоді ж спрямували до ЦК РКП(б) таємний лист, де зазначалося,
що  внаслідок «деяких  дипломатичних ускладнень»  М. В. Ле-
вицький не може виїхати до Берліна, тому ухвалено відрядити

його до Відня й поставити на чолі «Українського видавництва,
яке, окрім забезпечення літературою України, буде вести ідей-
ну боротьбу з Винниченком, котрий намагається здобути вплив
серед багаточисельних українців, котрі потрапили до Австрії45.

Відтак планувалося, що новозасноване совєтофільське ви-
дання відіграватиме роль антитези винниченківській «Новій
Добі» – політико-економічному й науковому тижневику Закор-
донної групи  Української  комуністичної партії  (ЗГ  УКП),  що
виходив у Відні 1920–1921 рр. за редагуванням В. Винниченка
й В. Левинського. Мінлива політична кон’юнктура спричини-
ла раптову зміну об’єкта протидії закордонного дипломатич-
ного й агентурно-ідеологічного апарату УССР: у жовтні 1921 р.
В. Винниченко розпустив ЗГ УКП й припинив видання її друко-
ваного  органу,  налагодивши  натомість  щільну  співпрацю  з
середовищем Микити Шаповала (1882–1932), тобто з тим кри-
лом українських соціалістів-революціонерів на еміграції, яке,
залишаючись  прибічниками  «трудової демократії» й  радян-
ської  влади,  водночас  провадило  активну  ідейно-політичну
боротьбу з більшовицьким режимом46. Відтоді Володимир Ки-
рилович став діяльним і постійним автором заснованої й ре-
дагованої  М. Шаповалом  «Нової  України»  –  місячника  пись-
менства, науки й громадського життя, що видавався у Празі у
1922–1928 рр. У 1923–1924 рр. В. Винниченко був і співредак-
тором цього часопису.

У першому (здвоєному) числі «Нової України» 1923 р. вміще-
но програмну статтю В. Винниченка «Єдиний революційно-де-
мократичний національний фронт»47. У ній піддано нищівній
критиці централізаторську політику «московського більшовиз-
му». У щойно створеному СССР автор вбачав лише прикриття

42 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 17, арк. 117.
43 Докладніше див.: Рубльов О.С. До історії вітчизняного совєтофільства

початку 1920-х років: Співробітництво Н. Суровцової у часописі «Нова
Громада» / О. С. Рубльов, П. Е. Синицький // Проблеми історії України
ХІХ – початку ХХ ст. / Ін-т історії України НАН України; редкол.: О. П. Ре-
єнт  (голова)  та  ін.  –  К.:  Ін-т  історії  України  НАН  України,  2007.  –
Вип. ХIII. – С. 197–219.

44 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 7.

45 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 428, арк. 1.
46 Політична  історія  України. ХХ століття:  У 6 т.  /  НАН  України.  Ін-т

політ. і етнонац. досліджень; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. – К.: Ге-
неза, 2003. – Т. 5: Українці за межами УРСР (1918–1940) / Керівник тому
В. П. Трощинський. – С. 223–224.

47 Винниченко В.  Єдиний  революційно-демократичний  національний
фронт / В. Винниченко // Нова Україна. – 1923. – Ч. 1/2. – Січень–лю-
тий. – С. 56–71.
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для новітніх «собіратєлєй землі русской» та їхніх завуальова-
них намірів зафіксувати «відносини метрополії до своїх коло-
ній». Централізаторській політиці «московського большевиз-
му» В. Винниченко пропонував протиставити «єдиний фронт
української трудової демократії», метою якого було б

«визволення українського народу від національного та політично-
го гніту московської деспотичної окупації в формі української
самостійної демократичної держави».

Будь-яка виокремлена вітчизняна соціалістична течія, доводив
він, неспроможна стати такою силою. Нею повинен бути тільки
«єдиний фронт української трудової демократії»48.

Таким  чином,  новозаснований  совєтофільський  журнал
«Нова Громада» мав за стратегічну мету власної діяльності по-
борювання й розмивання ідеології еміграційної «Нової Украї-
ни» та кола його провідних співробітників, поширення серед
вітчизняної еміграції настроїв зміновіхівства й поворотництва,
сприйняття більшовицької влади в Україні як (ледь не) Богом
даної реальності, а відтак й легітимізації цієї влади як «влади
робітників і селян», «трудящого люду України». Самореклама,
тобто  «соборницька»  програма видання  була  винесена й  на
його палітурку:

«“Нова Громада” друкує статті і праці з політичного і економіч-
ного життя на всіх землях України, а також з обсягу белєт-
ристики,  поезії  й  культурного  життя  українського  народу.
“Нова Громада” виступає в обороні трудових мас усеї України.
Кожний, хто відчуває значіння й потребу у видаванню такого
журналу, – кому лежить на серці добро українських трудових
мас та справа піднесення української культури, повинен підпи-
рати “Нову Громаду”…»

У програмній вступній статті «Україна і світові події» редак-
тор видання С. Вітик проголошував наріжні тези майбутнього
спрямування часопису:

«Виходячи з кращих традицій поступової і революційної україн-
ської думки провідників визвольного руху, які зв’язували виз-
волення  українського  народу  з  ідеєю  визволення  робітничої

кляси по цілім світі і творення української державности уявляли
в союзі з усіми вільними трудовими народами цілого світу, –
вбачаємо здійснення цих ідеалів і вікових стремлінь українсько-
го народу в створенні Радянської України, яка виникла в резуль-
таті перемоги трудового народу України, як вислід ходу побідної
революції в союзі з иншими народами бувшої Росії під орґанізу-
ючим проводом робітничої кляси. Лише в скріпленні, зміцненні
й в дальшім існуванні цеї єдиної фактично існуючої української
держави є запорука і основа для здійснення змагань цілого ук-
раїнського народу на всіх його землях, для якого Радянська Ук-
раїна є єдиною провідною надією й фізичною опорою»49.

«Не закриваючи очей на негативні явища в житті Радянської Ук-
раїни […], – наголошував головний редактор часопису об’єкти-
вістську  позицію  видання,  –  будемо  освітлювати  всі  прояви
життя на Україні, піддавати їх оцінці й критиці, щоб у цей спосіб
допомогти  будувати  й  закріпити  робітниче-селянську  владу
України, яка єдина – в силі допомогти стражденним масам за-
гарбаних  земель  України  визволитися  з  тяжкого  ярма  націо-
нального  й  соціяльного  поневолення  і  вийти  на ясний  шлях
незалежної волі всіх трудових мас цілої України»50.

Одначе вже наступна теза С. Вітика лунала очевидним запе-
реченням вищепроголошеної об’єктивістської позиції, оскільки
закликала до «органічної праці» над зміцненням УССР, попри
усі (будь-які?!) «негативні явища в житті Радянської України»
й  усі  заклики  до  повалення більшовицького  режиму  у  Над-
дніпрянщині, що лунали з боку його закордонних опонентів, в
тому числі й «Нової України» В. Винниченка – М. Шаповала, а
саме:

«Всі здорові сили України, що незаінтересовані клясовим пану-
ванням буржуазії, закликаємо до щирої, активної співпраці над
господарчим і культурним відновленням зруйнованої України,
над будуванням нового трудового життя, а  не задля валення
існуючої  влади  України  зсередини,  як  до  того  провокаційно
закликають деякі особисто ображені і спантеличені “політи-
ки” з табору Петлюри, Гетьмана й “Нової України”51 (виділен-
ня наше. – Авт.).

48 Винниченко В.  Єдиний  революційно-демократичний  національний
фронт. – С. 63, 67.

49 Вітик С.  Україна  і світові  події  /  С. Вітик  // Нова  Громада.  –  1923.  –
1 лип. – Ч. 1. – С. 15.

50 Там само. – С. 15–16.
51 Там само. – С. 16.
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І далі вже цілком сервілістично й неприховано «на замовлення»:
«Виходимо з тої засади, що принціпи існуючої на Україні влади в

основі  погоджуються  з  стремліннями трудового  українського
люду, а добра воля керовників цеї влади (sic!) й робітничої кля-
си направлена до всебічного розвитку господарського й куль-
турного життя України, і тому обов’язком щирих синів України
є всіми засобами допомагати керуючій владі у здійсненні її за-
садничих завдань.

Повалення радянської влади на Україні означає упадок роз-
витку незалежної української культури і змісту самої держави,
означає залежність від капіталістичного розбишацтва і знівечен-
ня не тільки соціяльних, але й національних здобутків українсь-
кої революції».

І вже насамкінець С. Вітик підводив, щоправда, не надто пере-
конливо, «історіософську» базу під майбутню програму й на-
зву очолюваного ним друкованого видання:

«Перебудова громадського життя стала в  усю  величину перед
цілим світом. Україна пригнічена, століттями поневолена і ви-
зискувана, стала одною з перших країн, де Нова Громада робіт-
ників і селян творить нові форми організації трудової держави і
мирного співжиття народів. Скріплюванню цеї Нової Громади
буде служити наш журнал»52 (виділення у тексті – С. Вітика).

Часопис «Нова Громада» видавався на більшовицькі гроші
й контролювався квазіурядовим Харковом. В архівних матері-
алах ЦК КП(б)У тих років наявні безпосередні вказівки щодо
маніпулювання компартійною верхівкою УССР цим виданням.
Так, наприклад, у протоколі засідання Оргбюро ЦК КП(б)У від
29  серпня  1923 р.  десятим  пунктом  порядку  денного  стояло
питання «Про підтримку журналу “Нова Громада”». Доповідав
з цього приводу секретар ЦК КП(б)У Д. З. Лебідь (1893–1937),
русифікований українець, автор сумнозвісної теорії «бороть-
би двох культур»53. Присутніх він інформував про суть справи

на  підставі  листа  1-го  секретаря  Повпредства  УССР  у  Відні
Н. М. Калюжного від 19 серпня 1923 р. Тоді Оргбюро ЦК запро-
понувало Центральному управлінню друку й агітпропу ЦК

«встановити  порядок  контролю  журналу  “Нова  Громада»”,
відповідно  газеті  “Накануне”,  й  поставити  на  затвердження
Політбюро»54.

Власне, Наум Калюжний відігравав поважну роль у залаш-
тунковому згуртуванні авторського колективу «Нової Грома-
ди» чи принаймні зондуванні ґрунту для формування кола його
авторів. Пропозиції щодо співробітництва із цим совєтофіль-
ським часописом або ж харково-київськими виданнями адре-
сувалися багатьом відомим вітчизняним громадським та куль-
турним діячам,  які  опинилися  за  межами  України.  Питання
участі/неучасті  у  журналах  УССР  або  їхньому  закордонному
совєтофільському аналогові жваво обговорювалося в емігрант-
ських колах55.

В. Винниченко гостро критично відгукнувся на вихід пер-
шого числа «Нової Громади», датованого несподівано точно для
часопису  –  1 липня  1923 р.  У  його  листі  до  М. Шаповала  від
10 липня 1923 р. зазначалося:

«Чи  бачили  Ви  новий  смєновєховський  журнал,  що видається
в Відні Вітиком, або, як його тут називають, “Віхтиком”? Ну й
публіка  до  них  переходить:  Порш,  Степаненко,  Харченко,
Моркотун  і  Вітик.  Уголовники,  жуліки,  простітутки,  всякий
“отброс” […]»56.

П. Ладан відповідав за технічний бік видання «Нової Гро-
мади». Його роль, як і роль Н. Калюжного, була добре відома
зацікавленим  колам  вітчизняної політичної  еміграції  –  при-
наймні тим її лідерам, яких прагнули залучити до кола ново-
громадівських авторів дипломати УССР.

52 Вітик С. Україна і світові події. – С. 16..
53 Див., напр.: Комаренко Т. «Теорія боротьби двох культур» і шляхи розв’я-

зання національного питання в Україні / Т. О. Комаренко // Проблеми
історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т
історії України НАН України; відп. ред. С. В. Кульчицький. – К., 1994. –
Вип. 3. – С. 84–90.

54 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 28, арк. 119 зв.
55 Рубльов О.С. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х

років:  Співробітництво  Н. Суровцової  у  часописі  «Нова  Громада» /
О. С. Рубльов, П. Е. Синицький // Проблеми історії України ХІХ – почат-
ку ХХ ст. – Вип. ХIII. – С. 202–203.

56 ЦДАВО України, ф. 3563, оп. 1, спр. 151, арк. 70.
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Тому й не дивно, що його прізвище фігурує у вкрай різкій
рецензії на перше число «Нової Громади», яка з’явилася у жовт-
ні 1923 р. на шпальтах «Нової України». Стаття розпочиналася
промовисто:

«В липні [1923 р.], в Відні, десь на Lichtensteinstraße, виприс-
нув “суспільно-політичний” місячник “Нова Громада”, писаний
“українською” мовою, виприснув й розлізся по еміґрації.

Звичайно солідна преса такі літературні “прищі” обминає
мовчанкою, але є причини, що спонукають нас оглянути його,
бодай, з боку його “суспільно-політичної” вартости. Причини ці
полягають у тому, що цей “прищ” – смєновєхівський […]»57.

Завершувалася рецензія анонімного автора побажанням усім
вітчизняним зміновіхівцям:

«Отже, радимо всім, хто захворів на курячу сліпоту смєновєхов-
ства, прочитати цей журнал – як язиком злиже!»

Насамкінець відтворювалася уявна шаржована сценка, яка, мов-
ляв, одного разу «відбулася в берлінському непочекістському
посольстві на Kronprinzen-Ufer», а саме:

«В кімнату до співробітників посольства ввійшов шеф їхній –
п. Аусем і, подаючи зі зневажливим виразом перше число “Нової
Громади” співробітникові Ладанові, сказав: – Я от вас ожидал
большаго.  – Співробітник  Ладан,  орґанізатор  усієї  цієї  “Нової
Кумпанії”, з винуватим виглядом почервонів.

Дійсно, навіть непочекісти можуть сміливо червоніти за та-
кий свій “орґан”»58.

З квітня 1923 р. П. Ладан був членом редколегії журналу КПЗУ
«Наша правда». У квітні 1924 р. на V конференції КПЗУ у Харко-
ві обраний членом ЦК КПЗУ59. Його поштова картка з Берліна,
датована 16 травня 1924 р. й адресована до Нью-Йорка М. Тар-
новському, відображає стан піднесеної революційної романти-
ки, що у ньому перебував відправник:

«Любий Коля! Я був пару днів на Україні (від 1-го до 30-го
квітня). Договорився там до того, що виїздимо на Україну, щоб

більше, мабуть, за кордон не вертатись. Перед від’їздом переси-
лаю щирий – дружеський привіт. Коля! Рости і готовся до чогось
серйозного. Ти – даровитий чоловік, і наш нещасний галицький
пролетаріят приготує Тобі належне приняття. За два роки  по-
бачимось на з’їзді Рад у Львові. Це не шутка […]. Ну, прощай,
Колєчка. Вітай дружину і дітей. Твій Павло!»60.

Вражає неадекватне сприйняття П. Ладаном тогочасної гео-
політичної ситуації у Центрально-Східній Європі, не кажучи вже
про те, що гадана ним майже блискавична («за два роки») совє-
тизація Львова й усієї Західної України відбулася у брутальний
спосіб лише п’ятнадцять років потому. Так само хибним вия-
вився й прогноз щодо його власного ймовірного подальшого
«невиїзного» перебування/«інтернування» в УССР.

Тим не менше, саме М. Тарновському завдячуємо збережен-
ням  колекції фотографій  П. Ладана  першої  половини  1920-х
років.  Вони надсилалися початкуючому поету  його старшим
колегою з різних місць США та Європи з датами й іноді жартів-
ливими написами: Нью-Йорк (4 жовтня 1920 р.); Прага (28 груд-
ня 1921 р.);  Відень  (25 березня  1922 р.); Варшава  (без  дати);
редакція  «Українських  щоденних  вістей»  (Нью-Йорк,  1926–
1928 рр.; на груповому фото П. Ладан і М. Тарновський) та ін.
Кореспонденція з П. Ладаном і його фото спершу зберігалися у
нью-йоркському  помешканні  М. Тарновського, а  з переїздом
господаря з родиною до УССР 1959 р. «оселилися» у його київ-
ській домівці,  а нині  зберігаються у його  особовому фонді у
ЦДАМЛМ України.

У червні–липні 1924 р. П. Ладан – делегат V конгресу Комін-
терну, на якому його було обрано кандидатом у члени Викон-
кому Комінтерну, представником КПЗУ у польській секції Ко-
мінтерну, у грудні 1924 р. – членом Української комісії ВККІ. У
березні  1925 р.  був  делегатом  III з’їзду  Компартії  Польщі,  у
жовтні того ж року – II з’їзду КПЗУ (відбувся у Підмосков’ї 11–
28 жовтня 1925 р.)61.

57 З журналів: Преса, що навпаки переконує: [Нова Громада. – 1923. – Ч. 1]
// Нова Україна. – 1923. – Ч. 10. – Жовтень. – С. 173.

58 Там само. – С. 177.
59 Radziejowski J. Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929:

Węzłowe problemy ideologiczne. – Kraków, 1976. – S. 55.

60 ЦДАМЛМ України, ф. 364, оп. 1, спр. 508, арк. 7; Тарновський М. Я знав
його особисто: [П. Ладана] // Літературна Україна. – 1967. – 30 квітня. –
№ 34.

61 Radziejowski J. Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy… – S. 76–88.
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Влітку 1926 р. ЦК КПЗУ був спрямований до США й упро-
довж 1926–1928 рр. був членом Бюро УФКПА. Так, принаймні
частково,  збувся  травневий  прогноз  П. Ладана  1924 р.  щодо
зустрічі  з  М. Тарновським  через  два  роки.  Вони  таки  знову
зустрілися 1926 р. Щоправда, місцем цієї зустрічі був не «совєт-
ський»  Львів,  а  все  той  самий «буржуазно-капіталістичний»
Нью-Йорк.

Берлін…
Наприкінці 1928 р. за рішенням Політбюро ЦК КПЗУ П. Ла-

дан був відкликаний у розпорядження ЦК КПЗУ й кооптований
до складу ЦК КПЗУ. Працював у Берліні у редакції центрального
органу партії – журналу «Наша правда», згодом в апараті секре-
таріату ЦК КПЗУ62.

Суспільно-політична ситуація у Берліні перших повоєнних
років була складною. Кризу Веймарської республіки поглиблю-
вали важке економічне  становище й  принизливі  умови  Вер-
сальського договору. 13% території Німеччини з 10% населен-
ня відторгнули на користь сусідніх держав. Утім, вже 1924 р.
німецький  уряд, застосувавши  більш  ефективну  економічну
політику, зумів істотно покращити ситуацію у країні. Економіч-
не зростання, найпомітніше у Берліні, ознаменувало так звані
золоті двадцяті в історії міста. Закон від 1 жовтня 1920 р. «Про
створення нової міської громади» започаткував «Великий Бер-
лін», увібравши до колишньої території міста сім навколишніх
міст: Шарлоттенбург, Кьопенік, Ліхтенберг, Нойкьольн, Шене-
берг, Шпандау і Вільмерсдорф, а також 59 сільських громад й
27 поміщицьких маєтків. Відтак населення «Великого Берліна»
сягнуло майже 4 мільйонів осіб. Берлін став одним з найбільш
стрімко зростаючих  промислових центрів  Європи, що  утвер-
джував власну першість в індустріалізації та новітніх технологі-
ях. 1924 р. у ньому було відкрито модерний аеропорт Темпель-
хоф. До 1930 р. електрифіковані міські,  приміські та окружні
залізниці об’єднали в інтегровану систему міського сполучен-

«Українські Щоденні Вісті», Нью-Йорк, 1926–1928 рр.
У центрі у капелюсі – посол до Сойму Андрій Пащук, крайній праворуч

у плащі й капелюсі – М. Тарновський, П. Ладан виглядає з дверей редакції.
ЦДАМЛМ України.

Автограф М. Тарновського на звороті фото, 1960-ті роки.
62 Ярошенко А. Д.  Визначний  діяч  КПЗУ:  До  70-річчя  з  дня  народження

П. С. Ладана // Укр. іст. журн. – 1962. – № 1. – С. 147.



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    207206        Олександр Рубльов

ня,  яка  забезпечувала  комунікацію  та  мобільність  понад
4 мільйонів берлінців63.

Нестабільні  життєві  умови,  революційні заворушення  не
зупинили інтелектуального й мистецького життя Берліна. Су-
зір’я відомих вчених, письменників та митців творили самобут-
ню інтелектуальну та мистецьку атмосферу, стверджуючи пре-
тензії Берліна на статус культурного центру Західної Європи.
Авангардні театральні вистави, спектаклі вар’єте, резонансні
кінопрем’єри й бурхливе нічне життя найбільшого німецького
мегаполісу здобули йому статус культового центру «золотих
двадцятих»64.

Після  опанування  теренів  колишньої  імперії  Романових
більшовиками  Берлін  став  кінцевою  станцією  для  багатьох
біженців. Упродовж  1919–1922 рр.  до  Німеччини  потрапило
майже півмільйона утікачів від більшовицького режиму. Нова
еміграція  сформувала  специфічну  соціальну  топографію  ні-
мецької столиці.

Щойно після завершення Першої світової війни розпочало-
ся масове поселення українців у Німеччині. Основу повоєнної
еміграції сформували декілька середовищ: співробітники ко-
лишнього «Союзу визволення України» (СВУ), які працювали
по таборах військовополонених65; полонені, які не бажали по-
вертатися до непевної України; співробітники різних ліквіда-
ційних українських урядових й громадських інституцій; утікачі
з  України, які  прибули  до  Німеччини разом  з кайзерівським
військом; колишні військові Української Галицької Армії, котрі
не хотіли повертатися до окупованої поляками Галичини. Окре-
му групу складали колишні вояки Армії УНР з таборів інтер-

нованих у Чехо-Словаччині. 1921 р. у німецьких високих шко-
лах з’явилися українські студенти66.

Українці,  пов’язані  з  діяльністю  посольств  та  численних
місій УНР, первісно сформували українську колонію у Берліні,
який  у  міжвоєнному  двадцятилітті  став  одним  з  важливих
центрів української політичної еміграції, поступаючись лише
Празі й Відню. За доби Української революції 1917–1921 рр. віт-
чизняні національні уряди відкривали дипломатичні представ-
ництва, офіційно визнані німецькою владою67. 1918 р. послом
від Української Центральної Ради був призначений Олександр
Севрюк; його наступником від Української Держави П. Скоро-
падського став барон Федір Штейнгель. Його змінив представ-
ник Директорії УНР Микола Порш68. Дипломатичні відносини

63 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографіч-
ний нарис / Олег Павлишин; [Ін-т історичних досліджень Львівського
націон.  ун-ту  імені  Івана  Франка;  Програма  дослідження  модерної
історії та суспільства України імені Петра Яцика]. – Львів: «Манускрипт-
Львів», 2013. – С. 303–305.

64 Там само. – С. 306.
65 Докладніше див.: Патер І. Союз визволення України: проблема держав-

ності і соборності / І. Г. Патер. – Львів: Ін-т українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України, 2000. – 346 с.

66 Див., напр.: Союз українських студентських організацій в Німеччині та
вільному місті Данцигу у середині 1920-х років: зб. док. / уклад. Дмитро
Бурім. – К.: Укр. письм., 2014. – 328 с.; Бурім Д. Українські студентські
об’єднання в Німеччині у 20-х роках ХХ ст.: інтеграція в суспільство краї-
ни проживання та бажання збереження національної ідентичності /
Дмитро Бурім // Ucraina magna / НАН України. Ін-т української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2016. – Т. 1: Україн-
ська політична еміграція у ХХ ст.: досвід культурно-спільнотного себе-
представлення і самоутвердження в Західному світі: До 130-річчя від
дня народження Ольгерда  Бочковського / за заг. ред. В. Піскун; упо-
ряд. Д. Гордієнко та І. Каневська. – С. 249–265.

67 Див. докладніше: Українські дипломатичні представництва в Німеччині
(1918–1922): док. і мат. / упоряд.: Василь Даниленко, Наталія Кривець;
[НАН України:  Ін-т  історії України;  Ін-т укр.  археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського; редкол.: С. Віднянський (відп. ред.) та
ін.]. – К.: Смолоскип, 2012. – 592 с.: іл.

68 Порш  Микола  Володимирович  (псевдонім  –  Гордієнко; 19.10.1879–
16.04.1944) – політичний і громадський діяч, економіст, публіцист, тео-
ретик українського соціал-демократичного руху. Народився у м. Лубни.
Закінчив Ун-т св. Володимира у Києві. Учасник українського національ-
ного руху, прибічник марксистських поглядів. Провідний діяч РУП (фак-
тичний лідер з 1903 р.) та УСДРП (з 1905 р.). 1917 р. входив до складу УЦР
та Малої Ради. З листопада 1917 р. – генеральний секретар праці УНР;
з 18 грудня 1917 р. – генеральний  секретар  військових справ. Посол
Директорії УНР у Німеччині (1919–1920). Після відставки замешкав у
Берліні, відійшов від активної участі у політичному житті; був автором
праць з економіки і статистики; цікавився процесами «українізації» в
УССР. Помер у м. Еберсвальде, перепохований у Берліні на православ-
ному цвинтарі.
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з Німеччиною налагодила й Західно-Українська Народна Рес-
публіка (ЗУНР). Державний секретар закордонних справ ЗУНР
В. Панейко призначив послом у Берліні Миколу Василька, а його
заступником Романа Смаль-Стоцького. Після Акту Злуки об’єд-
нане  українське  посольство  у  Німеччині  очолив  М. Порш,  а
Р. Смаль-Стоцький став його радником. На зламі 1920/1921 рр.
М. Порш був відкликаний69, а повіреним у справах УНР у Берліні
залишився Р. Смаль-Стоцький, який виконував ці обов’язки аж
до ліквідації Посольства 1923 р.

У німецькій столиці замешкали колишні працівники україн-
ського  посольства, політики з  Наддніпрянщини,  Галичини  й
Буковини. Найвпливовішим серед них був колишній гетьман
П. Скоропадський, який оселився у власній віллі у Ваннзее під
Берліном. У місті також осіли офіцери Армії УНР та УГА: генерал
Михайло  Омелянович-Павленко,  генерал-четар Антін Кравс,
підполковник Тиміш Омельченко, полковники Костянтин Но-
вохацький, Роман Сушко,  Г. Зеленівський, Євген Коновалець;
сотники Василь Кучабський, Омелян Сеник, Іван Рудницький
та Ріко Ярий. У Берліні також опинилася низка українських уче-
них та педагогів: Володимир Залозецький, Зенон Кузеля, Іван
Мірчук, Домет Олянчин, Микола Сушко та ін.

1926 р.  за  ініціативою  П. Скоропадського  й  за  підтримки
німецького генерала В. Ґренера засновано наукову установу –
Український науковий інститут у Берліні. Метою діяльності УНІ
було інформування німецького суспільства про Україну, дослід-

ження історії її відносин з європейськими державами, надання
допомоги українським студентам та науковцям у навчанні та
дослідницькій праці. Першим очільником УНІ (1926–1930) був
історик Дмитро Дорошенко. Науковими співробітниками інсти-
туту у різний час були: Зенон Кузеля (етнографія і краєзнав-
ство),  історики  В’ячеслав  Липинський,  Борис  Крупницький,
Михайло Антонович, економіст Роман Димінський та ін.70

1923 р. кількість українських емігрантів у Німеччині сягала
тисячі осіб. Наступного року їхня кількість подвоїлася. З них
близько  300 мешкали  у  самому  Берліні та  його  передмістях.
Серед  української  еміграції  у  Німеччині  домінували  сезонні
робітники-заробітчани з Галичини. Натомість у Берліні перева-
жали вихідці з Наддніпрянщини. Й загальна кількість українців
у столиці Німеччини постійно зростала, сягнувши 1926 р. по-
над тисячу осіб.

У Берліні тривалий час перебували керівники «Української
військової організації» (УВО), зокрема, провадячи розвідувальні
курси, на яких викладали й німецькі фахівці. Веймарська Німеч-
чина була зацікавлена у розвідувальній діяльності проти Поль-
щі, яку провадила УВО. Розвідувальний центр Німеччини розта-
шовувався у дільниці Шенеберґ (Віляндштрассе, 42), неподалік
району проживання українських студентів. З німецькими роз-
відувальними колами з початку 1920-х років контактував, зок-
рема, Ріхард Ярий. Квартирмейстром УВО у Берліні був Дмитро
Волощак. В українських колах зазвичай критикували розвіду-
вальну роботу УВО, вважаючи її шкідливою для репутації націо-
нального підпілля. Постачання відомостей іноземним спецслуж-
бам узалежнювало УВО у фінансовому й політичному плані, але
дозволяло провадити діяльність й у власних інтересах.

Національне інформаційне поле для українців Німеччини
міжвоєнної доби  створювали  низка  видавництв та  редакцій
часописів. Найпершим серед них була «Українська накладня»
Якова Оренштайна (1916–1933), у якій працювали редакторами

69 М. Порш уперше звернувся з проханням про демісію до Міністра закор-
донних справ УНР А. В. Ніковського 26 серпня 1920 р. Вдруге аналогічна
заява була спрямована очільнику МЗС 11 грудня. На копії цього звер-
нення Головний Отаман С. Петлюра наклав резолюцію: «М. Порша слід
було і далі притягти до праці в залежності од переговорів з ним. Багато
моментів в листі є результат непорозуміння і невірної оцінки історич-
них етапів нашої боротьби. 21.ХІІ.1920 р. Петлюра». І лише 16 березня
1921 р.  очільник  МЗС  А. В. Ніковський  листом  до  Ради  Народних
Міністрів УНР підтримав звільнення М. Порша «з посади Надзвичайного
Посла  і  Уповноваженого  Міністра-Резидента  Уряду  УНР при  Прави-
тельстві Республіки Німеччини згідно з проханням його» (див.: Українські
дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): док.  і мат. /
упоряд.: В. Даниленко, Н. Кривець. – С. 351–352, 354, 386).

70 Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції
між двома світовими війнами / Симон Наріжний. – Прага, 1942. – Ч. 1. –
С. 210–219.
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Зенон Кузеля71, Богдан Лепкий та Василь Сімович. Книжки й
однойменну газету друкувало видавництво «Українське слово».

Німецьких та австрійських читачів, інших європейців інфор-
мували про українське питання німецькомовні видання. Так,
зокрема, друкувався націоналістичний двотижневик «Osteuro-
päische Korrespondenz für Politik, Wirtschaft und Kultur» (редак-
тори: В. Кучабський [1924–1926], З. Кузеля [1926–1931] та Ріко
Ярий [1931–1934])72 .

У районі Шарлотенбурґ неперіодично друкувався місячник
Комуністичної партії Західної України «Наша правда». Посоль-
ство СССР у Берліні фінансувало видання прокомуністичного
тижневика «Українська газета» (1929–1931).

Німецька  столиця  наприкінці  1920-х  – на  початку  1930-х
років привертала особливу увагу не лише кремлівських спец-
служб, а й верхівки компартійної номенклатури УССР.

Так, розглядаючи 8 березня 1929 р. питання «Про україн-
ського радника в Берліні», Політбюро ЦК КП(б)У зазначило у
своєму таємному рішенні, яке увійшло до «Окремої папки»:

«З огляду на те, що Берлін набуває для української роботи
першорядного  значіння  як  вузол  сплетіння  інтересів  низки
політичних угруповань, а також зважаючи на зацікавленість,
що її виявляє останнім часом Німеччина до українського пи-
тання, – вважати за конче потрібне встановити в Берліні
посаду Радника в справах УСРР.

Персонально намітити на цю посаду тов. Бесідовського […].
Звернутись з відповідними пропозиціями до ЦК ВКП(б) та до
НКЗС»73 (виділення наше. – О. Р.).

9 серпня 1929 р. з Г. Бесідовським74, радником Посольства
СССР у Франції й представником інтересів УССР75, розмовляв

71 Кузеля Зенон (23.06.1882–24.05.1952) – український етнограф, фолькло-
рист, мовознавець, бібліограф, педагог, редактор, перекладач, видавець,
громадський та науковий  діяч.  Народився  у  с. Поручин  (нині  Бере-
жанського р-ну Тернопільської обл.). Закінчив гімназію у Бережанах.
Навчався  у  Львівському (1900–1901)  та Віденському  (1901–1906)
ун-тах, вивчав слов’янську філологію, археологію, етнологію, статис-
тику.  Д-р слов’янської філології та  історії (1906); дійсний член  НТШ
(1909). 1909–1914 рр. працював у Чернівцях в університетській бібліо-
теці, викладав українську мову в університеті й учительській семінарії.
З початком Першої світової війни переїхав до Відня. Працював в Інсти-
туті східноєвропейської історії. 1915 р. був співзасновником Інститу-
ту  сходознавства. 1916 р.  на заклик  віденського  «Союзу  визволення
України» виїхав до одного з таборів для військовополонених російської
армії (біля Зальцведеля, Німеччина) для національно-просвітницької
роботи серед українців, редагував таборові видання. З 1920 р. – у Бер-
ліні. Редагував часописи «Нове слово» (1920–1921), «Українське сло-
во» (1921–1923), співробітничав з часописами «Діло», «Літопис», «По-
літика», німецькою науковою енциклопедією «Мінерва». Від 1926 р. –
професор Українського наукового ін-ту у Берліні (УНІ), редактор його
видань «Kulturberichte», «Ost-Europäische Korrespondenz». Викладав ук-
раїнську мову на фак-ті закордонних наук Берлінського ун-ту. Голова
Союзу  закордонних  журналістів у  Берліні  (1930–1936).  Упродовж
10 років  очолював  українську  громаду  у Берліні.  1945 р. переїхав до
Баварії, мешкав  у  Фюрті.  1947 р.,  після  відновлення  НТШ,  обраний
заступником голови, 1949 р. –  головою  НТШ. Від 1947 р. –  головний
редактор  «Енциклопедії  українознавства»  (з  1948 р. –  співредактор
«ЕУ» з В. Кубійовичем). Останні роки мешкав у Сарселі під Парижем,
де  й  похований (див.: Ковальчук О.О.  Кузеля Зенон  /  О. О. Ковальчук,
Д. В. Грузін // Енциклопедія історії України: У 10 т. / НАН України. Ін-т
історії України;  редкол.: В. А. Смолій (голова) та  ін. – К.: Наук. думка,
2008. – Т. 5: Кон–Кю. – С. 447–448).

72 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографіч-
ний нарис. – С. 312, 317.

73 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 14, арк. 31–31 зв.
74 Бесідовський (Бесєдовський) Гірш Зелікович (Грицько; Григорій Семено-

вич, Григорій Зіновійович; 1896–1951? 1963? 1976/1977?) – дипломат
УССР та СССР, перебіжчик (1929).  Народився у  Полтаві у  міщанській
єврейській родині. Закінчив лісовий фак-т Харківського сільськогос-
подарського інституту (1918). Належав до російських есерів, згодом –
УПСР (лівих). Від 1920 р. у КП(б)У. Дипломатична служба: 1-й секретар
Повпредства УССР у Польщі (1922); повірений у справах УССР у Польщі
(1923); радник Посольства СССР у Польщі – представник інтересів УССР
(1923–1925);  радник,  повірений у  справах Посольства СССР у  Японії
(1926–1927); радник Посольства СССР у Франції – представник інте-
ресів УССР (1927–1929). Після втечі з амбасади отримав політичний
притулок у Франції. Співробітничав у газетах «Возрождение», «Послед-
ние новости» та ін. Засновник і редактор газ. «Борьба» (1929–1932). У
січні 1930 р. заочно засуджений в СССР за «розтрату» на 10 років поз-
бавлення волі. В роки Другої світової війни учасник французького руху
Опору.

Докладніше див.: Рубльов О.С. Бесідовський (Бесєдовський) Гірш Зе-
лікович (Грицько; Григорій Семенович, Григорій Зіновійович) // Енцикло-
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Володимир Винниченко (йшлося про гонорари за друкування
творів літератора в УССР й гіпотетичне його повернення в Ук-
раїну), зафіксувавши враження від зовнішності й манери спілку-
вання співрозмовника:

«Побачення з Бесідовським […]. Невеличкий, чорнявий, з трош-
ки пукатими очима й тугим лицем. Погляд розумний і приємний.
Тримається з простотою “сановника”. Вдягнений був у сорочку
без піджака (поверх неї на вулиці пальто). Балакає чистою ук-
раїнською мовою […]. Бесідовський, очевидно, засвоїв з дип-
ломатичної науки деякі манери. З його ініціятиви це побачення
було, а йому хотілось, щоб я почав розмову. Одначе, нічого він,
видно, не знає і ніяких директив щодо мене не має. Принаймні
так сказав. Я ж без дипломатії сказав те, що думав, ховати мені
нема чого. Наслідків, розуміється, ніяких не буде»76.

Одначе пропозиція щодо кандидатури Г. Бесідовського на
«українського  радника»  у  Берліні  зазнала  фіаско.  2  жовтня
1929 р. до совєтської амбасади у Парижі прибула московська
ревізія, очолювана членом Колегії НК РСІ Борисом Ройзенма-
ном77. Від Г. Бесідовського, на той момент – тимчасового повіре-
ного у справах (за відсутності посла В. Довгалевського), зажа-

дали термінового повернення в СССР. Формальною підставою
слугували нібито його фінансові зловживання, але справжньою
причиною, вочевидь, були опозиційні погляди дипломата. Він
відмовився виконувати московський наказ, врятувався втечею
з посольства, подолавши загорожу, звернувся до французької
поліції, за допомогою якої звільнив дружину й сина, яких утри-
мували  в  амбасаді як  заручників.  Невдовзі  демонстративно
розірвав з більшовицьким режимом, дав численні інтерв’ю та
опублікував у паризьких часописах низку викривальних ста-
тей про залаштункові подробиці внутрішньої й зовнішньої по-
літики СССР, у тому числі в «українському питанні»78.

По гарячих слідах подій В. Винниченко зафіксував втечу сво-
го серпневого співрозмовника (запис від 4 жовтня):

«“Представник України” в повпредстві Бесідовський виявив себе
блискуче: за розв’язанням свого конфлікту з начальством звер-
нувся до французької поліції. В повпредство прислала Москва
ревізію. Ревізор Ройзенман не погодився з Бесідовським і зап-
ропонував йому їхати до Москви. Бесідовський злякався, відмо-
вився, хотів виїхати з будинку повпредства. Але Ройзенман не
пустив і затримав його, жінку й сина. Ще більше налякавшись,
Бесідовський удав, що скорився, але сам кинувся тікати через
мури сусідніх подвір’їв на вулицю. Добившись до подвір’я яко-
гось будинку, обідраний і подряпаний, він з консьєржем цього
двору побіг  у  поліцію прохати  помочі,  щоб виручити  жінку й
сина. В комісаріяті він поводився зовсім як якийсь білоґвардієць,
що  вирвався  з  рук  большевиків,  навіть  усі  вирази  білоґвар-
дійські: “чекіст Ройзенман”, “народ ненавидить комуністів”, “я
радив урядові демократизацію влади, вільні вибори” і т. д. Весь
“комунізм”  свій обдер на тих мурах,  що в паніці перелазив,  і
лишився старий есер»79.

педія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т історії України; редкол.:
В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 1: А–В. – С. 243–244.

75 26 жовтня 1927 р. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання «Про ге-
нерального консула у Париж». На цю посаду передбачалося призначи-
ти Олександра Полоцького. Натомість ухвалили компромісне рішен-
ня: «Відмовитися від висунення  кандидатури  на посаду генерального
консула у Париж з тим, щоб тов. Беседовський являвся нашим представ-
ником у Повноважному представництві СРСР у Парижі» (ЦДАГО Украї-
ни, ф. 1, оп. 6, спр. 122, арк. 60б).

76 Винниченко В. Щоденник / НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка; Комісія УВАН у США для вивчення і публікації спадщини В. Вин-
ниченка; КІУС; ред. Г. Костюк; упорядкув. О. Мотиля; передмова С. Галь-
ченка. –  Київ; Едмонтон;  Нью-Йорк: «Смолоскип»,  2012. –  Т. 4:  1929–
1931. – С. 106.

77 Ройзенман  Борис  Анисимович  (Ісаак  Аншелевич;  1878–1938) –  член
РСДРП з 1902 р. З 1924 р. – член Центральної контрольної комісії; 1926–
1932 рр. – член Колегії Наркомату Робітниче-селянської інспекції (РСІ);
1934–1935 рр. – заступник голови, керівник групи внутрішньої торгівлі
й кооперації, згодом – групи з будівництва Комітету совєтського конт-
ролю (КСК).

78 Див.: Беседовский Г. З. На путях к термидору: из воспоминаний бывшего
советского дипломата / Г. З. Беседовский. – Париж: Мишень, 1930. –
Т. 1. – 254, [2] с.; Т. 2. – 1931. – 285, [2] с.; Pamiętniki dyplomaty sowieckiego
/ G. Z. Biesiedowskij; przekł. autoryz. [z ros.] Aleksego Leszka Lasińskiego. –
Poznań: Poznańska Spółka  Wydawnicza, 1930.  –  201 s.;  перевидання  у:
Katowice: Polski In-t Wydawniczy, 1989; Беседовский Г. На путях к тер-
мидору / сост. прилож. А. Колпакиди. – М.: Современник, 1997. – 461 с.:
фотоил.; та ін.

79 Винниченко В. Щоденник. – Т. 4: 1929–1931. – С. 124–125.
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На розвиток цієї ж теми й знову ж таки демонструючи не-
розуміння ситуації довкола Повпредства СССР у Парижі й мо-
тивів  утечі  Г. Бесідовського,  літератор  занотував  6  жовтня
1929 р., коментуючи численні інтерв’ю перебіжчика у паризькій
білогвардійській пресі:

«“Последние Новости” взяли Бесідовського під свою особливу
опіку. Ні одного іронічного слова, ні одної насмішки. Навіть бала-
ганний паяц Дон Амінадо80, що витанцьовує на некрологах воро-
гів, якому така гонорарна темка була б з цього добродія, і той
ввічливо мовчить. А Бесідовський зате розливається весняним
соловейком і про чекістів, і про підвали, і про демократію. Бідо-
лаха, він тільки нічого не знає, і зоря його от-от закотиться»81.

Володимир Кирилович у щоденникових нотатках виразно
дистанціювався від вчинку першого відомого совєтського пере-
біжчика82, адже знайомий йому паризький дипломат, представ-
ник УССР, суттєво сплутував йому карти, утруднюючи складні
перемовини  з  квазіурядовим  Харковом,  Наркоматом  освіти
республіки та його очільником М. Скрипником, зрештою, з хар-
ківським видавництвом «Рух», де друкувалися винниченкові
твори83. Отже, йшлося знову-таки про гонорари, можливість й

надалі видавати власні твори в УССР і навіть, гіпотетично, по-
вернутися в підсовєтську Україну, стати членом партії,  мати
роботу відповідну його статусу. На щастя, поворотівським фан-
тазіям відомого літератора так і не судилося збутися…

Попри втрату Г. Бесідовського, УССР таки здобула власного
радника-дипломата у Берліні, щоправда, з нижчим дипломатич-
ним рангом. Ще у квітні 1927 р. до німецької столиці на посаду
другого  секретаря консульського відділу Повпредства  СССР
прибув Володимир Порфирович Долганов (Довганів). Він був
уродженцем м. Білостока, закінчив Московський учительський
інститут (1911). Брав участь у Першій світовій війні, прапор-
щик. Згодом учителював. 1916–1918 рр. був членом УСДРП, з
1920 р. – у КП(б)У. Працював старшим інспектором й завідува-
чем Кременчуцького окрвно84.

Рішення про його призначення на дипломатичну службу ух-
валило Політбюро ЦК КП(б)У ще 11 листопада 1926 р. На користь
цієї  кандидатури  свідчили  не  лише  членство  у  КП(б)У,  на-
явність повної вищої освіти, а й знання іноземних мов: «Знает
немецкий (пишет по-немецки) и французский языки». Первісно
планувалося призначити його консулом або віце-консулом85.
Рішення Політбюро ЦК КП(б)У продублювала аналогічна ухва-
ла Секретаріату ЦК КП(б)У від 21 грудня 1926 р.86

Згодом,  відповідаючи  на  питання,  чим  умотивовувалося
його призначення на дипломатичну роботу,  В. Долганов від-
повів, що, очевидно, «брався до уваги партійний стаж, освіта й
знання німецької мови». Крім секретарських обов’язків по кон-

80 Дон  Амінадо  (Амінодав  Петрович  /Пейсахович/  Шполянський;
07.05.1888–14.11.1957) – російськомовний єврейський поет-сатирик,
мемуарист, адвокат. Народився у м. Єлисаветграді (нині – Кропивниць-
кий) Херсонської губ. Навчався на юридичному фак-ті Новоросійсько-
го (Одеса) та київського Св. Володимира університетах. Здобувши вищу
освіту (1910), оселився у Москві, був газетярем й літератором. 1920 р.
емігрував до Франції. Регулярно друкував фейлетони у газеті П. Мілю-
кова «Последние новости» та інших еміграційних виданнях. Після Дру-
гої світової війни друкувався як Д. Амінадо. Помер у Парижі.

81 Винниченко В. Щоденник. – Т. 4: 1929–1931. – С. 125.
82 Невдовзі перший й усі наступні перебіжчики з «комуністичного раю»

навіть оформилися  у винниченкових  щоденникових нотатках  в уза-
гальнюючий  образ  з негативною  конотацією –  «утікачів-злодюжок
бесідовських»  (запис від 12  грудня  1930 р.)  (див.: Винниченко В. Що-
денник. – Т. 4. – С. 223).

83 Докладніше див.: Гальченко С. «Нелегко відірвати себе від України…»:
Співпраця Володимира Винниченка з видавництвом «Рух» (На основі його
листів 1926–1933 рр.) / С. Гальченко, М. Шудря // Володимир Винни-
ченко: У пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії: зб. ст. /

УВАН у США, Коміс. дослідж. життя і творчості Володимира Винничен-
ка; редкол.: М. Знаєнко, Л. Залеська-Онишкевич  (голов. ред.) та  ін.  –
Нью-Йорк: УВАН у США, 2005. – С. 182–231.

84 Докладніше див.: Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–
1937 гг.: Документы и материалы  / сост.,  автор вступ. ст., примеч.  и
коммент. Александр  Рублёв;  [ОГА  СБ  Украины;  НАН  Украины.  Ин-т
истории Украины; Главная редкол-я «Реабилитированные историей»;
Гёттингенский  исследовательский центр  (ФРГ)]. –  К.: ТОВ  «Вид-во
“Кліо”», 2016. – С. 221.

85 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 130, арк. 11.
86 Там само, оп. 7, спр. 61, арк. 131.
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сульському відділу, до його компетенції належала також «ро-
бота по українській лінії», зокрема, він мав

«підтримувати зв’язок з тими представниками української еміг-
рації, які розчарувалися у подальшій боротьбі з Совєтською вла-
дою й прагнули повернутися в Совєтську Україну».

Через них він мав «проводити совєтофільську роботу серед ук-
раїнської еміграції у Німеччині»87. Зрештою, докладніших інст-
рукцій від харківських керівників, зокрема, апарату Управління
Уповноваженого НКЗС  СССР  при  Уряді  УССР,  В. Долганов  не
отримав, за винятком вказівки, що у курс справи його введуть
за кордоном «довірені й досвідчені» дипломатичні працівники
УССР – Н. Калюжний (Прага), О. Полоцький (Париж) та Ю. Коцю-
бинський (Варшава).

І справді, вже за кордоном В. Долганов отримав докладніші
вказівки щодо напрямків своєї «української роботи». Насампе-
ред, йшлося про відновлення діяльності у Німеччині організації
західноукраїнських емігрантів-заробітчан. По-друге, працюва-
ти слід було «максимально конспіративно». По-третє, давалася
вказівка ніколи не провадити роботу самостійно, а винятково
через  довірених  осіб.  Останніх  мали  порадити  досвідченіші
дипломати УССР (насамперед Н. Калюжний). Йшлося винятко-
во  про  совєтофільську  роботу,  тобто  діяльність  в  інтересах
СССР. При цьому наголошувалося, що у закордонній роботі слід
надзвичайно терпляче й лояльно «ставитися  до українських
націоналістів й уміти їх використовувати»88.

Восени 1927 р. В. Долганов ініціював створення «Культур-
но-освітнього об’єднання українських робітників у Німеччині
“Воля”»  й  був  куратором  товариства  до  свого повернення  в
УССР 1931 р.

Щоправда, у сучасній вітчизняній історіографії побутує дум-
ка, нібито створення КОО українських робітників у Німеччині
«Воля» пов’язане з Є. Петрушевичем та його оточенням.  Так,
авторитетний львівський дослідник О. Павлишин стверджує:

«Організація, заснована наприкінці листопада 1927 р. у Берліні,
об’єднала 600 дійсних членів у Німеччині, з них – 60, котрі меш-
кали у німецькій столиці. Берлінську філію “Волі” очолив Дмитро
Феркуняк  – колишній підстаршина УГА.  Більшість активістів  –
вихідці з Галичини. За своїм характером “Воля” була робітничою
організацією  і  соціалістично-радянофільською  за  ідеологією.
Свою першу публічну акцію “Воля” присвятила 10-й річниці про-
голошення  Української  Радянської  Республіки […].  Оточення
Є. Петрушевича заснувало “Волю” для праці серед робітничої
еміґрації. Отець П. Вергун89 вважав цю організацію комуністич-
ною і стверджував, що її члени брали участь у першотравневих
робітничих маніфестаціях […]»90 (виділення наше. – О. Р.).

Насправді ж,  ідею створення  Об’єднання  «Воля»  висунув
Н. Калюжний, реалізовував же її В. Долганов. Так, у його допо-
віді «Про стан українських груп й української роботи у Німеччи-
ні» (10 вересня 1928 р.), надісланій до Уповноваженого НКЗС

87 ГДА СБ України, м. Миколаїв, ф. 6, оп. 1, спр. 12132-с, т. 1, арк. 144.
88 Там само, т. 2, арк. 281 зв.

89 Вергун Петро (18.11.1890–07.02.1957) – церковний діяч, священик Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви, прелат. Народився у м. Городку
на Львівщині. 1909 – листопад 1918 р. – підстаршина австро-угорсько-
го війська; березень 1919 р. – травень 1920 р. – УГА, хорунжий. До ве-
ресня 1920 р. у  польському  полоні,  звідки  утік.  Навчався  у  Празькій
римо-катол. духовній семінарії (1921–1924); богословському й філос.
від-нях Карлового ун-ту у Празі (1924–1927). Відтоді оселився у Берліні.
Працював асистентом  в Українському  науковому  інституті.  1927–
1938 рр. – активний учасник (1936 р. – голова) Української громади у
Берліні. 30 жовтня 1927 р. митрополитом А. Шептицьким висвячений
на священика.  1927–1945 рр. провадив пастирську діяльність  серед
українців греко-катол. віросповідання. Від 23 жовтня 1940 р. – Апос-
тольський Візитатор (з правами єпископа) греко-катол. парафій Німеч-
чини, Австрії, Судетської обл. (нині Чехія) й Генеральної губернії. Ареш-
тований  Берлінським оперсектором  НКВД  СССР  22 червня  1945 р.;
3 червня 1946 р. «засуджений» до 7 років таборів. 1952 р. відбув «пока-
рання», був відправлений на поселення. Помер у с. Ангарське Краснояр-
ського краю РСФСР. Папа Іван Павло II 27 червня 2001 р. проголосив
о. П. Вергуна священномучеником (див.: Рубльова Н. С. Вергун  Петро
Іванович //  Енциклопедія  історії  України: В  5 т.  /  НАН України.  Ін-т
історії України;  редкол.: В. А. Смолій (голова) та  ін. – К.: Наук. думка,
2003. – Т. 1: А–В. – С. 480).

90 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографіч-
ний нарис. – С. 324–325.
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СССР при Уряді УССР, а заступником Уповноваженого І. Кули-
ком, у свою чергу, у копіях переадресованій С. Косіору, В. Чуба-
рю, П. Любченку й В. Балицькому, йшлося:

«Робітниче культурно-освітнє Товариство “Воля” розпочало свою
роботу восени 1927 р. Утворено воно на класовій пролетарській
основі, й як наслідок – відповідне ставлення до СССР. “Воля” за
дуже короткий час завоювала авторитет серед українських ро-
бітників й відтіснила усі інші впливи, так що прибічників Коно-
вальця й співчуваючих проповідям попа Вергуна нараховуються
одиниці […]. Організацію “Волі” й роботу у ній я проводжу через
окремих товаришів. Оскільки працівників хоч трохи досвідчених
немає, то мені доводиться постійно керувати роботою шляхом
систематичних нарад активу (5–6 осіб) й вказівок окремим пра-
цівникам. Необхідність  бути  дуже  обережним обмежує  мені
можливість роботи. У подальшому доведеться продовжувати
обраний курс й вжити заходів щодо створення активу з середо-
вища робітників […]».

В. Долганов, до речі, серед іншого, займався фінансуванням
берлінської групи колишнього галицького Диктатора Є. Петру-
шевича. Нарікаючи на несистематичність надходження з Хар-
кова грошей для цієї групи, він наголошував:

«Субсидія, що її ми видаємо, відверто недостатня для того, щоби
мало-мальськи задовільно розгорнути роботу, й вистачає [її] хіба
що на прожиття тих осіб, які до неї відносяться, причому нере-
гулярність посилки надзвичайно негативно відображається на
діяльності, викликаючи  невпевненість,  незадоволення й фак-
тично зводить нанівець саму субсидію. Ясність і чіткість у цьому
відношенні необхідні з міркувань звичайної доцільності. Групу
можна було б пожвавити й використовувати з різною метою,
зокрема, видавничою, пропагандистською, лінією Товариства
культурного зв’язку та ін.»

Згодом В. Долганов став керуючим справами Повпредства
СССР у Берліні. Серед його ініціатив – й видання вищезгаданої
«Української газети».

Важливість для інтересів компартійної верхівки УССР цього
друкованого органу стала особливо гострою за умов бюджетно-
го дефіциту у рік сумнозвісного «великого перелому» й фаталь-
ного браку валюти.

Так, 20 грудня 1929 р. до Політбюро ЦК КП(б)У з Берліна
листовно звернувся член Політбюро ЦК КПЗУ «Роман» – Веніа-
мін Фурер91. Лист починався з сумної констатації:

«Згідно повідомлення тов. КОСІОРА, комісія ЦК ВКП(б) ухвалила
ліквідувати всю українську роботу в Б[ерліні], за виключенням
групи П[ЕТРУШЕВИ]ЧА, скоротивши відповідно кошти»92.

Веніамін Якович вважав, що цю рестрикційну ухвалу слід
«конче переглянути», оскільки вона стосувалася не стільки бер-
лінської діяльності УССР, як завдавала шкоди насамперед відпо-
відній пропагандистській роботі у Західній Україні:

«Справа в тім, що до Німеччини щороку приїжджає величезна
кількість сезонних робітників з Західної України, які зв’язують-
ся з місцевою українською політ[ичною] еміграцією. До цього
часу трудящі-українці, що постійно працюють в Німеччині, також
і сезонні, охоплювалися робітничою  організацією  “Воля”,  яка
знаходилася під нашими впливами і досить успішно відбивала
контрреволюційну агітацію місцевих петлюрівських групіровок
(наприклад: група Коновальця). Ліквідація цієї організації поз-
бавляє нас можливости провадити роботу серед сезонників, які,

91 Фурер Веніамін Якович (1903–16.09.1936) – компартійний функціонер.
1923–1924 рр. – зав.  інформаційним підвідділом Київського губкому
КП(б)У, редактор газет «Пролетарская правда» й «Радянське село»; зав.
сектором друку ЦК КП(б)У (1925–1927). Далі на комінтернівській ро-
боті: за підсумками III з’їзду Компартії Західної України, який відбувся
в УССР 21 червня – 8 липня 1928 р., обраний членом ЦК й Політбюро
ЦК  КПЗУ (псевдоніми  «Бриль», «Роман»).  Згодом  у  Донбасі:  зав.  орг-
відділом Горлівського міськкому КП(б)У (1930–1931); секретар Горлів-
ського міськкому КП(б)У (березень 1933 р. – грудень 1934 р.). Зареко-
мендував себе  ефективним менеджером-господарником,  доклавши
зусиль до розбудови шахтарського містечка (поява трамвайного спо-
лучення, спорудження стадіону, житлове будівництво та ін.). З 1935 р. –
зав. культпропу  Московського обкому  ВКП(б).  В атмосфері  масових
репресій наклав на себе руки, адресувавши передсмертного листа ЦК
та МК ВКП(б), висловивши, зокрема, сумнів у правильності «генераль-
ної лінії партії» – масових репресіях.

Див.  докладніше:  Фурер В.  Новая  Горловка.  – М.:  Партиздат  ЦК
ВКП(б), 1935. – 136 с.; «Моя болезнь, болезнь потерять доверие партии,
почти неизлечима»:  Предсмертное  письмо  В. Я. Фурера  в  ЦК и  МК
ВКП(б): 1936 г. / публ. подгот. Н. А. Лысенков // Исторический архив. –
2015. – № 6. – С. 106–116.

92 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 14, арк. 123.
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повертаючи домів, зв’язуються з нашими або сельробівськими
осередками, і лишає напризволяще багаточисельну українську
трудящу еміграцію в Німеччині»93.

Украй негативно на загальній українській совєтській роботі
мала позначитися, за словами В. Фурера, запланована у річищі
«оптимізаційних заходів» Кремля ліквідація «Української газети»:

«Цей тижневик лишився після закриття паризької газети94 єди-
ним нашим органом, що подавав інформацію для цілої Европи.
Значіння цієї газети було належним чином оцінено УНДОм, що
в  свойому  органі  “Діло”  присвятило  справі  утворення  “У.Г.”
кілька статтів. Останні телеграми сповістили, що УНДО купно з
іншими українськими  фашистськими угрупованнями утворює
в Европі кілька інформаційних пресових агентств з метою по-
ширення  протирадянської  агітації,  зокрема,  утворення  цих
агентств зв’язане  з підготовкою відповідного освітлення  про-
цесу СВУ. До того ж, в Берліні зосереджено гетьманський центр,
Український І[нститу]т під керовництвом [Д.] Дорошенка і ін.»95

Насамкінець «товариш Роман» ще раз наголошував на пот-
ребі зберегти берлінський часопис, насамперед забезпечивши
його фінансуванням:

«В зв’язку з цим ліквідація єдиного нашого органу за кор-
доном є впрост неможливою, особливо ж тепер, беручи до уваги
єфремівський процес і потребу якнайширше налагодити його
освітлення, протиставляючи нашу інформацію для всієї україн-
ської еміграції розгорнутій протирадянській кампанії.

Ці зауваження примушують мене звернутися з проханням
до Політбюра [ЦК] КП(б)У просити комісію ЦК ВКП(б) перегля-
нути своє рішення»96.

Рішення й справді було переглянуте, й видання «Українсь-
кої газети» протривало ще до 1931 р.

Упродовж 1928–1931 рр. берлінські (й позаберлінські) шля-
хи В. Долганова й П. Ладана неодноразово перетиналися. Йшло-

ся про взаємодію у напівлегальній й нелегальній діяльності. Їхні
взаємини не завжди були дружніми, іноді у них не співпадали
оцінки  поточної  ситуації,  інколи  суперечки  виникали  щодо
потреби чи, навпаки, недоцільності залучення до роботи конк-
ретних осіб. Так, у вищезгаданій доповіді В. Долганова від 10 ве-
ресня 1928 р. зустрічаємо антиладанівський пасаж:

«Упродовж кількох місяців “Воля” нічого не робила, оскільки ке-
рівництво, підібране за порадою тов. Ладана, було головним
чином у руках васильківців, які намагалися створити тут поле
для своєї діяльності. Лише після зміни керівництва робота зно-
ву пожвавилася, хоча залишки васильківщини ще заважають».

Натомість й Павло Ладан у поодиноких випадках мав пре-
тензії  до  В. Долганова.  Так,  восени  1928 р.  у київській  «Про-
летарській правді» він прочитав статтю, що у Всеукраїнській
Академії наук відбувся виклад прибулого з Америки відомого
Мирослава Січинського97, який відвідав УССР у вересні–жовтні
1928 р. за дорученням української робітничої організації у США
«Оборона України»98. П. Ладан був його давнім опонентом (за

93 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 14, арк. 123.
94 Йдеться про «Українські Вісти» – совєтофільський двотижневик, орган

Союзу Українських Громадян у Франції, який видавався у Парижі 1926–
1929 рр. Пропаганда  «Українських Вістей»  спрямовувалася, зокрема,
проти еміграційного середовища УНР. Редактор – Ілько Борщак.

95 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 14, арк. 123.
96 Там само, арк. 123–123 зв.

97 Січинський Мирослав-Іван-Андрій Миколайович (11.10.1887–16.03.1979) –
український  громадсько-політичний  діяч,  виконавець  атентату  у
Львові на галицького намісника А. Потоцького на знак помсти за «кри-
вавий  терор проти  українського  народу  та  фальшування  виборів»
(12.04.1908). Був засуджений на смерть  з заміною на  20-річне  ув’яз-
нення. 1911 р. втік із в’язниці у Станіславові, виїхав до Норвегії, зго-
дом – Швеції, звідти – США (1914). Був серед засновників Української
федерації Соціалістичної партії Америки, редагував її тижневики «Ро-
бітник» (1914–1917) та «Народ» (1917), належав до проводу Федерації
українців  США (1916–1918). 1920 р.  був співзасновником організації
«Оборона України»,  редактором  її  часопису  «Українська  громада».
1928 р. відвідав УССР. Був президентом Українського Робітничого Со-
юзу (1933–1941). Помер у м. Вестленд (штат Мічиґан, США).

98 «Оборона  України»  –  політична  організація  радикально-соціального
напряму  у США й Канаді, спершу (1920–1922) як таємна організація
для допомоги революційному рухові у Галичині (УВО), від 1923 р. шир-
ша легальна організація з численними філіями та пресовим органом
«Українська громада». Провідні діячі: М. Січинський, М. Цеглинський,
Я. Чиж. Організація  тісно  співпрацювала  з УСРП  на Західній Україні,
фінансуючи її. 1940 р. частина керівництва (М. Січинський, В. Левиць-
кий)  відійшла від  програми «Оборони  України» й  перейшла на  со-
вєтофільські позиції, після чого організація розпалася.
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його ж словами, «проти Січинського я боровся з першого дня його
появи в Америці»). Публікація інформувала читачів, що заоке-
анський гість захоплюється совєтською владою, а стаття, у свою
чергу, «захоплювалася Січинським». Як згадував П. Ладан:

«Я не знав, де я стою. Негайно я пішов до тов. Долганова у наше
посольство […] й запитав: хто й яким чином пропустив Січинсь-
кого на Україну? При цьому додав, що він [лише] прикидається
співчуваючим Совєтам, що він має відверто контрреволюційну
мету й що було би добре його не випустити назад. Долганов
відповів, що він не знає, хто йому дав візу, але додав, що це
політично вигідно, коли Січинський хвалить Совєтську владу й
що він думає, що Січинський “змінить віхи”. Цю розмову я доб-
ре тепер пам’ятаю, оскільки деякий час згодом, коли Січинсь-
кий повернувся до Америки й почав виступати з “авторитетом
очевидця” проти Совєтської влади, я знову пішов до Долганова
й заявив: “Хто з нас був правий?” […]»99.

Служба в Іноземному відділі (ІНО) ОГПУ
(1928–1931)

Одночасно  й  паралельно з  комінтернівською  діяльністю
Павло Ладан з кінця 1928 р. був негласним закордонним співро-
бітником Іноземного відділу (ІНО) ОГПУ (кличка «Ігор») – по-
мічником резидента по українській лінії однієї з чекістських
резидентур у Центральній Європі, що розташовувалася у Бер-
ліні. Це зайвий раз доводить щільне переплетення й коорди-
націю  комінтернівської  діяльності  й  розвідувальних  акцій
Кремля в обох їхніх  іпостасях – енкаведистсько-чекістського
шпигунства чи то аналогічної роботи «сусідів» – Розвідуваль-
ного управління РСЧА (Розвідупру).

П. Ладану  довелося працювати  у так  званому  «трикутни-
ку Беєра», своєрідній шпигунській конфігурації кремлівської
розвідки.

99 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 104.
Цікаву характеристику постаті М. Січинського дав В. Винниченко

(запис від 11 листопада 1926 р.): «Візита Січинського. Невеличкий, ху-
денький, голова трохи завелика  для всього тіла. Років йому, мабуть,
35, а  майже вся голова сива.  Очі с  постійним  усміхом. Я уявляв його
більшим, дужчим, енерґійнішим. Видно, натура швидше ніжна, лагід-
на, ніж тверда і уперта. Ця людина колись убила польського маґната.
Розуміється, розмова дійшла до питання повороту на Україну і на цій
темі загрузла вже до кінця. Звичайно, трудно переконати людину, яка
до цього менту вважала за добре і необхідне боротьбу з большевика-
ми, раптом одмовитись  від своїх поглядів  і стати  на протилежні. До
сьогодні вважати радвладу на Україні за окупантську, московсько-імпе-
ріялістичну, а тепер одразу мати її за український уряд, уряд існуючої
української держави. І все ж таки, незважаючи на ці труднощі, в кінці
розмови  людина мала  мужність  визнати себе переконаною. Єдиний
тільки сумнів: а чи пустять большевики еміґрацію і чи може вона там
бути  корисною.  Та й  цей сумнів,  здається,  розвіявся,  коли  я  навів
відповідні арґументи. Не знаю, одначе, як Січинський буде тепер по-
водитися в Америці, яке буде займати становище в своїй організації,
яка до сього часу займає старі позиції. Чи зрозуміє Оборона України та
її орган [“Українська громада”] необхідність і корисність для українсь-
кої  справи  зміни відношення  до  сучасної  радвлади з  її  теперішнім
курсом нацполітики? Цікаво прослідкувати» (див.: Винниченко В. Що-
денник / НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка; Комісія УВАН у США
для вивчення і публікації спадщини В. Винниченка; КІУС; ред. Г. Кос-
тюк; упорядкув.  О. Мотиля; передм.  М. Жулинського. –  К.; Едмонтон;
Нью-Йорк: «Смолоскип», 2010. – Т. 3: 1926–1928. – С. 231).

Безперечно, що саме для  з’ясування дійсного стану  справ у  під-
совєтській Україні й спростування/підтвердження своїх сумнівів щодо
національної політики Кремля у республіці й здійснив М. Січинський
вищезгадану ознайомлювальну подорож в УССР восени 1928 р.

IНО ОГПУ 1928–1929 рр. У центрі начальник IНО М. Трилiссер.
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«Агент Беєр» (у П. Ладана – «Бер») – Бертольд Карлович Ільк
(справжнє прізвище Гюнзберг) – народився 1896 р. у містечку
Підволочиську у Галичині (Австро-Угорщина; нині смт Терно-
пільської області України). Закінчив гімназію, а згодом Експорт-
ну академію у  Відні.  Крім  рідного  їдишу,  опанував німецьку,
польську, російську й англійську мови. 1919 р. вступив до Ком-
партії Східної Галичини (КПСГ; з 1923 р. – Компартія Західної
України /КПЗУ/), 1920 р. – КП Австрії. Перебував на підпільній
роботі, неодноразово арештовувався, зокрема, 1921 р. у Німеч-
чині. 1925 р. укотре ув’язнений в Угорщині за революційну ді-
яльність, через рік утік з в’язниці. Перебрався до СССР. У червні
1926 р.  зарахований  на  роботу  до  Іноземного  відділу  ОГПУ
(«Іностранний отдєл» /рос./ – ІНО) й спрямований нелегаль-
ним резидентом до Німеччини (псевдонім «Беєр»). Працював у
Гамбурзі під прізвищем Давида Фукса, уродженця Копенгаге-
на, співвласника фабрики іграшок.

Ухвалюючи рішення про спрямування «Беєра» до Німеччи-
ни для налагодження розвідувальної діяльності, керівництво
ІНО ОГПУ враховувало наявність негативних чинників у його
біографії, насамперед попередніх арештів у Німеччині й Угор-
щині, що робило його особу відомою поліції цих держав. Але
одночасно  значним  позитивом  слугували  професійні та  осо-

бисті  якості майбутнього  керівника  неле-
гальної шпигунської мережі: знання кількох
мов, набутий досвід підпільної роботи, гар-
не знання ситуації у Німеччині й суміжних
з  нею  країнах,  непересічні  організаційні
здібності100. Та й, вочевидь, резерв кадрів у
Кремля  для  виконання  подібних  функцій
був на той час украй обмежений.

Бертольд Ільк мав сформувати першу в
історії  більшовицької розвідки нелегальну
резидентуру – підпільну мережу, здатну про-
вадити шпигунську роботу у декількох краї-

нах, у своєрідному «трикутнику»: Балкани (Белград, Софія, Бу-
харест)  –  балтійський  напрямок  (Варшава,  держави  Балтії,
Гельсінкі) – західний напрямок (Париж, Лондон й деякі суміжні
країни). Берлін же був обраний центром цього «трикутника» з
огляду на географічне розташування, розвинену транспортну
інфраструктуру веймарської Німеччини та її столиці й, не в ос-
танню чергу, міцні й давні традиції революційного, насамперед
комуністичного, руху, що дозволяло спиратися в інформацій-
но-розвідувальній діяльності на членів КПН.

Крім  того,  у  суміжних  з  Німеччиною  державах  (Польща,
Франція, Чехословаччина) зосереджувалися найбільш значні
центри антибільшовицької еміграції, насамперед російської та
української. З Берліна до цих країн можна було дістатися у разі
потреби за лічені години. Крім того, у самій Німеччині також
діяли потужні центри політичної еміграції з теренів колишньої
Російської імперії. Також бралося до уваги, що німецький ад-
міністративно-поліцейський  режим  принаймні  до  початку
1930-х рр. був порівняно «ліберальним» й дозволяв особам різ-
них національностей безперешкодно відвідувати країну.

На 1929 р. резидентура «Беєра» мала у своєму розпоряджен-
ня 10 цінних «джерел» – осіб, які надавали цінну інформацію
(семеро з них постачали й документи), й 30 допоміжних агентів-
зв’язківців.

За своєю організаційною структурою резидентура склада-
лася з незалежних одна від одної оперативних груп, якими ке-
рували помічники резидента або старші груп. В одному з листів
до Центру «Беєр» наголошував:

«У побудову моєї організації я заклав засадничий принцип, який
полягає у тому, що окремі групи абсолютно не пов’язані одна з
одною, що цілковито виключає можливість провалу однієї групи
через іншу. Ця сувора конспіративність послідовно проведена
мною  й  у  рамках  кожної  групи […].  Таким  самим  чином  у
центральному  апараті  резидентури  кур’єр,  явочні й  адресні
пункти абсолютно законспіровані один від одного. Більше того,
для кожної з моїх груп є окремі кур’єри, різні адреси й явочні
пункти»101.

100 Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. – М.: Международ-
ные отношения, 1997. – Т. 2: 1917–1933 гг. – С. 209. 101 Очерки истории российской внешней разведки. – Т. 2. – С. 210–211.

«Беєр» («Бер») –
Б. К. Iльк-Гюнзберг.

 1920-тi рр.
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Заступником  резидента був  «Юліус»  –  Моріц  Вайнштейн
(Гучков)102, який мешкав у Гамбурзі за фіктивними документа-
ми. Окрім функцій заступника резидента, він тримав на зв’язку

групу агентів у Німеччині, керував агенту-
рою, що діяла в Англії, та ін. Помічник рези-
дента «Барт» перебував у Ризі й відповідав
за роботу з «джерелами», які працювали у
Латвії й інших країнах Балтії.

Розвідувальну  діяльність  у  II Речіпос-
политій  очолював «Мальц»  –  громадянин
Німеччини, родич німецького компаньйона
«Беєра» (Б. Ільк, він же Давид Фукс, внісши
пай, лише рахувався управителем фабрики
іграшок, але усі справи фірми провадив його

німецький співвласник). За роботу у Данцигу відповідав «Іос»,
англійський підданий, студент Данцизької політехніки. Роботу
«по українських націоналістах» провадив помічник резидента
«Ігор» – Павло Ладан. Балканська розвідувальна лінія безпосе-
редньо замикалася на резидентові103.

Як вже зазначалося вище, берлінські й позаберлінські стеж-
ки П. Ладана й В. Долганова неодноразово перетиналися 1928–
1931 рр. У неформальній розвідувальній ієрархії нелегал П. Ла-
дан стояв вище за свого колегу – офіційного дипломата.

Під  час  посмертної  ребілітації Володимира  Порфировича
перевірялася інформація щодо нього й за матеріалами Цент-
рального державного особого архіву у Москві. 6 березня 1991 р.
звідти надійшла відповідна довідка, у якій стверджувалося, що
за документами й картотекою  французької контррозвідки й

поліції проходить Володимир Долганов, народжений 11 лютого
1891 р. у м. Білостоці, «аташе совєтського посольства у Берліні».
У відомостях французької поліції за липень 1929 р. стверджу-
валося, що В. Долганов упродовж трьох років є співробітником
Повпредства СССР у Берліні. І далі місток перекидався до Пав-
ла Ладана:

«Спершу він [В. Долганов] виконував консульські обов’язки, зго-
дом, після подорожі у квітні 1929 р. до Москви, він був прико-
мандирований  до  Пьєра  ЛАДАНА  (Пьєр  ЛАДАН,  комуніст,
агент ЧК, співробітник совєтського посольства у Берліні, мав
дорученням  реорганізацію  совєтської  секретної  служби  у
Франції, близький друг АРЕНСА, радника совєтського посоль-
ства у Парижі104 […])» (виділення наше. – О. Р.).

І далі у довідці Особого архіву лаконічно з’ясовувалося, чим саме
зацікавив В. Долганов французьку поліцію:

«У справі, що її завела французька поліція на ДОЛГАНОВА, є ан-
кета  з  фотографією  й  особистим  підписом ДОЛГАНОВА,  який
отримав дозвіл французького консула у Берліні на поїздку до
Франції терміном на шість днів, датована 11 жовтня 1930 р.»105.

Отже, Володимир Порфирович таки скористався власним знан-
ням не лише німецької, а й французької мови. Яку місію він ви-
конував під час цього «паризького відрядження» й якою була
роль агента «Ігоря» у цій подорожі, можемо лише здогадуватися.

Саме в іпостасі негласного співробітника ІНО П. Ладан зуст-
річався й бесідував у  Берліні  з відомими українськими  літе-
раторами, опозиційно налаштованими до російської  більшо-

«Юлiус» – Моріц
Вайнштейн.

102 Вайнштейн Моріц  Йосипович  (називав  себе  також  Гучковим; 1901–
19.08.1937) – уродженець  смт Сеслаукен  Тальсенського  повіту Кур-
ляндської губ. (Латвія). Один із засновників комсомолу Латвії. Член
КП Латвії (1920–1922). 1922 р. «за антиурядову діяльність» висланий
з Латвії до РФССР. Закінчив правниче відділення фак-ту суспільних
наук МГУ (1924). Автор  книги німецькою  мовою «Основні питання
нелегальної роботи спілок» (Відень: Вид-во КІМ, 1924). 1927–1930 рр. –
заступник нелегального резидента ІНО ОГПУ у Гамбурзі.

103 Очерки истории российской внешней разведки: – Т. 2 – С. 211.

104 Аренс  Іван  (Жан)  Львович  (Альтер  Ісаак  Ізраїлевич)  (22.09.1889–
11.01.1938) –  совєтський дипломат.  Уродженець м. Млава Плоцької
губ. (нині – Мазовецьке воєводство, Польща). Отримав незавершену
вищу освіту. Учасник  революційного руху у Російській  імперії, член
Бунду, потім РСДРП – ВКП(б). З 1921 р. – співробітник НКЗС, зокрема,
Повпред СССР у Франції (1927–1930), Повпред СССР у Канаді, Генераль-
ний консул СССР у Нью-Йорку. Арештований 3 серпня 1937 р. за обви-
нуваченням  у  шпигунстві  й  участі  у  «контрреволюційній  терорис-
тичній організації». Військовою колегією Верховного Суду СССР 4 січня
1938 р. «засуджений» до ВМП, убитий 11 січня 1938 р. Реабілітований
у грудні 1956 р. ВК ВС СССР.

105 ГДА СБ України, м. Миколаїв, ф. 6, оп. 1, спр. 12132-с, т. 2, арк. 270.
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вицької адміністрації УССР, – Миколою Хвильовим та Михай-
лом Яловим106.

Обидва вони належали до літературної організації ВАПЛІТЕ
(«Вільна  академія пролетарської  літератури»),  створеної  на-
прикінці 1925 р., яка гуртувала ідейних і творчих однодумців з
письменницьких  спілок  «Плуг»,  «Гарт», «Жовтень»,  «Комун-
культ» та ін. У різний час до організації належали Микола Ба-
жан,  Олесь  Досвітній,  Майк  Йогансен,  Микола  Куліш,  Петро
Панч, Михаль Семенко, Іван Сенченко, Юрій Смолич, Павло Ти-
чина, Юрій Яновський, та ін. Ідейним керівником ВАПЛІТЕ був
Микола Хвильовий, президентами – Михайло Яловий, якого за-

ступив Микола Куліш, секретарем – Аркадій
Любченко. Поряд з мистецькими завдання-
ми організація поклала собі за мету протиді-
яти адміністративному втручанню у літера-
турний процес, спробам підмінити творчість
політиканством й казенною кон’юнктурною
риторикою.

Гасло М. Хвильового «Геть від Москви!»,
обстоювання  ним  нового  типу  культури –
«Азіатського ренесансу» – й нового творчого
методу – «романтики вітаїзму» – спричинили
звинувачення його в українському буржуаз-

ному націоналізмі. До літературної дискусії, яка розпочалася
1925 р., долучилися компартійні функціонери, й вона, по суті,
перетворилася  на  політичну107.  Керівництво  ВАПЛІТЕ  було
піддане критиці на пленумі ЦК ВКП(б) у червні 1926 р., полі-
тичні обвинувачення поширилися й на її членів. Вимушене ка-
яття М. Хвильового, М. Ялового й О. Досвітнього, а невдовзі й
нового президента ВАПЛІТЕ М. Куліша в листах до газети «Ко-
муніст» не задовольнило ідеологів ЦК КП(б)У. Особливо бру-
тальних нападок зазнав твір М. Хвильового «Вальдшнепи». Від-
так літературна полеміка завершилася «оргвисновками»: 28 січ-
ня 1928 р. був конфіскований наклад 6-го числа двомісячника
«ВАПЛІТЕ»  через  вміщення  другого  уривка  «Вальдшнепів».
Літорганізація змушена була самоліквідуватися. Одначе й після
розпуску організації цькування письменників не припинилося,
а начеплені ваплітянам ярлики «націоналістів», «опортуністів»,
«троцькістів» стали приводом для фізичної розправи з ними108.

Розмови П. Ладана з М. Хвильовим фрагментарно зафіксова-
ні у репресивно-чекістській документації. Так, у заяві П. Ладана
від 11 жовтня 1931 р. до ЦКК ВКП(б) й Колегії ОГПУ («до відо-
ма ЦК КПП й ЦК КПЗУ») його зустріч з М. Хвильовим у Берліні
1928 р. й презентація останнім ситуації в УССР змальовувалася
у стислих письменницьких тезах:

«Він [М. Хвильовий] представив ситуацію в Україні у найпохмурі-
ших картинах. Усі його розмови зводилися до наступного: ук-
раїнському комуністу там жити неможливо; схопили [його] за
горло й душать; гоніння на українських комуністів неймовірні;
русскій держимордовський  дух розперезався  й почуває  себе
як англієць у Китаї; треба щось робити. Я готовий демонстра-

106 Яловий  Михайло  Омелянович  (псевдоніми  й  криптоніми  –  Михайло
Красний, Мих. Красний, Мих. Крий, Юліан Шпол, М. К.; 23.05/05.06/.1895–
03.11.1937) – український поет, прозаїк, драматург, політичний діяч.
Уродженець Полтавщини. Закінчив Миргородську гімназію, навчався
з 1916 р. на медичному ф-ті Ун-ту св. Володимира у Києві (не закінчив).
Був членом УПСР, з кінця 1918 р. – боротьбист, один з найпомітніших
діячів партії.  1919 р. був одним із  співзасновників КПСГ. З 1920 р.  у
КП(б)У. Однодумець М. Хвильового. Один із засновників «ВАПЛІТЕ», її
перший президент. Арештований 12 травня 1933 р. за підозрою у «при-
належності до «УВО» ». 23 вересня 1933 р. Судовою трійкою при Колегії
ГПУ УССР «засуджений» до 10 років таборів. Утримувався на Соловках.
Трійкою УНКВД Ленінградської обл. 9 жовтня 1937 р. «засуджений»
удруге – до ВМП. Убитий 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох під
Мєдвєжьєгорськом у Карелії. Обидва «вироки» скасовані посмертно:
19  червня 1957 р.  та  25 лютого  2003 р.  (прокуратурою  Харківської
області).

107 Докладніше див., напр.: Shkandrij M. Modernists, Marxists and the Nation:
The Ukrainian Literary Discussion of the 1920s / Myroslav Shkandrij. –
Edmonton: Canadian In-te of Ukrainian Studies Press, 1992. – XII, 265 p.;
Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація: Українська літературна
дискусія 1920-х років / Мирослав Шкандрій; авторизов. перекл. з англ.
Миколи Климчука. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 384 с.

108 Ткачова Л. І. Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) /
Л. І. Ткачова // Енциклопедія історії України: В 5 т. / НАН України. Ін-т
історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка,
2003. – Т. 1. – С. 558.

Михайло Яловий.
1920-тi рр.
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тивно накласти на себе руки: можливо, це приверне до себе й
до жахливого становища в Україні загальну увагу світу, й тим
самим допоможу поліпшенню ситуації там»109.

У перлюстрованому листі з-за кордону до свого близького
товариша Михайла Ялового від 7 лютого 1928 р. М. Хвильовий,
зокрема, писав:

«Отже, я все-таки певний, що мої “Вальдшнепи” підуть до
друку і саме накладом ДВУ, і готовий битися об заклад з Вами. –
А втім, я з Вами не буду битися об заклад, бо… чорт його знає,
може, й  справді мене “вислали”  за кордон. Може,  й справді
моя хвороба була тільки зачіпкою, може, й справді я вже так
осточортів всім вуспо-плужанам, що вони навіть взялися одро-
бити за мене всі ті аванси, які я забрав на лікування. Коли це
так, то повідоміть їх, будь ласка, від мене:

Даремно вони турбувалися, бо за кордоном я все одно дов-
го жити  не буду  і по  приїзді свойому  на Україну  притягну до
громадського суду всю ту сволоту, що десь називала мене націо-
налістом […]. Що ж до “очистівної купелі”, то я її готовий завжди
“взяти”, бо бруду на собі не виношу. Піду я з Вами і в ЦК “витя-
гувати себе” із брехливого становища і також завжди готовий […]
допомогти “унормувати літературні справи”. Але я погоджуюся
і з тим, що “краще вже не їздити б мені за кордон”. Погоджуюся
тому, що з поїздки моєї і справді виходить єрунда. Я ж думав –
пам’ятаєте нашу розмову?  – пробути тут мінімум 1–2 роки,  а
тепер виходить така “планида”, що хоч зараз їдь до Харкова»110.

І далі літератор з’ясовував колезі, які саме чинники змушують
його дотерміново перервати закордонне лікування:

«Лікуватися я не можу, не здібний, це констатував  і лікарь. Не
тому не можу, що я не йду під вивіску санаторія (мій пансіон –
той же санаторій, бо кращого місця по клімату найти в Австрії
не можна […]. І режим я також маю санаторний), а тому, що мене
з’їдають думки про  “Ваплітян”,  про  першу Кулішову “сивину”
(він мені про неї писав) і т. д. Я відчуваю на собі велику відпові-
дальність за долю тих товаришів, що йшли за мною, і не можу
не “супатись” і лежати спокійно в той час, коли цих товаришів

цькують. Отже, нам, очевидно, не прийдеться зустрітися за кор-
доном, як ми мріяли колись: коли Вас одпустять і Ви приїдете
сюди, я вже, мабуть, буду в Харкові […]. Але раніш якихсь двох
місяців я, звичайно, до Харкова не приїду, так що, коли маєте
охоту і таке вже бажання вилікувати мене, то беріть відпуск на
2–3 тижні чи то місяць і їдьте сюди».

І далі М. Хвильовий змальовував своєму кореспондентові влас-
ний стан душевного неспокою й виразні суїцидальні настрої,
які констатував й П. Ладан:

«Ваш приїзд буде для мене найкращими ліками, бо мій психічний
стан і справді не в блискучому порядку, саме психічний, а не
фізичний. Чортівщина лізе в голову […]. Думаю, чи не краще за
все “розплутати клубок” десь під тим експресом, що літить за-
раз з Відня в напрямку до Азіятської магістралі? І скоро… “роман-
тично” і “плуго-вуспо” – ново-дегенератії будуть задоволені […].
Я, правда, тримаючись добре, але передчуття мені, Мишуню,
таке, що жити мене або 150 років, або дуже-дуже мало […]»111.

Вони (М. Хвильовий й М. Яловий) таки не зустрілися в Авст-
рії чи Німеччині, оскільки закордонна поїздка останнього все
відкладалася. Так, 16 липня 1928 р. Комісія закордонних відряд-
жень при НКО УССР, розглянувши клопотання М. Ялового про
двомісячну подорож до Німеччини на Кельнську книжкову вис-
тавку, відмовила літератору112. Лише 10 грудня 1928 р. Комісія
закордонних відряджень повернулася до питання «Про коман-
дирування за кордон письменника Ялового М. М.». У даному ви-
падку рішення було на його користь:

«Командирувати письменника ЯЛОВОГО Михайла Миколаєвича
до Парижа для наукової праці по бібліотеках на три місяці»113.

Літератор виїздив за кордон у стані душевного сум’яття:
«Якщо говорити відверто, то перспективу свого перебування там

перед від’їздом я бачив туманно. Основне, в сенсі самопочуття,
що підштовхувало мене поїхати, була можливість утекти від тієї
маразматичної атмосфери, якою я дихав, відчуваючи себе не-
здатним після невдачі  з ВАПЛІТЕ, після розгрому шумськізму
органічно  втягнутися  тут  у  роботу.  Якщо  говорити  про  те,  чи109 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685, арк. 121.

110 Там само, ф. 65, оп. 1, спр. С-183: Дело-формуляр Николая Григорьевича
Хвильового, арк. 19; Полювання на «Вальдшнепа»: Розсекречений Ми-
кола Хвильовий: [наук.-док. вид-я] / упоряд. Ю. Шаповал; передмова:
Ю. Шаповал, В. Панченко. – К.: Темпора, 2009. – С. 95–96.

111 Полювання на «Вальдшнепа»…  – С. 95–96.
112 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 8, спр. 495, арк. 159.
113 Там само, арк. 237.
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зринала в мене думка про можливість не повернутися, то слід
сказати, що так. Але саме тільки зринала, бо, зринувши, танула,
зникала перед доволі чіткою картиною мого там самопочуття,
яке я знав за досвідом своєї першої поїздки і яке, безумовно,
передбачив для Хвильового»114.

Оскільки ці свідчення літератор власноручно подав, вже пе-
ребуваючи в ув’язненні (після арешту 12 травня 1933 р. за фаль-
шивим обвинуваченням у приналежності до «УВО»), то у його
«зізнаннях»  обов’язково  присутні  й  вірнопідданські  мотиви
стосовно фантомної «батьківщини трудящих»:

«Я знав, яка нестерпна пустка виникає в душі революційної лю-
дини в умовах буржуазно-хамського свинства буржуазної Євро-
пи,незважаючи на весь зовнішній блиск і шик, уже за два–три
місяці  перебування  там.  Головне  там  –  це  майже  повна  від-
сутність можливості реалізувати свої революційно-творчі сили.
Очевидно, основну роль відіграє незнання мови, чужий побут,
непристосованість. Так принаймні я почувався під час першої
поїздки. Вирушаючи  тепер,  я  був майже впевнений у  цьому,
тому про цю зринулу думку навіть нікому не говорив. Перед-
чуття цілком справдилися»115.

Як свідчив 1933 р. М. Яловий, у Берліні 1929 р., окрім Турян-
ського, він

«зустрічався  з  Ладаном,  Федем  Беєм-Орловським,  Фурером,
Постоловським116 ,  Паньковим,  М. Мотузкою,  Калюжним,  Ір-

чаном,  Заячківським,  Заячківською Н.,  Бардахом,  Довжен-
ком,  Лінницьким,  Островським  і  товаришем,  чиє  прізвище  я
забув […]»117.

Під час закордонного відрядження 1929 р. М. Яловий неод-
норазово зустрічався з Павлом Ладаном, з яким був знайомий з
початку 1920 рр. Щоправда, письменник жодного разу не був іні-
ціатором цих контактів, вважаючи Ладана людиною «непевною».

Попри специфіку написання в’язничних «спогадів-свідчень»
М. Ялового про свого берлінського співрозмовника, у цих мему-
арних рядках проглядають й окремі характерні риси цієї реаль-
ної постаті:

«До  нього  [П. Ладана]  я  ставився  трохи обережно.  По-перше,
через те, що він узагалі завжди дуже багато приділяв уваги спра-
вам  приватного  й матеріального  благополуччя;  по-друге,  від
нього доволі часто можна було почути такі зауваження: “Ех, ну
вас до біса з вашою революцією, з вашою Україною, кину все й
поїду до себе в Америку”; потому я дивився на нього здивова-
но, а він намагався все обернути на жарт; по-третє, через те, що
[К.] Максимович мені якось сказав, що він – обиватель, до того
ж займається невідомо чим. Коли я на це поставив питання руба,
мовляв, чи знає Максимович про нього щось політично-непевне,
він відповів, що в цьому сенсі він нічого не знає, от лише йому
чогось часом здається, що він – надто великий “срібролюбець”.
Загалом, ані Максимович, ані я не вважали, що він заслуговує
на довіру. За розповідями самого Ладана й інших людей, я ще з
часів його першого перебування на Україні знав, що він – член
Комінтерну від американської партії, активний учасник комуніс-
тичного руху в Америці, за що його засудили чи то до смертної
кари, чи до тривалого тюремного ув’язнення, що він працював
на інформвідділовій, здається, посаді в повпредстві у Варшаві.
Сам він дуже добре до мене ставився, навіть вважав, що любить
мене дужче за всіх, кого він знає з радянської України. І це, за
його словами, через те, що я – єдиний, хто щиро відкрив перед
ним історію й причини внутрішньої боротьби в боротьбистсько-

114 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового // Архів Розст-
ріляного Відродження. – К.: Смолоскип, 2010. – Т. 1: Матеріали архів-
но-слідчих справ українських письменників 1920–1930-х років / упоряд-
кув., передм., примітки та комент. Олександра й Леоніда Ушкалових. –
С. 52–53.

115 Там само. – С. 53.
116 Постоловський Михайло Федотович (1900–07.08.1937) – компартійний

функціонер УССР/СССР, уродженець м. Кам’янця-Подільського. Член
РКП(б) з 1920 р. Секретар Білоцерківського окружкому КП(б)У (1925–
1926); один з керівників комуністичного руху у Західній Україні (псев-
доніми – Вальтер і Чернов): член нелегального ЦК Компартії Західної
України (КПЗУ), член Політбюро ЦК КПЗУ (1927–1928), член ЦК КПП.
Згодом – на партроботі у Молдавській АССР, завідувач сектору літера-
тури і мистецтв ЦК КП(б)У; член Колегії НКО УССР (до січня 1929 р.);
голова Правління Державного видавництва України (ДВУ; 1929–1930).
З 1932 р. – на партійній роботі у Донецькій обл.; до грудня 1936 р. – 1-й

секретар  Підмосковного (вугільного)  райкому ВКП(б)  Московської
обл. 21 грудня 1936 р. заарештований НКВД СССР за обвинуваченням
у приналежності до «троцькістської диверсійно-шкідницької органі-
зації», страчений 7 серпня 1937 р. Посмертно реабілітований 28 лис-
топада 1956 р.

117 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового. – Т. 1. – С. 53.
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му керівництві – Шумський, Гринько, Блакитний, Полоз – і тим
дав йому можливість зорієнтуватися й піти разом із Шумським
і Гриньком»118.

Щоправда, за свідченням М. Ялового,
«це моє відкриття полягало в тому, що я просто на фактах історії

боротьбистів показав йому, що цілком політично відповідаль-
ними й вартісними керівниками не можуть бути за своїми да-
ними ані Блакитний, ані Полоз, а лише Шумський, і як особа,
що доповнює його, Гринько»119.

Обережність у спілкуванні з П. Ладаном зумовлювалася й
незрозумілим для літератора статусом нав’язливого співроз-
мовника:

«Моя недовіра була викликана самим характером його роботи
в Берліні, про яку він на моє запитання: “Чим ти тут займаєш-
ся?” – відповів: “Та загальна, політична, комінтернівська [робо-
та]”.  Я не  став  у  нього  випитувати,  вважаючи  це  неконспіра-
тивним.  І  він  мені  точніше  нічого  про  роботу  не  розповідав,
вірніше – не називав її. Хоч майже завжди згадував про це, коли
я  зустрічався  разом  із ним  з Фурером  або  ж  Постоловським,
заявляючи: “Нам з ним не можна зустрічатися”. Фурер і Посто-
ловський теж кілька разів приблизно так само про це вислов-
лювалися,  виражаючи  якщо  не  невдоволення,  то  відсутність
бажання.  Власне,  більше  Фурер,  оскільки  з  Постоловським  я
зустрічався  рідко. Мене тільки трохи дивувало  те, що, попри
такі заяви, мовляв, йому взагалі небажано зустрічатися з тими,
хто приїздить  із  СРСР,  він  ледь не  щодня  прагнув  мого  това-
риства, тинявся за мною в центральних місцях – на вулицях, у
кав’ярнях, сповнених чужоземцями й, зокрема, тими, хто при-
їздив із СРСР. Я його часом про це питав, а він у таких випадках
дуже часто відповідав: “Та ну їх до біса!”. Загалом, настрій у нього
був якийсь неврівноважений, увага – розсіяна»120 .

Відвідини М. Яловим берлінського помешкання П. Ладана
у середині липня 1929 р. виявили ще один аспект загадкової
діяльності останнього:

«Він  завершував  перекладати  якийсь  документ  з  англійської
мови, заявивши мені: “Тепер мене зробили перекладачем. По-

стійно  перекладаю  різні  матеріали”.  Я  не  поцікавився,  якого
характеру був документ, а коли він закінчив і ми зібралися вихо-
дити, він раптом згадав, що йому потрібно було кудись зайти. А
потім, звертаючись до мене, сказав: чи то “розробляю”, чи то
“перевіряю” “матеріал про ваших там київських заарештованих
професорів”. Я запитав: “А що таке?”. Він відповів: “Та про зв’язки
тут їхні за кордоном”. Більше ми про це не говорили»121.

П. Ладан, зокрема, виступив посередни-
ком  у  влаштуванні  зустрічі  М. Ялового  з
лідером «розламівців» у КПЗУ – Романом Ту-
рянським122.

«У Берліні я з Турянським зустрічався, – розпо-
відав літератор. – Щоправда, ця зустріч застала
мене зненацька. Я ще спав, коли до мене прий-
шов Ладан  і  заявив,  щоб я йшов до кав’ярні
навпроти кірхи, бо мене там чекає Турянський.
Мені, перш за все, було неприємно, що про це
ще до самої зустрічі знає Ладан. Йому я не хотів
довіряти, оскільки добре його не знав, а вра-

118 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового. – Т. 1. – С. 54.
119 Там само. – С. 54–55.
120 Там само. – С. 55.

121 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового. – Т. 1. – С. 55–56.
122 Кузьма Роман Володимирович  (псевдонім –  Турянський; 25.05.1894–

16.07.1940)  – функціонер  КПЗУ. Уродженець  с. Стриївка  у  Галичині
(нині  Збаразького  р-ну  Тернопільської  обл.). Закінчив  Академічну
гімназію у Львові. Навчався на медичному ф-ті Львівського ун-ту. Лікар
1-ї  бригади УСС  УГА  (1918–1919).  Від  1920 р.  – в  УССР.  Згодом  на
підпільній роботі у Західній Україні. Від 1924 р. – член ЦК, з 1925 р. –
Політбюро ЦК КПЗУ, з 1926 р. – представник КПЗУ у польській секції
Виконкому Комінтерну  (ВККІ).  У виступі на засіданні  секретаріату
ВККІ 28 березня 1927 р. відкинув звинувачення Л. Кагановича на ад-
ресу  О. Шумського  у  «націоналістичному  ухилі».  Після розламу  ЦК
КПЗУ на «більшість» й «меншість» разом з Й. Кріликом (Васильківим)
очолив  «більшість»,  критикував національну політику ЦК КП(б)У в
УССР. 18 лютого  1928 р. ВККІ  за поданням  ЦК КПЗУ-меншості,  ЦК
КП(б)У й ЦК КПП виключив «групу Василькова – Турянського» з партії
й Комінтерну. У квітні 1928 р. у часописі німецького лівоопозиційного
Ленінбунду надрукував «Лист з Польщі» з критикою сталінської націо-
нальної політики. Наприкінці 1928 р., після саморозпуску КПЗУ-біль-
шості, очолив  «групу  колишньої  КПЗУ-більшості». 1929 р.  визнав
власні  «помилки», намагався  поновитися у  партії, але  безуспішно.
1932 р.  переїхав до  Москви, працював  у  видавництві  Профінтерну.
Арештований 8 лютого 1933 р. у «справі» «Московського центру УВО»;

Р. В. Кузьма
 (Турянський).
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ження він на мене в політичному сенсі
справляв незрозуміле.  Я  сказав  йому,
що взагалі ця зустріч мені не дуже по-
добається, бо  її можна буде потракту-
вати, як зв’язок  із розламівством. Тоді
він мені відповів: хто ж про це тут може
дізнатися, а якщо й дізнається, то вели-
кої біди в цьому нема, мовляв, мало там
з ким доводиться зустрічатися. І взагалі,
це суто радянська скрупульозність, а в
Берліні вона ні до чого. Я пішов до ка-
в’ярні, а з кав’ярні ми всі втрьох пішли
до  “Pschorr-haus”123  снідати.  Ніяких
особливих  розмов  під  час цієї  зустрічі
не було. На другий або на третій день
ми зустрілися  на  квартирі  (в  готелі)  у
Турянського на тій самій вулиці, де меш-

кав і я. Були він, я й Ладан. Розмова точилася довкола перспек-
тив революції і становища в Союзі, а також українських справ»124.

Цікаві аспекти розмов з П. Ладаном й тогочасного настрою
останнього висвітлив М. Яловий, розповідаючи про нетрива-
лий спільний відпочинок у німецькому курортному містечку
на Північному морі:

«Наприкінці серпня чи на початку вересня [1929 р.] ми з Лада-
ном їздили на 5 днів до Герінгсдорфа на Північне море. Мені це
було конче потрібно після операції на оці […]. Під час наших про-
гулянок по місту Ладан часто, особливо вечорами, мріяв про
те, щоб поїхати з Берліна до Америки. Вихвалявся своїм амери-
канським підданством, принаймні паспортом. Кликав і мене із
собою. Нарікав на свою роботу в дусі загальних скарг, мовляв,

вона його не задовольняє, говорив про тих товаришів, з якими
йому  доводилося працювати,  що вони циніки й картярі. Вза-
галі, “зітхав”. За ним навіть завжди таке слово ходило: “Ладан
зітхає”. Пригадую, ще зустрівся я з ним якось на вулиці,  і він,
радісний, заявив, що з Москви приїхав його начальник і привіз
йому подяку за його роботу, навіть немовбито орден обіцяли, в
усякому разі, вважають, що йому слід приїхати до Союзу, побу-
вати на курорті, відпочити, поглянути на досягнення соціалістич-
ного будівництва. На моє питання, що ж саме він про це думає,
він відповів: “А біс його знає! Поїду, ще в ДПУ посадять”. – “Це
ж чому?” – “А, плутаєшся тут…” Потім посміхнувся й сказав: “Та,
мабуть, поїду, давно не був, усіх хочу побачити” […]»125.

Цікавим епізодом, що його висвітлив у своїх показах 1933 р.
М. Яловий, були справи внутрішньоредакційної «кухні» ство-
реної В. Долгановим «Української газети». До видання, тимча-
совим редактором якого В. Долганов призначив відрядженого
з Харкова літератора, був безпосередньо причетний й П. Ладан:

«Кілька разів у мене з Ладаном […] була розмова про Лінниць-
кого – секретаря редакції “Української газети”, редактором якої
мене призначив Довганов. Про Лінницького Ладан говорив як
про людину непевну й навіть таку, що працює з польською полі-
цією. Жодних доказів він не мав, але так заявляв. Я хотів уникну-
ти співпраці з ним і говорив із цього приводу, здається, прямо з
Фурером, а з Довгановим (з огляду на те, що Ладан вважав кан-
дидатуру Лінницького особистою креатурою Довганова) тільки
в тій площині, що Лінницький непристосований до такої роботи.
Довганов був дуже цим незадоволений і почав звинувачувати
мене в тому, що я сам не маю достатнього бажання працювати,
не виявляю прямоти, бо й досі не позбавився своїх шумськіст-
ських настроїв […]. Я теж обурювався […]»126.

Станіслав Лінницький (Леницький) був членом КПЗУ й Ком-
партії  Німеччини,  фактичним  зв’язковим  поміж  ЦК  КПЗУ  й
керівництвом  Культурно-освітнього  об’єднання українських
робітників у Німеччині «Воля». Його особу й послуги рекомен-
дував В. Долганову радник Повпредства СССР у Празі, досвід-
чений дипломат Н. Калюжний. За першої ж появи у Консульстві

Колегією ОГПУ «засуджений» до 5 років позбавлення волі. Утримував-
ся  у  Владімірському  політізоляторі.  11 лютого 1939 р.  розпочалося
нове провадження щодо нього. Через фізичний тиск «слідства» підпи-
сав неправдиві покази, від яких відмовився у закритому судовому за-
сіданні Військової колегії Верховного Суду СССР 16 липня 1940 р. Тоді
ж «засуджений» до ВМП й убитий того ж дня. Реабілітований ВК ВС
СССР 11 вересня 1958 р.

123 «Pschorr-Haus» – уславлений берлінський ресторан з великою кав’яр-
нею-терасою за адресою: Potsdamer Platz, 3.

124 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового. – Т. 1. – С. 45–46.

125 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового. – Т. 1. – С. 56–57.
126 Там само. – С. 64.

Берлін, Pschorr-Haus,
Potsdamer Platz, 3. 1928 р.
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СССР у Берліні у розмові з В. Долгановим С. Леницький дав док-
ладну характеристику усіх українських еміграційніх угруповань
німецької столиці, зауваживши, зокрема, наявність нечислен-
ної совєтофільської групи Є. Петрушевича, представницького
кола прибічників лідера «Української військової організації»
(УВО) Є. Коновальця, а також «контрреволюційного українсь-
кого центру» П. Скоропадського з Українським науковим інсти-
тутом у Берліні127. Зі свого боку, дипломат зібрав інформацію
щодо  свого  нового  знайомого. Той  справді  виявився  членом
КПЗУ й КПН, був секретарем «Союзу совєтського студентства»,
активістом Клубу совєтських співробітників Берліна, його зна-
ли у Торгпредстві СССР.

Берлінський представник КПЗУ, кандидат у члени ЦК КПЗУ
Федір Бей (Орловський)128 порадив В. Долганову залучити для
створення  Об’єднання  українських  робітників  у  Німеччині
Дмитра Феркуняка, також, як і С. Леницький, члена КПЗУ й КПН.
Із створенням «Волі» восени 1927 р. Д. Феркуняк став першим го-
ловою її Правління, отримавши членський квиток організації № 1.

У своїх свідченнях 1933 р. М. Яловий з’ясовував, як саме ви-
рішилася «справа» Станіслава Лінницького:

«Справа з Лінницьким була якоюсь невизначеною аж до того часу,
доки Орловський і Ладан не сказали мені, що їхні припущення
про Лінницького справдилися, оскільки Лінницький сам себе
викрив. Він нібито вимагав у Довганова заплатити йому за щось
якісь гроші. Довганов відмовив. Тоді Лінницький написав йому
(чи видавцеві газети)129 заяву з погрозою, мовляв, якщо йому

не заплатять грошей, він піде до поліції й розповість, як офіційні
радянські представники видають у Берліні комуністичні орга-
ни. Внаслідок цього його немовбито виключили з КПЗУ»130.

У листопаді 1929 р. у Бюлетені Групи єдності КОО українсь-
ких  робітників  у  Німеччині  «Воля»  наприкінці  номера  було
вміщено стисле повідомлення:

«Минулого місяця звернувся актив Групи Єдности до Голов-
ного виділу “Волі”  з колективним листом, в якому домагався
виключення громадянина С. Леницького з рядів “Волі”. Голов-
ний виділ “Волі” пішов назустріч нашому жаданню і на своєму
засіданню дня 2 листопада цього року виніс постанову, в якій
напятнував шкідливу для “Волі” роботу С. Леницького і виклю-
чив його з членів “Волі”.

Краще пізно, як ніколи»131.
Від керівництва «Волею» був усунутий й Д. Феркуняк, який

несанкціоновано поширював чутки, що члени об’єднання «лег-
ко зможуть виїхати в СССР» й отримати там пристойну роботу.
Робилося це для збільшення членства в організації.

Обидва засновники й перші керівники «Волі» – С. Лениць-
кий (Лінницький) й Д. Феркуняк – були спершу усунути з кері-
вних посад в організації, а невдовзі взагалі опинилися поза її
межами. Звично долучилося й звинувачення в «агентурній роб-
ті» на польську й німецьку поліції. Реальна ж причина поляга-
ла у їхній приналежності до «шумськістської» опозиції у КПЗУ–
КПЗУ-більшості.

Операція «Старшина»
16 червня 1923 р. після переправи через Дністер генерал-

хорунжий  Армії  УНР  Юрій  Тютюнник  унаслідок  чекістської
спецоперації був захоплений ГПУ УССР132. Опинившись у руках

127 ГДА СБ України, м. Миколаїв, ф. 6, оп. 1, спр. 12132-С, т. 1, арк. 113 зв. – 114.
128 Бей-Орловський Федір Васильович  (1899–15.09.1938)  –  уродженець

с. Литвинів на Тернопільщині (нині – Підгаєцького р-ну Тернопільсь-
кої обл.). Функціонер КПЗУ; член ЦК КПЗУ (1925–1927); кандидат у
члени ЦК КПЗУ (1928–1933). Арештований 19 січня 1933 р. у «справі»
«Московського центру УВО». 5 вересня 1933 р. Колегією ОГПУ «засуд-
жений» до 10 років таборів.

129 Технічний редактор «Української газети» Євген Кульчицький свідчив
16  квітня 1934 р. про  особу формального видавця:  «Відповідальний
редактор  «Української  газети»  й «Голосу  українського робітника»  –
Пауль  Дорнбергер –  не брав  жодної  участі у роботі  редакції. Він  був
німець й українською не розумів ані слова» (ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1,
спр. 66210-ФП, арк. 138).

130 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового. – Т. 1. – С. 64.
131 Робітнича єдність: Бюлетень Групи єдности КОО Українських робіт-

ників в Німеччині «Воля». – Берлін. – 1929. – Листопад. – Ч. 2. – С. 12.
132 Докладніше див.: Огляд оперативної розробки, проведеної органами НК–

ДПУ  України у  1921–1923 рр.  з  «виведення»  генерала  Армії УНР Юрія
Тютюнника (1967) // Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ: док. і мат.
/ упоряд.: В. Ф. Верстюк, В. В. Скальський, Я. М. Файзулін; [НАН Украї-
ни. Ін-т історії України]. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – С. 510–553.

’
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чекістів й шантажований розстрілом його й усієї родини (дру-
жина й дві доньки), він погодився підтримувати оперативну
гру більшовицької спецслужби проти української еміграції, на-
самперед військових.

Плани  чекістів,  які  маніпулювали  Ю. Тютюнником,  мали
далекосяжний характер, аж до дезінтеграції усього середови-
ща української еміграції у II Речіпосполитій. «Треба добити Пет-
люру морально», – декларував Ю. Тютюнник 18 вересня 1923 р.133

Знаряддям  виконання  далекосяжних  планів  ГПУ  мав  стати
один з найвідоміших генералів Армії УНР – Олександр Удови-
ченко134. Включений до чекістської «оперативної гри» Ю. Тю-
тюнник прагнув скористатися популярністю свого колеги серед
інтернованих українських військових, а також фактом, що ге-
нерал користувався цілковитою довірою польської сторони.

Відтак, за характеристикою краківського дослідника Яна-
Яцека Бруського, улітку–восени 1923 р. тривав пожвавлений
обмін кореспонденцією поміж  обома воєначальниками. Крім
того,  безпосередні  розмови  з  О. Удовиченком  провадив  ко-
лишній  помічник  Ю. Тютюнника,  підполковник  Й. Доброт-
ворський, який, за В. Веригою, вже з 1921 р. співробітничав з
чекістами135. Факт цих таємних розмов з генералітетом інтер-

нованої у II Речіпосполитій Армії УНР, які провадив Й. Доброт-
ворський,  особа  з  сумнівною  репутацією,  страшенно  обурив
очільника контррозвідки Державного Центру (ДЦ) УНР в ек-
зилі Миколу Чеботаріва136:

«Доброт[ворський] появляється в таборах і веде таємні перего-
вори  з Генеральним інспектором  [О.] Удовиченком,  окремо  з
начальником  Калішської  групи  [генералом]  [О.] Загродським,
пускає в маси різні провокації і від’їжджає. До сього часу зміст
розмов з зазначеними генералами тримається в тайні […]. Тра-

133 Bruski J.-J. Między prometeizmem a Realpolitik: II Rzeczpospolita wobec
Ukrainy Sowieckiej 1921–1926 / Jan Jacek Bruski. – Kraków: Tow-wo Wy-
dawnicze «Historia Iagellonica», 2010. – S. 257.

134 Про нього докладніше див.: Удовиченко (Удовидченко) Олександр Іва-
нович (20.02.1887–19.04.1975) – генерал-хорунжий Армії УНР (генерал-
полковник в еміграції) // Тинченко Я. Офіцерський  корпус Армії Ук-
раїнської Народної Республіки (1917–1921) / Ярослав Тинченко. – К.:
Темпора, 2007. – Кн. 1. – С. 449–450.

135 Добротворський Йосип Михайлович (06.11.1894–1937?) – український
військовий,  підполковник Армії УНР. Народився у м. Красне Поділь-
ської губ. Закінчив Борисоглібську гімназію; 4-ту Московську школу
прапорщиків (1915). Учасник Першої світової війни, поручик. З 1918 р.
у військах УНР, зокрема, з 19.02.1919 р. – тво начштабу 4-ї пішої дивізії
Дієвої Армії (ДА) УНР; 19.03.1919 р.  – уповноважений Урядом УНР у
справі повстання проти більшовиків на Уманщині; з 18.09.1919 р. – тво
начштабу 5-ї Селянської дивізії ДА УНР; з 02.01.1920 р. – нач. опервід-
ділу Збірної Київської дивізії ДА УНР. Учасник Першого Зимового по-
ходу. З 16.06.1920 р. – начштабу  10-ї  бригади  4-ї Київської  дивізії; з

22.07.1920 р.  –  помічник  начштабу  4-ї  Київської  дивізії Армії  УНР.
1921 р. – начальник цивільного управління Партизансько-повстансь-
кого  штабу Ю. Тютюнника.  Учасник  Другого  Зимового походу  04–
19.11.1921 р. Тривалий час був ад’ютантом й близьким другом Ю. Тю-
тюнника. З 13 жовтня 1923 р. в УССР, працював рахівником та завіду-
вачем фінансового відділу Української кооперативної спілки у Харкові.
Арештований у «справі УНЦ» 1 березня 1931 р. Винним себе не виз-
нав. 5 лютого 1932 р. «засуджений» до 5 років таборів. Подальша доля
невідома (докладніше див.: Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Ук-
раїнської Народної Республіки (1917–1921). – Кн. 1. – С. 142).

136 Чеботарів Микола Юхимович (11/23/.10.1884–04.02.1972) – військо-
вий,  громадський  і  політичний  діяч,  полковник Армії  УНР,  один  з
організаторів  й  керівник  української  контррозвідки.  Уродженець
Полтавщини. Навчався у Лубенській гімназії, закінчив Київську гімна-
зію Готліба Валькера. 1905 р. вступив до УСДРП, неодноразово заареш-
товувався. Учасник Першої світової війни, прапорщик. Влітку 1917 р. –
член Українського генерального військового комітету, згодом – війсь-
ковий  комісар  Слобожанщини.  Брав  участь  у  формуванні  Гай-
дамацького Коша  Слобідської України.  За  часів  Гетьманату був  за-
арештований, утримувався у Лук’янівській в’язниці. 1919 р. – отаман
Коша охорони державного майна; начальник контррозвідувального
відділу штабу Дієвої Армії УНР (квітень–липень); комендант запілля
ДА УНР (липень–серпень); нач. політичного департаменту МВС УНР.
У жовтні 1919 р. – квітні 1920 р. – директор Департаменту політичної
інформації МВС УНР. Упродовж 1 травня 1920 р. – 1 серпня 1928 р. –
начальник охорони Головного Отамана, керівник контррозвідки Уря-
ду УНР в екзилі. 1929 р. через конфлікт з керівництвом ДЦ УНР виїхав
з  Варшави  до  Парижа.  Згодом  повернувся  до Польщі,  де  16  квітня
1936 р. був заарештований за обвинуваченням у шпигунстві «на ко-
ристь совєтів», утримувався у Мокотовській тюрмі у Варшаві. З почат-
ком Другої світової війни був звільнений, виїхав до Кенігсберга. 1940 р.
повернувся до Варшави, звідки 1944 р. виїхав на Захід. 1946 р. утри-
мувався у таборі для переміщених осіб в Оберсдорфі. Згодом замеш-
кав в Ульмі, де й помер.
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гедія  вся  наших  зазначених  “високих  осіб-генералів”,  на  мій
погляд, полягає в тому, що вони, не будучи в курсі справ, а хоча
і були в курсі, без дозволу Уряду вступили в переговори з чоло-
віком, явно ворожим нашої справи, та ще так одверто […]»137.

Пікантність ситуації, на думку М. Чеботаріва, полягала у то-
му, що посланець Ю. Тютюнника провадив цю агітаційно-пере-
говорну роботу з українськими військовими у Польщі від імені
загадкової підпільно-патріотичної організації в УССР, хоча на-
справді його патрон у цей час вже був заручником більшовиків:

«Добротвор[ський] говорив від імені Т[ютюнни]ка з генералами
в той час, коли сам Т[ютюнник] був вже в Совдепії […]. Я стра-
шенно  був  і  є  обурений  взагалі  такою  системою, при  котрій
можливі подібні явища. Хіба після таких таємних перетрактацій
з відомими зрадниками можна довіряти тим самим генералам.
Який же престиж і авторитет можуть мати у свідомих патріотів
такі генерали»138.

Відповідно до  задуму  ГПУ,  О. Удовиченко  мав  провадити
дискредитацію чинного еміграційного Уряду УНР й згуртову-
вати  усю  наявну  у  II Речіпосполитій  українську  еміграцію
(військову і цивільну) навколо власної особи. У разі успіху на-
ступним кроком нового еміграційного керівництва став би його
відвертий перехід на совєтсько-більшовицький бік. До того часу
генерал мав підтримувати демонстративно добрі стосунки  з
польською владою й офіційно дистанціюватися від Ю. Тютюн-
ника.  О. Удовиченко  нібито  погодився  з  цим планом,  одначе
вагався «поставити усе на одну карту», вимагаючи від більшо-
виків чітких гарантій для поворотців139.

Свідченням цієї «спецоперації» є, зокрема, лист Ю. Тютюн-
ника до О. Удовиченка від 22 серпня 1923 р. з виразним праг-
ненням  дискредитувати  Симона  Петлюру  й  ствердити  у  ко-
респондента переконання наявності «реальних можливостей»

конструктивної роботи в УССР як єдиної альтернативи «еміг-
раційним фантазіям»:

«Пісня  Симона  В[асильовича]  [Петлюри]  доспівана,  і  всі
“протекції POW” допоможуть йому стільки ж, як мертвому кади-
ло. Вибачте мені, але я, по свойому глибокому переконанню,
раджу Вам прийняти пропозицію ВВР140 і спасати все, що зали-
шилося в таборах і на еміграції порядного і чесного. Головне –
рішуче  раз  і  назавжди  порвати з  Петлюро-чоботарівщиною.
Українському національному рухові не по дорозі з людьми, руки
котрих залиті кров’ю  наших же патріотів (Болбочан, Отмарш-
тайн та ін.). Події в Європі от-от можуть знову розвернутися –
нам треба спішити. В своїй політиці ми повинні базуватися на
реальних можливостях, які маємо на Україні, а не жити емігра-
ційними фантазіями. Тільки тоді ми зможемо утриматися, що
слідуюча хвиля світових подій (а вона близько) не змете нас на
якийсь новий чи старий смітник.

Буду дуже радий одержати від Вас відповідь і погляди на
наше “сьогодення”  і “завтра”. Ваші  погляди на  Україні  мають
значіння, напевно, більше, ніж здається […]»141.

Значно відвертіший Ю. Тютюнник у висвітленні оперативних
чекістських задумів й ролі О. Удовиченка у них у листі до свого
підлеглого-спільника Й. Добротворського від 2 вересня 1923 р.:

«Чим швидше Ол[ександр] Ів[анович] [Удовиченко] одверто пор-
ве (спалить кораблі) з Петлюрою, тим краще, – але до того треба
все ж підготовити ґрунт так, щоб після розриву в Петлюри за-
лишилися тільки  безнадійно хорі  петлюризмом.  Між  иншим,
бажано, щоб персональне листування Ол[ександра] Ів[ановича]
[Удовиченка] зі мною йшло по Вашій лінії зв’язку, а листування
з ВВР по другій (відомій Ол[ександру] Ів[ановичу] лінії»142.

Попри, здавалося б, гіперболізацію постаті О. Удовиченка,
чекістська «оперативна розробка» не виключала й можливості
втягнення до спецоперації самого С. Петлюри. Згадки у листах
Ю. Тютюнника до Й. Добротворського від 12 й 18 вересня 1923 р.

137 Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщи-
на Миколи Чеботаріва) / вступ. ст. В. С. Сідака; авт. прим. та упоряд.:
Т. В. Вронська, А. В. Кентій, В. С. Лозицький. – К.: Темпора, 2003. – С. 181.

138 Там само.
139 Bruski J.-J. Między prometeizmem a Realpolitik: II Rzeczpospolita wobec Ukr-

ainy Sowieckiej 1921–1926. – S. 257.

140 «ВВР» – Всеукраїнська (Вища) Військова Рада – фіктивна підпільна ор-
ганізація, створена ГПУ.

141 Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ: док. і мат. / упоряд.: В. Ф. Верстюк,
В. В. Скальський, Я. М. Файзулін. – К., 2011. – С. 216–217.

142 Там само. – С. 220.
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свідчать, що існувала концепція улаштування зустрічі (найк-
раще на підсовєтській території!) Головного Отамана з «еміса-
рами» міфічної Всеукраїнської Військової Ради143.

Ю. Тютюнник, попри власні звернення до «кураторів» з ГПУ,
був неспроможний отримати від більшовицької адміністрації
УССР чіткі й недвозначні декларації – «охоронні грамоти», які
б розвіяли вагання О. Удовиченка та його однодумців. За оцін-
кою Я.-Я. Бруського, листування Олександра Івановича з Ю. Тю-
тюнником й Й. Добротворським виразно засвідчує надзвичай-
ну обережність їхнього кореспондента, надмірно лаконічного
у листуванні, який, крім  того, послуговувався псевдонімом  –
О. Станкевич.  У  кінцевому  підсумку  генерал  відмовився  від
співпраці144.

Підсумкові  листи  О. Удовиченка  до  обох  «більшовицьких
сирен» (Й. Добротворського та Ю. Тютюнника) 1923 р. мають
відверто етикетальний характер. 10 листопада 1923 р. генерал
востаннє звернувся до Й. Добротворського, вже підданого УССР,
повідомивши йому, зокрема, про свій переїзд до «другої краї-
ни» (Франції) (збережено мовно-стилістичні особливості й ор-
фографію тексту):

«Вітаю Пане Йосифе! Вам нового ничого немаю сказати […].
Знов повторюю, що мені потрібно знати про національний рух
на Україні і що роблять тамішні національні сили […]. Бажаю сча-
стья та успіху на новому шляху […]. Після зазначеного терміну,
гадаю з дітьми переїхати в другу країну, бо тут далі залишатись
не можу.

Так, бажаю в нових умовах добрих наслідків в Вашої націо-
нальної праці. Моє щире бажання зобачитись з Вамі.

Ще раз вітаю Вас.
Ваш О. Станкевич»145.

Й телеграфічний лист до Ю. Тютюнника від 3 грудня 1923 р.:
«Високошановний Юрій Йосипович! Вашого листа від 12

листопада одержав. У нас все по-старому. Прошу і надалі по-

відомляти про  Ваше життя, бо  Ваші листи є єдине правдиве
джерело, з котрого я дізнаюся про Вашу роботу на Україні.

Вітаю Вас.
Ваш О. Станкевич»146.

Припиненню листування О. Удовиченка з Ю. Тютюнником
та його кураторами з ГПУ УССР, які діяли від імені полоненого
отамана, вочевидь, посприяло й перехоплення принаймні час-
тини цієї кореспонденції контррозвідкою ДЦ УНР, ініційоване
М. Чеботарівим.

«Справа подружжя Зайцевих»
У січні 1924 р. стало відомо про співпра-

цю  з  більшовицькою  розвідкою  дружини
секретаря Українського Центрального Ком-
ітету (УЦК) у II Речіпосполитій Павла Івано-
вича  Зайцева147   –  Валентини  Миколаївни
Зайцевої  (уродженої  Єфремової).  Вона  на
початку вересня 1923 р., після «довгих, енер-
гійних і настирливих» клопотань чоловіка
по відповідних польських установах, отри-
мала річний дозвіл на перебування у Польщі з двома доньками.
Секретар УЦК П. Зайцев (фактично керуючий справами Комі-
тету у Варшаві) мешкав у приміщенні колишнього Українсько-
го Посольства у Варшаві, на Алеї Роз, 9, де розмістився ДЦ УНР
в екзилі й відбувалися важливі політичні зустрічі й розмови,
не призначені для стороннього ока. Відтак новоприбула з Хар-
кова, яка оселилася разом з чоловіком, отримала фантастичну
можливість здобувати цінну інформацію «з перших рук». Підси-
лювала її діяльність, вочевидь, й подруга родини Зайцевих –
Марія Васильєва, яка влаштувалася друкаркою в УЦК, вірогід-
но, за сприяння його секретаря148.

143 Bruski J.-J. Między prometeizmem a Realpolitik: II Rzeczpospolita wobec
Ukrainy Sowieckiej 1921–1926. – S. 258.

144 Ibid. – S. 257.
145 Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ. – С. 316–317.

146 Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ. – С. 321.
147 Докладніше про нього див., напр.: Білокінь С. Павло Іванович Зайцев /

/ Гетьманщина, Московія-Росія, большевизм – і Шевченко: [електрон-
ний ресурс]:  www.s-bilokin.name/Culture/GetmMoskovShevchenko/
PIZajcev.html.

148 Bruski J.-J. Petlurowcy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na
wychodźstwie (1919–1924). – Kraków: Wyd-wo «ARCANA», 2000. – S. 521.

П. І. Зайцев.
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Поведінка й особливо розповіді В. Зайцевої щодо «совдепсь-
кого раю» в УССР, до якого вона усе прагнула вивезти свого чо-

ловіка, викликали підозру М. Чеботаріва, що
Валентина Миколаївна прибули з Харкова
до Варшави «з відповідними завданнями від
большевиків». Контррозвідник також заува-
жив відвідини родини Зайцевих Стефаном
Літауром,  співробітником  Польського  по-
сольства у Харкові, через якого, обминаючи
більшовицьку цензуру, надходили приватні
листи з України149.

Принаймні частина цієї кореспонденції
стосувалася генерала О. Удовиченка. Один з
таких листів й перехопив М. Чеботарів:
«Приблизно в час зради Тютюнника, одержа-
ний був лист, адресований генералу Удовичен-

ку, по змісту котрого видко було, що на Україні мається Військо-
ва Центральна організація, яка підготовляє повстання, але яка
не хоче бачити пана Головного Отамана на чолі нашого руху, а
заявляє своє рішення бачити генерала Удовиченка і просить ди-
ректив для дальшої боротьби. Коли попав цей лист до моїх рук,
то я зразу рішив, що цей лист провокаційний, бо Удовиченка на
лівому берегу Дніпра абсолютно не знають, та й взагалі на цілій
Україні. По відомостям зо всіх кутків України, про нього ніхто і
не згадує, а говорять і обожнюють тільки Батька Петлюру, а тому,
не бажаючи цілковито псувати Удовиченка і щоб зберегти його
від ріжних моментів, толкаючих на авантюру, цей лист не був
йому доручен»150.

Підозрілі контакти у ланцюзі С. Літаур –
П. Зайцев – О. Удовиченко привернули ува-
гу М. Чеботаріва, який почав їх пильно від-
стежувати:

«Через якийсь час явилась потреба знайомства
у Удовиченка з Летауром і навпаки, а потім Зай-
цев улаштував і саме знайомство у себе на Алеї
Роз. Далі я довідався, що Удовиченко буває у
Летаура і, нарешті, Летаур передає персональ-
но якогось-то листа Удовиченку. Для мене яс-
ним стало, що на Україні довідались, що лист,
пересланий через Летаура-Зайцева, Удовичен-
ком не одержаний, а тому, запідозривши Зай-
цева, на Україні рішили передати Удовиченку
листа помимо Зайцева. Після цього я ще з біль-
шою увагою став придивлятись до Летаура […]»151.

Запідозривши В. Зайцеву у шпигунстві на користь совєтів, 22
грудня 1923 р. М. Чеботарів провів таємний обшук у Зайцевих.
Результат, за словами контррозвідника, «був добрий», а саме:

«До моїх рук попав, ще коли всі спали, пакет, в котрому був пер-
сональний лист Зайцевої до комуніста “Петі” і ріжні, скрадені у
нас, документи для большевиків. Ранком я доклав пану Голові
Ради Народних Міністрів, представивши зміст пакета; пізнійше

149 Літаур Стефан  (Litauer  Stefan;  31.05.1892–23.04.1959)  –  польський
дипломат  і  газетяр,  вірогідно,  агент  кремлівської  розвідки.  1921–
1923 рр. – пресовий референт Посольства II Речіпосполитої у Харкові,
з осені 1923 р. – виконувач обов’язків секретаря Посольства. До 1932 р.
радник МЗС II Речіпосполитої у справах преси й заступник начальни-
ка пресового відділу МЗС. Обвинувачений у дезінформуванні інозем-
них газетярів щодо польської  закордонної політики  й звільнений з
посади. Працював кореспондентом Польського Телеграфного Агент-
ства (ПАТ) у Лондоні, був директором ПАТ (до квітня 1944 р.). Усуну-
тий  з  посади  польським  еміграційним  урядом  за  дезінформацію  й
діяльність  «на  шкоду  Польській державі».  1945 р.  повернувся  до
Польщі; працював на різних посадах у МЗС ПНР, зокрема, після 1956 р.
був лондонським кореспондентом Польського радіо й часопису «Życie
Warszawy». Помер від серцевого нападу.

Докладніше про нього див., напр.: Materski W. Stefan Litauer: Przyc-
zynek do biografii / Wojciech Materski // Dzieje najnowsze. – Rocznik XLIII. –
Warszawa, 2011. – Nr. 2. – S. 25–58. Див. також: Рапорт Уповноважено-
му  НКЗС  СССР  в  УССР  О. Шліхтеру  завідувача  економічно-правовим
відділом УпНКЗС  В. Броуна про  інформування ним секретаря  Посоль-
ства II Речіпосполитої у Харкові С. Літауера, що НКЗС СССР не розглядає
Представництво Польщі у Харкові як Посольство, 18 вересня 1923 р.
// Україна–Польща 1920–1939 рр.: З історії дипломатичних відносин
УССР з Другою Річчю Посполитою: док. і мат. / НАН України. Ін-т історії
України;  упорядкування,  коментарі,  вступна  стаття:  Н. С. Рубльова,
О. С. Рубльов. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 196–197.

150 Чеботарів М. Історія відкриття шпіонки на користь комуністів // Виз-
вольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина
Миколи Чеботаріва). – С. 185.

151 Там само.

М. Чеботарів,
доба Української

революції
1917–1921 рр.

Полковник
О. Удовиченко. 1920 р.
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доклав пану Головному Отаману. Позаяк пан Головний Отаман
від’їзжав за кордон і всі справи були передані панові Голові, то
і  в  цій  справі  мені  прийшлось  діло  мати  з  паном  Головою  –
А. М. Лівицьким»152.

Під  час  внутрішнього розслідування  М. Чеботарів  провів,
зокрема, опитування Павла Зайцева. Результати були сумними,
оскільки давали достатньо підстав обвинувачувати подружжя
у сприянні більшовицькому шпигунству, а голову родини – у
поінформованості щодо такої діяльності його дружини:

«Допит був надзвичайно цікавий, і ті пояснення, і ті відповіді, які
робив Зайцев, щораз все більше і більше приголомшували при-
сутніх міродайних чинників нашої справи. Сам признався нам,
що вона  [В. Зайцева], будучи  в  Харкові,  ввела в  польське по-
сольство і під видом певних активних українців групу комуністів-
чекістів. Очевидно, ця група і виявляла Центральну Військову
Організацію, яка писала Удовиченку листа і від якої Удовиченко
отримав послідній раз через Летаура також листа. Яку шкоду
ця провокація принесла і принесе, ще може і зараз ще важко
сказати. Так само признався, що був в Римському готелі (місце
перебування комуністичного посольства), – говорив з [Г.] Пет-
ренком і т. д. На моє запитання, чого він їздив до них, відповів,
що хотів “переконатись”, чи дійсно його дружина працює у них.
Така злочинна і нахабна “наївність” […]»153.

Після  внутрішнього  розслідування  М. Чеботарів  8  січня
1924 р. поінформував відповідну польську владу, передавши їй
речові докази. Кінцівка цієї сумної історії у викладі полковника
по свіжих слідах подій виглядала так:

«В цей день, 8-го [січня], я по наказу наших поїхав, доклав поля-
кам  і передав  їм документи з проханням не  робити  трусу на
Алеї Роз, а також не заарештовувати її на нашому помешканні,
на  що  одержав  згоду.  9-го  ранком  приходять  два  урядовці
Міністерства внутрішніх справ, заарештовують її і увозять. Обу-
рений недотриманням обіцянки не арештовувати на Алеї Роз,
дзвоню  до  Генштабу,  але  він  по  виясненню  повідомляє,  що

арешт зроблений МВС по доносу самого Зайцева. Очевидно,
боявся, щоб ми її не вбили. Зайцева сидить у в’язниці і віддана
під суд, він і до сього часу мешкає на Алеї Роз, Васильєва жила
після арешту ще тижнів три–чотири. Фактично він тільки недавно
позбавлений посади члена-секретаря УЦК. Моє глибоке пере-
конання, що і він приймав участь в “роботі” своєї дружини. Ціка-
во, що вона, котра заявила, що з ним все покінчено, дзвонила
до нього по телефону, а потім присилала листівку, а він, який
відмовлявся від неї, хвилювався, біг до телефону і т. ін. […]»154.

Сучасний польський  дослідник  А. Пеплонський  підтверд-
жує,  що  В. Зайцева  принаймні частково  виконала  доручення
чекістів, викравши важливі документи, які безпосередньо сто-
сувалися діяльності УЦК, й передала їх до Повпредства СССР у
Варшаві155.

Історія  мала  продовження  й набула розголосу  не  лише  у
польській пресі, а й в УССР. 16 березня 1924 р. академік Сергій
Єфремов  занотував  офіційну  інформацію  щодо  інциденту,  у
який вплутався його давній знайомий:

«В “Більшовику” недавно звістка про арешт у Варшаві П. Зайце-
ва – ніби за зносини й допомогу місцевій комуністичній партії.
Коли це не звичайна совітської фабрикації “качка” – то я вже
нічогісенько не розберу»156.

Він же 27 березня зафіксував вже неофіційні повідомлення з
різних джерел:

«Почув звістку, яка мене до решти прибила. Є. Х. Чикаленко на-
писав до Івашка, що Зайцева арештовано за те саме, за що й
дружину його – за службу в  большевицькому ГПУ. Те ж саме
ніби  розказував  і  Грушевський.  Мозок  одмовляється  вірити
сьому. Хочеться думати, що це якась помилка, щось наплутано.
Коли цьому правда – страхіття, бо це гірш ніж зрада; коли не
правда – так само страхіття, бо як же ж такі обвинувачення ки-

152 Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщи-
на Миколи Чеботаріва). – С. 185.

153 Чеботарів М. Історія відкриття шпіонки на користь комуністів // Виз-
вольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина
Миколи Чеботаріва). – С. 187–188.

154 Чеботарів М.  Історія  відкриття  шпіонки  на  користь  комуністів. –
С. 190–191.

155 Pepłoński A. Kontrwywiad II Rzeczypospolitej / Andrzej Pepłoński. – Warsza-
wa: Dom wydawniczy «Bellona», 2002. – S. 75.

156 Єфремов С. Щоденники, 1923–1929 / НБУВ. Ін-т архівознавства; упоряд.:
О. І. Путро (головн. упоряд.) та ін.; редкол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро,
В. А. Смолій та ін. – К.: ЗАТ «Газета «РАДА» », 1997. – С. 93.
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дати можна. О, серед якої темної ночі ми живемо! І кому вірити,
коли найперший приятель продасть, зрадить, угородить ножа
в спину? Не було гірших часів, та не було й більш падлючих»157.

26 серпня 1924 р. у Варшаві відбулася міжміністерська нара-
да урядництв II Речіпосполитої у справі персонального обміну
політичними в’язнями з СССР. Йшлося про остаточне узгоджен-
ня  польського  «списку  208»  й  зустрічної  вимоги  російських
більшовиків – «списку 67», тобто кількості осіб, які утримува-
лися у польських в’язницях й обміну яких вимагала совєтська
сторона. У «російському списку» (польська адміністрація нази-
вала речі своїми іменами), серед інших, були присутніми й В. Єф-
ремова-Зайцева, яка утримувалася у Варшавській в’язниці, та її
чоловік – Павло Зайцев – «Варшава, на свободі»158 . Представ-
ник Міністерства внутрішніх справ II Речіпосполитої Рачинсь-
кий артикулював засадничу позицію власного відомства: МВС
принципово проти такого обміну, оскільки ця процедура ство-
рює  атмосферу  безкарності  для  осіб,  які  провадять  підривну
агітацію. Крім того, відомство, що його репрезентував промо-
вець, прагнуло б не видавати злочинців, покараних за шпигун-
ство й антидержавні підступи, особливо ж бажало б «викреслен-
ня з обмінного списку проф. Зайцева», одначе погоджувалося з
позицією МЗС, яке мало вирішальний голос у цій справі159.

Обмін таки відбувся, але в іншому форматі, оскільки под-
ружжя  розлучилося:  Валентина  Миколаївна  повернулася  в
УССР, зганьблений Павло Іванович не виявив бажання «обміню-
ватися» й залишився у Варшаві. У даному випадку він зробив
правильний вибір, підтвердивши це своєю подальшою науко-
вою діяльністю.

12 травня 1922 р. колишній міністр закордонних справ УНР
Андрій Васильович Ніковський заснував у Варшаві серед україн-
ських емігрантів, які співчували більшовицькому режиму, гру-
пу «поворотців». Постановою ВУЦВК від 20 жовтня 1924 р. йому

надавався дозвіл  повернутися в Україну/УССР.  20 листопада
1924 р. С. Єфремов провів у розмовах з «поворотцем»:

«Мало не цілий день розмов з А[ндрієм] В[асильовичем].
Колись пізніше зроблю підсумок його оповіданням. А тепер заз-
начу тільки епізод з П. І. Зайцевим. Якась страхітня історія. Дос-
тоєвщина. Жінка його зійшлась з комуністом. П[авло] І[ванович]
пішов, щоб з ним говорити – і його арештовано за “зносини” з
комуністами. Жінка вже тут на Україні: обміняли її на якогось
поляка (у нас була чутка, що її розстріляно). Може явиться – далі
робити  свою  зрадницько-провокаційну  роботу.  Між  іншим,
виказала про мої зносини з П[авлом] І[вановичем].

А він просидів вісім місяців і тепер не знає, де голову при-
хилити. А що з дітьми їхніми? Страхіття…»160.

Своєрідну оцінку контррозвідувальній акції М. Чеботаріва
стосовно подружжя Зайцевих грудня 1923 р. – січня 1924 р. дав
свого часу торунський учений Омелян Вішка. Зауваживши, що
М. Чеботарів 1936 р. був арештований польською владою за ні-
бито роботу на совєтську розвідку (документальних підтверд-
жень цьому принаймні поки що не виявлено), він інтерпретував
події  понад  десятилітньої  давнини  таким  чином:  мовляв,  не
можна виключити, що контррозвідник вже тоді працював на
Кремль, а

«ціла справа з викриттям й арештуванням Валентини Зайце-
вої була влаштована для того, аби цей скандал дискредиту-
вав українську еміграцію»161.

Навряд чи можна погодитися з таким припущенням: якби М. Че-
ботарів вже з початку 1920-х рр. «працював на Совєти», він мав
би не роздмухувати скандал, а, навпаки, його притлумити, зак-
ривши очі на «специфічне» функціонування ланцюга С. Літаур –
подружжя Зайцевих – О. Удовиченко. Нам здається, що контр-
розвідник лише виконав свій професійний обов’язок – виявив
носіїв  підозрілих  контактів,  які  загрожували  еміграційному
Уряду УНР, й ліквідував ці загрози так, як слід було зробити, на
його погляд.157 Єфремов С. Щоденники, 1923–1929. – С. 98.

158 Wymiana więźniow politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w
okresie międzywojennym: dok. i mat. / Opracował W. Materski. – Warszawa:
In-t Studiów Politycznych PAN, 2000. – S. 138, 150, 162.

159 Ibid. – S. 166.

160 Єфремов С. Щоденники, 1923–1929. – С. 162–163.
161 Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939 / Emilian Wiszka. – To-

ruń: Wyd-wo MADO, 2005. – S. 61.
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Потрапивши у лабети чекістів й силувано погодившись на
співпрацю з ними, Ю. Тютюнник був «винагороджений» амніс-
тією від окупаційного більшовицького режиму (ухвала Президії
ВУЦВК від 28 грудня 1923 р.), а 1924 р. опублікував відому про-
пагандистську книгу «З поляками проти Вкраїни»162. 1926 р. він
зіграв  самого  себе  в  агітаційному  російському  совєтському
фільмі «П.К.П. (Пилсудский купил Петлюру)». Згодом працював
сценаристом у Всеукраїнському фотокіноуправлінні (ВУФКУ),
був співавтором сценарію фільму «Звенигора» (спільно з Май-
ком Йогансеном й О. Довженком).

Надія Суровцова, тодішня редакторка ВУФКУ, пригадувала
одиноку свою  розмову з Ю. Тютюнником щодо мотивів його
«переходу»  в  УССР  й  участі  у  совєтській  пропагандистській
кіноіндустрії:

«Мене надзвичайно цікавило, чи його поява була зміною світогля-
ду, чи тактикою. І от колись, а загалом, крім зустрічей і розмов
по роботі, я не пам’ятаю, щоб хтось з нас з ним стикався, його
спитала – віч-на-віч, розуміється, – як він собі уявляє майбутнє,
коли [совєтська] дійсність буде для нього не до сприйняття. “Я
знайшов шлях сюди, знайду і звідси”, – відповів він. То була оди-
нока, дуже лаконічна, але цілком ясна розмова між нами. Шля-
ху назад, як я довідалася багато років пізніше, він не знайшов»163.

Операція «Старшина». Продовження.
1926–1929 рр.

Стратегічна  лінія  компартійного керівництва  УССР  щодо
закордонної «уенерівщини»/«петлюрівщини» полягала у сис-
тематичних спробах фрагментаризувати українську політич-
ну  еміграцію, розсварити  її  політичні  центри,  стимулювати
поворотництво в підсовєтську Україну164. Ю. Тютюнник у перші
роки свого «інтернування» в УССР був змушений підтримува-

ти оперативну гру республіканських чекістів. Тому у листах до
своїх знайомих за кордон він доводив їм реальність існування
Всеукраїнської  (Вищої)  Військової Ради – керівного, мовляв,
органу  повстанської  боротьби  в  Україні.  Насправді ж  це  був
лише симулякр, створений ГПУ для виявлення й знешкоджен-
ня учасників українських визвольних змагань.

У випадку Олександра Удовиченка вищезгадані листи Ю. Тю-
тюнника, з-за яких визирали «віслючі вуха» республіканського
ГПУ, були лише одним із знарядь системного впливу. Одночасно
була залучена й закордонна чекістська агентура. Так, майбутній
«куратор» П. Ладана по роботі в Іноземному відділі ОГПУ, «то-
варіщ Монд», тоді помічник резидента кремлівської зовнішньої
розвідки  у  Польщі,  неодноразово зустрічався  з  генералом  у
польській столиці 1923–1924 рр. й у листі до нього наприкінці
1930 р. згадував: «Пам’ятаєте ті темні вечері в Варшаві?»165. От-
же, чекісти вже 1923–1924 рр. взяли О. Удовиченка в «активну
розробку». І спершу, здавалося, вони досягли успіху.

Утім, після невдачі, яку зазнали ці «оперативно-чекістські»
спроби на початку 1924 р., й переїзду генерала до Франції, за-
панувала дворічна пауза…

21 жовтня 1926 р. Уповноважений Наркомату закордонних
справ СССР при Уряді УССР О. Г. Шліхтер листовно звернувся
до Політбюро ЦК КП(б)У, порушивши низку нагальних питань
квазідипломатичної діяльності «суверенної» республіки. Так,
«нарком закордонних справ» УССР нагадував, що ухвалою По-
літбюро ЦК КП(б)У від 29 травня 1926 р. була затверджена

«кандидатура українського представника в Парижі на посаду ге-
нерального консула в особі тов. ПОЛОЦЬКОГО166, що працює в
Паризькій філії Московського Народного Банку167».

162 Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни / Юрій Тютюнник; [передм.  і
прим. М. Любченка]. – Харків: ДВУ, 1924. – 110 с.

163 Суровцова Н. Спогади / Надія Суровцова; [упоряд. Л. Лук’янова]. – К.:
Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – С. 168.

164 Див., напр.: Римаренко Ю. І. Політична робота КП(б)У та братніх ко-
муністичних партій серед української еміграції у 1921–1922 рр. // Укр.
іст. журн. – 1965. – № 9. – С. 3–13.

’

165 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 209 зв.
166 Полоцький Олександр  Аркадійович  (1886–10.02.1938) –  урядовець  і

дипломат УССР. Народився у с. Великі Сорочинці Миргородського по-
віту на Полтавщині (нині  Миргородського  р-ну  Полтавської  обл.)  у
заможній єврейській родині. Закінчив Охтирську гімназію, навчався
на математичному фак-ті Харківського ун-ту (1905–1906), у Харківсь-
кому технологічному ін-ті (з 1907), звідки був виключений 1910 р. за
революційну діяльність й на 3 роки засланий до Вологодської губ. З
1913 р. навчався у Харківському комерційному ін-ті. Служив у війську



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    255254        Олександр Рубльов

Одначе союзний НКЗС звично для себе саботував виконання
цього рішення харківського республіканського керівництва:

«Після представлення цієї справи в НКЗС СРСР виявилося, що тов.
Полоцький на зазначеній посаді не був затверджений, а роботу
фактично, як наш представник, він проводив і вже налагодив»168.

Зауваживши, що неофіційному представникові УССР доводиться
працювати у французькій столиці у надзвичайно «тяжких умо-
вах», Олександр Григорович пропонував Політбюро ЦК КП(б)У

«ще раз переглянути справу про представника України в Парижі
і вирішити її в такому напрямкові: а) вважати за необхідне мати
для України в Парижі посаду другого радника, затвердивши на
цій посаді тов. ПОЛОЦЬКОГО; б) звернутися до ЦК ВКП з про-
ханням зобов’язати НКЗС перевести цю постанову в життя»169.

У листі Олександра Аркадійовича до О. Шліхтера від 4 жовт-
ня 1926 р. з’ясовувалися вищезгадані «тяжкі умови» праці О. По-
лоцького, пов’язані з його неофіційним статусом паризького
представника  інтересів  УССР.  Брак у  нього дипломатичного
прикриття таїв у собі потенційну загрозу раптового обшуку,
арешту французькою поліцією й депортації з Франції. Небезпе-
ка була реальною в атмосфері пильної уваги до представництв
СССР у Парижі, викликаної досудовим слідством у справі убивст-

ва московським агентом Головного Отамана С. Петлюри 25 трав-
ня 1926 р. Відтак нелегітимний «уповноважений Українського
уряду» наголошував, що «зараз й особливо у зв’язку з процесом
становище моє робиться досить неприємним й навіть небез-
печним». Небезпека чатувала на нього, мовляв, й з боку «україн-
ської білогвардійщини».

Непевним був статус О. Полоцького й у Повпредстві СССР у
Парижі, яке очолював тоді Х. Раковський.

«Нібито я – Ваш представник, проваджу українські справи й несу
політичну відповідальність за те, що тут організовується у цьому
відношенні, – наголошував Олександр Аркадійович. – Про це з
тов. Раковським розмовляв Приходько170 тут, у Парижі, й, здаєть-
ся, хтось у Москві, але й тільки, більше ніхто нічого про це не
знає»171.

Унаслідок цього декілька урядовців Повпредства СССР у Парижі
ігнорували «українські повноваження» О. Полоцького й неодно-
разово втручалися, на його думку, у вирішення «українських
справ». Йшлося, зокрема, про радника Повпредства СССР Яко-
ва Давтяна, за сумісництвом представника кремлівської розві-
дки, й другого секретаря С. Пірумова. Останній постійно вима-
гав «інформації з українських справ», провадив перемовини з
«ад’ютантом Винниченка Супруном» тощо172.

(1916–1917). Член УПСР, згодом – боротьбист, з 1920 р. – у КП(б)У. Був
членом Колегії Наркомату зовнішньої торгівлі УССР, головою правлін-
ня Укрбанку, заст. керуючого Держбанком у Харкові. 1925–1928 рр. –
відповідальний  керівник  Паризької  філії Московського  Народного
Банку, представник  інтересів УССР  у  Франції.  1928–1931 рр. –  заст.
наркома  освіти  УССР.  1931–1933 рр.  –  радник  Повпредства СССР  у
Празі. 1933–1934 рр. – заст. наркома легкої промисловості УССР, керую-
чий Укркниготоргом. Арештований 4 грудня 1934 р. у справі так званої
«контрреволюційної  боротьбистської  організації».  Виїзною  сесією
Військової колегії Верховного Суду СССР 27–28 березня 1935 р. «засуд-
жений» до 10 років таборів. Утримувався в Ухто-Печорському таборі.
Вдруге заарештований УНКВД  Архангельської  обл.  у  грудні 1937 р.
Убитий 10 лютого 1938 р. Реабілітований ВК ВС СССР 4 серпня 1956 р.

167 Докладніше про цю фінансову установу див.: Кротов Н.И. Московский
народный банк: 100 лет истории / Н. И. Кротов. – М.: Международные
отношения, 2012. – 680 с.: ил.

168 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 82.
169 Там само.

170 Приходько Антін Терентійович (1891–29.01.1938) – дипломат та урядо-
вець УССР, уродженець ст. Новорождествєнської на Кубані. Закінчив
Ставропольську учительську семінарію, навчався у Московському ун-ті
(не закінчив). Член УПСР (з 1916), згодом боротьбист; член КП(б)У з
1918 р.  Постійний представник  УССР при  Уряді СССР  (1922–1924);
радник Повпредства СССР у Чехословаччині (грудень 1924 р. – квітень
1926 р.);  заступник наркома  освіти УССР  (1926–1929).  Згодом  заст.
Генерального  прокурора УССР,  голова Арбітражної  комісії при РНК
УССР. Арештований 31 грудня 1933 р.  Судовою трійкою при Колегії
ГПУ УССР 4 червня 1934 р. «засуджений» до 10 років таборів. Трійкою
УНКВД СССР по Архангельській обл. 21 грудня 1937 р. «засуджений»
до ВМП. Убитий 29 січня 1938 р. Реабілітований 6 грудня 1957 р. ВТ КВО.

171 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 84–85.
172 Характеризуючи контакти С. Пірумова зі Степаном Перепелицею, ко-

лишнім міністром фінансів (січень–квітень 1918 р.) в уряді В. Голубо-
вича, В. Винниченко 27 січня 1926 р. подав виразну замальовку постаті
другого секретаря Повпредства СССР: «Радянські хуторяни люблять
мавпувати буржуазних  дипломатів.  При  тому беруть  від  них  якраз
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Нарешті, третім претендентом «на керівництво українськими
справами» був Генеральний консул СССР у Парижі Отто Ауссем,
колишній представник НКО УССР у Берліні й Празі (1922–1924),
який вважав себе «офіційним представником України» у Франції.

«Надалі, я вважаю, залишати такий стан неможливо, навіть не-
безпечно,  –  зауважував  О. Полоцький. –  Візьміть навіть  таке
становище: написати Вам листа ні у банку, ні удома я не можу,
оскільки  непевний,  що  мене  не  затримають,  не  обшукають
тощо. Писати доводиться у Посольстві, а там немає де, дати мені
стіл (про кімнату й мови не заводив), за яким я міг би принаймні
тричі на тиждень позайматися, не можуть, бо я – стороння осо-
ба,  й  вони  бояться,  що,  якщо дізнаються  французи,  то  може
вийти ускладнення, що стороння Посольству особа займається
у Посольстві, тим більше прийняти кого-небудь там я й гадки
не маю.  Доводиться писати або у  банку, зі  страхом очікуючи
провалу, або у Посольстві у приймальній, оглядаючись на усі

боки й поспішаючи, щоби встигнути відправити листа з диппош-
тою того ж дня»173.

У листі О. Полоцького від 4 жовтня 1926 р. двічі недеталізова-
но згадувалися «перемовини з Удовиченком» й «перемовини з гру-
пою Удовиченка», втручання до яких вищезгаданих «неліцензова-
них» «представників України» він вважав «дуже небезпечним»174.

Відтак серед питань, які порушував у своєму листі до Політ-
бюро ЦК КП(б)У від 21 жовтня 1926 р. Уповноважений Нарко-
мату закордонних справ СССР при Уряді УССР О. Г. Шліхтер, була
й «справа» «генерала Удовиченка, бувшого командира всіх пет-
люрівських  військ».  Генерал О. Удовиченко  звернувся  до  не-
офіційного представника УССР у Парижі О. Полоцького, який
обіймав посаду очільника Паризької філії Московського Народ-
ного Банку, зондуючи ґрунт щодо гіпотетичної можливості по-
вернутися на Батьківщину й отримати роботу за фахом у рес-
публіканському військовому відомстві (якого не існувало)175.
Спонукали до цього колишнього генерал-хорунжого вочевидьнайгірші риси  їхньої дипломатії:  брехливість, лицемірство, підступ-

ність, обман, нахабність, безсоромність. Це вони засвоюють з надзви-
чайною легкістю і талантом. Але без розуму буржуазних дипломатів,
без їхньої тонкости гри в досягненні мети, всі ці риси у совдипломатів
набирають характеру безглуздости, дурости, непотрібної брутальнос-
ти, якогось морального садизму. Одним з таких “дипломатів”, здається,
є вірменин Пірумов. Для чогось хитрує з Перепелицею, бреше, дурить,
тягне  за  ніс,  попадається на  брехні. Ніякої  потреби в цьому  немає  і
ніхто та ніщо його до цього не силує. Спокійно міг би відхилити проєкт
Перепелиці щодо франко-радянського товариства вивчання взаємних
економічних відносин. Ні, немов би впадає в захват від проєкта, дякує,
палає  бажанням  провадити  його […].  Але […] цілих  два тижні  той
проєкт лежить  і до  повпредства не відісланий. Перепелиця  ходить
туди, там нічого не знають, нікому нічого Пірумов не казав […]. І кінець-
кінцем дійсно корисний для них проєкт не має ніякого руху. Могли б
бути втягнені французи в процес ознайомлення, могли б у різних ко-
лах виникнути зацікавлення, була б якась користь. І все через щось
лягає мертвим каменем у канцелярії “дипломата” […]».

15 квітня 1926 р. – чергова зустріч В. Винниченка з С. Пірумовим.
11  жовтня 1926 р.  – враження  С. Пірумова, який  нібито  «балакав»  з
приводу В. Винниченка з харківськими урядовими «колами»: «Воно
таке: одні кола хочуть мого повороту, а другі кола не хочуть! Ті кола,
що не хочуть, “твердо” стоять на тому, що я таки аґент европейських
держав і що мене ніяк на Україну пускати не можна, бо я зірву радянську
владу зсередини […]». 27 грудня 1926 р. – знову згадка В. Винниченком
С. Пірумова (див.: Винниченко В. Щоденник. – Т. 3. – С. 42, 89, 213, 255).

173 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 85–86.
174 Там само, арк. 85.
175 В. Винниченко, який до 1932–1933 рр. усе виношував задум повернен-

ня в Україну/УССР, занотовує 31 січня 1927 р.: «Телеграма від Полоцько-
го. (“Може прийняти” мене о 1-ій годині завтра. Спочатку спалахнула
моя амбіція. Але раз справа не моя особиста, то вирішив по-філософсь-
кому поставитись і піти подивитися, що то за важна така персона,
що може мене прийняти. Персона, правда, важна: представник Украї-
ни вирішує долю еміґрації і має право пустити чи не пустити додому
українців. А сам – жид”)».

Враження  літератора від особистої зустрічі 1 лютого 1927 р.: «У
представника України в справі української еміґрації – Полоцького. Це –
невеличкий, чорненький, у ластовинні і з жорстким волоссям жидок.
Одначе, симпатичний і, як видно, не дурний. Тут же був і Кулик, – “на-
родній комісар закордонних справ”. Також дрібненький, з борідкою,
білявенький жидок. Їхні жінки. Але цікаво: обидва балакають цілком
вільно  і  гарно українською  мовою. А Кулик,  видно,  з своєю  жінкою
тільки  по-українському.  Звичайно, нічого нового мені  й  Полоцький
не сказав, нічого не пообіцяв. Єдине, що в справі повороту можна звер-
татись до нього, а не через Борщака чи Сербиненка […]». Й нотатка
наступного дня: «Вчорашні “представники України”, які балакають з
своїми жінками українською державною мовою – явище досить відрад-
не, це наслідок нашої боротьби, ми породили й утворили цих жидів,
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нелегкі умови емігрантського побуту. З 1924 р. Олександр Іва-
нович  працював  звичайним  робітником на  французьких  ко-
пальнях. Через рік,  після завершення контракту, замешкав  у
Франції й тривалий час очолював Українську комбатантську
організацію у цій країні176.

Коментуючи цей крок О. Удовиченка, О. Шліхтер так презен-
тував членам Політбюро ЦК КП(б)У ймовірні користі для підсо-
вєтської УССР від повернення генерала в Україну:

«На  еміграції  він  є  одною  з  найвизначніших  і  впливових
фігур.  Він піднімає питання про амністію й поворот свій з ще
двома–трьома генералами (очевидно, йшлося, зокрема, й про
його старшого брата – Миколу Удовиченка, генерал-хорунжого
Армії УНР177. – О. Р.) й 20–25 старшинами. Цей крок Удовиченка
міг би спричинитися до повної загибелі петлюрівщини і як пол-
ітичного чинника, і як реальної збройної сили, бо Удовиченко
годиться, при запевненні амністії, звернутися з відповідною дек-
ларацією й закликом до еміграції.

Прошу ПБ забезпечити амністію Удовиченкові й дозволити
йому в’їзд в УСРР під умовою, що він оголосить у пресі відповідну
декларацію. Що ж до инших генералів і старшин, то розглядати
їх справи кожного зокрема індивідуально»178.

Утім,  рішення  компартійної  верхівки  у  Москві  й  Харкові
щодо повернення колишнього «петлюрівського генерала» ух-
валювалися неквапно. Спливло понад півроку…

До речі, у вітчизняній історіографії свого часу існували сум-
ніви, хто саме з братів Удовиченків ініціював перемовини з па-
ризькими представниками УССР щодо ймовірного повернен-
ня у підсовєтську Україну. Так, Т. Вронська й В. Сідак свого часу
(2003) зауважували із цього приводу, що

«загадкою залишається історія одного з братів Удовиченків: Ми-
коли або Олександра, до яких критично ставився М. Чеботарів».

Й далі:
«Хоч  згадана  історія не  мала логічного  продовження  і  можна

лише здогадуватись, хто з Удовиченків був у ній головним фігу-
рантом, проте сам факт, що мав місце, красномовно говорить
про проникливість М. Чеботаріва»179.

Досвідчений контррозвідник Микола Чеботарів критично
ставився до українських військових діячів, колишніх генералів
і старшин російської армії, насамперед тих, які закінчили Ми-
колаївську академію Генерального  штабу.  І  справді, частина
згаданих військових була зненацька захоплена Визвольними
змаганнями 1917–1921 рр. й фактично пасивно (пливучи за те-
чією) долучилася до української справи, не бувши до того ідей-
но пов’язаною з вітчизняними державницькими змаганнями180.

Одначе заперечимо В. Сідаку: вищезгадана історія таки мала
«логічне продовження»…

9 травня 1927 р. серед питань, які розглядалися на закрито-
му засіданні Політбюро ЦК КП(б)У, були й «Паризькі справи».
Підсумкове рішення щодо генерала О. Удовиченка виглядало
доволі лаконічно:

що прилучились до української культури, які самі вже посувають її.
(Кулик  –  поет українською мовою  і написав книжку про  Канаду). З
гордістю і сатисфакцією дивився вчора на ці наслідки нашої борні».

Й, нарешті, родинне прийняття Винниченками Полоцьких 3 січня
1928 р.: «“Посол” України для Парижу – в “Кутку”. З жінкою, по-сімейно-
му. Коли б знали борщаки про це, вони б неодмінно зробили зляканий
висновок, що я їду на Україну на посаду Комісара. Але коли б послухали
нашу розмову, – заспокоїлись би […]» (див.: Винниченко В. Щоденник. –
Т. 3: 1926–1928. – С. 299–300, 454).

176 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки
(1917–1921). – Кн. 1. – С. 450.

177 Див.: Удовиченко (Удовидченко) Микола Іванович (17.05.1885–20.07.1935) –
генерал-хорунжий Армії УНР // Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії
Української Народної Республіки (1917–1921). – Кн. 1. – С. 448–449.

178 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 83.

179 Сідак В. Микола Чеботарів: його життя, спогади та епістолярна спад-
щина // Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна
спадщина Миколи Чеботаріва). – С. 19.

180 Там само.
До  речі,  у  виданні  2018 р. Т. Вронська  та  В. Сідак  вже не  мають

сумнівів, що ініціативну групу колишніх військових Дієвої Армії УНР,
які клопоталися про дозвіл в’їзду в УССР 1926 р., очолював саме Олек-
сандр Удовиченко (див.: Спеціальні служби України: Від найдавніших
часів і до сьогодення: У 5-ти т. / НАН України. Ін-т історії України; Націо-
нальна академія СБ України. – К.: Прометей, 2018. – Т. III / Т. В. Врон-
ська, В. С. Сідак, О. В. Скрипник. – С. 197).
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«Считать целесообразным приезд Удовиченко в УССР. Принять
меры к выдаче ему визы*. Вопрос о сроке УпНКИД согласовать
с тов. Балицким»181.

Останнім пунктом ухвали про «Паризькі справи» був наступний:
«Поставить вопрос в ЦК ВКП(б) об обеспечении тов. Полоцкого

дипломатическим  иммунитетом  до  конца  процесса  Шварц-
барда»182.

Але значно розгорнутішою й цікавішою щодо з’ясування де-
талей «справи Удовиченка» виглядала первісна версія рішення
Політбюро ЦК КП(б)У від 9 травня 1927 р. У частково відреда-
гованому вигляді вона була такою:

«Поручить тов. Кулику [заступнику Уповноваженого НКЗС
СССР в УССР] в личном письме, адресованном тов. Полоцкому,
известить Удовиченко, что Правительству УССР известно о
намерении Удовиченко оказать ряд услуг Советской Украине
и что, в случае выполнения им своих намерений, ему будет
обеспечена возможность возвращения в УССР, как и исполь-
зование на работе по специальности.

Считать целесообразным приезд Удовиченко в УССР. При-
нять меры к выдаче ему визы»183.

Очевидно, що сторони не досягнули згоди, а відтак й не від-
булося ганебне повернення генеральсько-старшинської групи
колишніх  військових  Армії  УНР  до  більшовицької  Каносси.
Виняток у цьому відношенні становив хіба що випадок колиш-
нього генерала Армії УНР Віктора Павленка184. Попри власну

військову кваліфікацію й бойовий досвід авіаційного офіцера,
він не спромігся адаптуватися до важких умов еміграційного
життя, вступив у конфлікт з членами еміграційного Уряду УНР
й  ухвалив  фатальне  для  себе рішення  –  повернутися  в  оку-
повану російськими більшовиками Україну, так звану УССР185.
У листі  М. Чеботаріва  з Варшави  до сотника  В. Шевченка  від
20 липня 1927 р. контррозвідник згадував:

«Павленко  Віктор  хоче  їхати до  большевії,  але  вони  його  не
приймають. Зараз у мене. Гадаю, що поїде з поворотом до
Німеччини»186.

19 серпня 1927 р. Політбюро ЦК КП(б)У, розглянувши пи-
тання про приїзд в Україну «колишнього генерала В. Павленка»,
ухвалило «закрите рішення»:

«Не возражать против выдачи Павленко визы на въезд в УССР
лишь  при  условии  оглашения  им  удовлетворительной  поли-
тической декларации»187.

28 січня 1928 р. Політбюро ЦК КП(б)У повернулося до пи-
тання про приїзд в УССР генерала В. Павленка, визнавши не-
достатьо сервільними подані ним заяви. Відтак було ухвалено
вдруге:

«Поручить тов. Балицкому и Якиру пересмотреть заявления, по-
данные Павленко, с тем, чтобы им была оглашена более удов-
летворительная политическая декларация»188.

Того  ж року  колишній бойовий  пілот  таки  приїхав до  підсо-
вєтської України, звідки виїхав на рідну Кубань, де улаштувався

* Згодом речення «Принять меры к выдаче ему визы» було викреслене.
181 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 123, арк. 84.
182 Там само.
183 Там само, арк. 78–79.
184 Павленко Віктор Олексійович (10.11.1886 – 1932) – український гро-

мадсько-політичний та військовий діяч, генерал-хорунжий Армії Ук-
раїнської Народної Республіки (1920). Уродженець Кубані. Закінчив
Чугуївське піхотне юнкерське училище (1906). Напередодні Першої
світової війни закінчив Севастопольську авіаційну школу. Під час війни
брав участь у повітряних  боях. З кінця 1916 р. – підполковник,  нач.
повітряної охорони ставки Верховного Головнокомандувача російсь-
ких військ у Могилеві. З початку листопада 1917 р. – командувач КВО.
З 13.12.1917 р. – завідувач авіаційною справою у військах УЦР та Ук-
раїнської Держави. З 25.12.1918 р. – до листопада 1919 р. – командувач

 управління повітряного флоту Дієвої Армії УНР та начальник Тилу
Дієвої Армії УНР. З 19.03.1920 р. –  тво начальника  Управи авіації  та
повітроплавання  Армії  УНР.  Виконувач  обов’язків  Військового
міністра УНР (11.07.1921–03.11.1921).

Див. докладніше: Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української
Народної Республіки (1917–1921). – Кн. 1. – С. 322.

185 Докладніше див., напр.: Срібняк І. Генерал В. Павленко vs міністра О. Ко-
валевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уря-
ду УНР в екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO) / І. В. Срібняк
// Емінак: науковий щоквартальник. – К. – Миколаїв, 2018. – № 2 (22). –
Т. 2. – С. 40–45.

186 Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщи-
на Миколи Чеботаріва). – С. 232.
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на «престижну посаду» сторожа у колгоспі. Там же й помер го-
лодоморного 1932 р.

Навряд чи «послугою совєтській Україні» була участь гене-
рала О. Удовиченка у паризькому судовому процесі над убив-
цею Головного Отамана 18–26 жовтня 1927 р. Колишній коман-
дир 3-ї Залізної стрілецької дивізії Армії УНР виступив свідком
у судовому процесі у трибуналі Сени, захищаючи ім’я С. Петлю-
ри від інсинуацій у влаштуванні погромів. Львівське «Діло» так
презентувало цей судовий епізод за участю генерала:

«Новим  свідком  є  генерал Удовиченко,  бувший командант  3-ї
дивізії. Він стверджує, що Петлюра ніколи не дозволяв на по-
громи і власноручно при відступі із Києва розстріляв двох по-
громщиків. Вожди української армії гляділи завсіди на жидів як
на українських громадян і любили їх. Антисемітизм розгорівся
ще перед війною, під час царського режиму, а психольоґія ре-
волюції тільки підбурювала пристрасти темних елєментів»189.

У відповідь Анрі Торрес, французький адвокат убивці, об-
винуватив українського генерала у влаштуванні двох погромів
на Волині у травні й червні 1919 р., на що

«Удовиченко пояснює просто, що його війська ніколи на Волині
не були, а тоді стояли на Збручі і починали наступ на Кам’янець».

Одразу у суді спалахнула дискусія
«про  більшовицькі  погроми,  і Торрес  признає,  що більшовики

теж громили»190.
У той же час, 1927–1929 рр., О. Удовиченка все ще не поли-

шали  ілюзії, що  найбільшу  користь  «українській  справі»  він
зможе принести  на  рідній  землі.  Крім того,  злиденним  було
еміграційне животіння, пригнічувала фрагментаризація й пер-
манентні чвари еміграційного політикуму.

Відтак 19 березня 1929 р. Політбюро ЦК КП(б)У актуалізува-
ло питання про приїзд в УССР генерала Олександра Удовиченка,
вочевидь, на його чергове клопотання, ухваливши лаконічну

постанову (навіть українською!): «Не заперечувати проти приїз-
ду його на Україну»191.

На заваді фатальному крокові О. Удовиченка досить неспо-
дівано став його колишній кореспондент 1922–1923 рр. Юрко
Тютюнник.

12 лютого 1929 р. колишнього генерал-хорунжого, на той
час скромного секретаря-інспектора ревізійної комісії акціонер-
ного товариства «Вакот» у Харкові, знову арештували. 4 берез-
ня 1929 р. йому висунули обвинувачення у

«пропагуванні ідей українського фашизму, приховуванні контр-
революційного елементу, про нелегальне становище якого йому
було відомо, й у зв’язку з членами активно діючих контррево-
люційних організацій».

Того ж дня ГПУ УССР ухвалило постанову про передачу його
«справи» для подальшого розслідування до Москви – Контр-
розвідувального відділу (КРО) ОГПУ.

Обізнане  із  звичаями  більшовицької
таємної поліції, львівське «Діло» 19 червня
1929 р. вмістило інформаційне повідомлен-
ня «Тютюнник розстріляний?», яке частко-
во відповідало дійсності:

«Варшавські часописи повідомляють, будь-то
би з Харкова прийшла вістка про розстрілян-
ня на приказ більшовицького уряду отамана
Тютюнника. Його арештували ще з вісьмома
товаришами і розстріляли під замітом, що
веде протибільшовицьку акцію»192.

Насправді ж вирок – «розстріляти» – був винесений у «судово-
му» засіданні Колегії ОГПУ лише 3 грудня 1929 р. з приміткою:
«Вирок не приводити у виконання до особливого розпоряджен-
ня». Таке «особливе розпорядження» надійшло майже через рік,
й 20 жовтня 1930 р. Ю. Тютюнник був страчений.

Але вже з середини 1929 р. у закордонній українській пресі
поширилася чутки про його арешт й розстріл, що, безперечно,
невдовзі стало відомо О. Удовиченку.

187 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 10, арк. 56 зв.
188 Там само, спр. 12, арк. 10 зв.
189 З процесу Шварцбарта: Зізнання Удовиченка, Париж, 22 жовтня 1927 /

/ Діло. – 1927. – 28 жовтня. – Ч. 241. – С. 3.
190 Там само.

191 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 14, арк. 33.
192 Тютюнник розстріляний? // Діло. – 1929. – 19 червня. – Ч. 134. – С. 3.

Ю. Тютюнник,
арештантське фото.

1929 р.
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Тогочасні настрої генерала  О. Удовиченка до  певної  міри
презентувала його стаття «359», присвячена полеглим під Ба-
заром українським воїнам й опублікована у листопаді 1929 р.
паризьким часописом «Тризуб»:

«Сьогодні минає вже восьмий рік трагедії в м. Базарі, а ра-
зом з цим забувається нами і цей надзвичайної ваги історичний
факт. Забувається подія, яка б стала національною гордістю кож-
ного народу. Ми завжди шукаємо героїв серед чужих народів і
вклоняємося їм, як раби, а свого не цінимо й не вміємо шану-
вати […]. Коли б оглянутися на те, що сталося під м. Базаром,
придивитися до нашого життя сучасного на еміґрації й порівня-
ти, то стає сумно й прикро.

Який контраст. Під м. Базаром найвищі прояви патріотизму,
смерть за українську державність, – на еміграції, – шкірництво,
нікчемна брудна партійна боротьба, колотнеча.

Там глибока, непереможна віра – тут безвірря.
Там все для України – тут все для себе.
Може, траґічний день 22 Листопада прояснить розум україн-

ської еміграції, найде відгук в її серці та нагадає про обов’язки
перед Батьківщиною.

Бо хіба всі українські патріоти загинули під Базаром?»193

Олександр Удовиченко належав до кола активних авторів
часопису  «Тризуб»,  був  членом  ради  Української  бібліотеки
ім. Симона Петлюри у Парижі194. Тривалий час редакція навіть
містилася в одному приміщенні з бібліотекою. Сорокове число
тижневика, яке вийшло друком 9 жовтня 1927 р., вже готува-
лося за новою адресою редакції та адміністрації – Париж, 5-й
округ, вулиця Denfert-Rochereau, 42. У порівнянні з попереднім
нове приміщення виявилося  просторішим  – замість  однієї  у
ньому було п’ять кімнат, що їх ділили редакція й бібліотека. У
новому  помешканні  стало  зручніше організовувати не лише
редакційний процес підготовки тижневика, а й вдалося розта-
шувати склад українських книг й власну книгарню195.

Утім, поворотівські настрої О. Удовиченка, якщо вони й за-
лишалися, мали дедалі більше згасати принаймні з листопада–
грудня 1929 р., коли  з УССР  постійно надходили звістки  про
розгортання чергової хвилі терору російської окупаційної вла-
ди у республіці. Йшлося насамперед про фабрикування місце-
вим ГПУ так званої «справи» «Спілки Визволення України»196.
Вже 1 грудня 1929 р. у черговому числі «Тризуба» (ч. 48) з’яви-
лася  постійна  рубрика  «Червоний  терор  на  Вкраїні»197,  яка
відтоді  наповнювалася  не лише  повідомленнями  про події  в
УССР, а й інформацією про реакцію західної, в тому числі україн-
ської еміграційної спільноти на цей терор.

Наступною  подією,  яка повинна була  протверезити  при-
наймні  українських  поворотців  у  Парижі,  стало  викрадення
кремлівською  спецслужбою  у  центрі  французької  столиці  й
серед білого дня генерала від інфантерії Алєксандра Павловіча
Кутєпова.  Після  смерті  1928 р.  засновника  «Русского  Обще-
воинского Союза» (РОВС) генерала П. Врангеля він став голо-
вою РОВС. А. Кутєпов був виразним прибічником активних дій
проти  більшовицького  режиму  (здійснення  терористичних
актів), розвитку контактів з таємними організаціями в СССР,
більшість яких була інспірована або контролювалася чекістами
(організація «Трест»  та  ін.). Зокрема,  1927 р. групою бойової
організації А. Кутєпова був влаштований вибух у будинку Ле-
нінградського партклубу, замінований гуртожиток співробіт-
ників ОГПУ у Москві.

26 січня 1930 р. генерал був викрадений у Парижі агентами
кремлівської розвідки. Операцією керували начальник 1-го від-
ділення ІНО ОГПУ Яків Серебрянський й заступник начальника
контррозвідувального відділу ОГПУ Сергій Пузицький.

У щоденникових нотатках В. Винниченка викрадення ста-
лінською  спецслужбою  білогвардійського  генерала  у  центрі
Парижа виглядає малозначущим епізодом. Запис від 27 січня
1930 р.:

193 Удовиченко О. 359: [Пам’яті Героїв Базару] // Тризуб. – 1929. – 24 лис-
топада. – Ч. 47 (203). – С. 6.

194 Докладніше див.: Тимошик-Сударикова А. Паризький журнал «Тризуб».
1925–1940 рр.: формування та функціонування /  Аліна Тимошик-Су-
дарикова / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефани-
ка. – К.: Наша культура і наука, 2013. – 408 с.: іл.

195 Там само. – С. 63.

196 Див., напр.: Справа «Спілки Визволення України»: Невідомі документи і
факти / упоряд. В. Пристайко та Ю. Шаповал. – К.: Інтел, 1995. – 448 с.

197 Тимошик-Сударикова А. Паризький  журнал  «Тризуб». 1925–1940 рр.:
формування та функціонування. – С. 270 та ін.
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«Чергова сенсація: після фальшивих векселів брата наркоміндє-
ла Літвінова, зникнення генерала Кутєпова. Пішов учора до цер-
кви (на панахиду чи на молебень) і не вернувся»198.

Через тиждень, 3 лютого, коли у загальних рисах стало зро-
зуміло, яка саме зацікавлена сторона влаштувала це викраден-
ня, Володимир Кирилович подав розгорнутішу оцінку цієї події:

«Коли це ҐПУ вкрало  Кутєпова, то треба визнати, що цей його
вчинок не вражає своєю доцільністю. Наробити галасу на всю
плянету, дати в руки ворогам такий атут, створити страшенну
рекляму білому монархічному секторові контрреволюції в особі
жандарма Кутєпова, – що замість того? Знищення якоїсь одної
особи, що не може грати рішальної чи навіть поважної ролі в
подіях? Навіть “мистецький” бік цієї справи починає псуватися.
“Чистота роботи” вже забруднена слідами, що починають вик-
риватися то тут, то там. Дисципліна теж не бездоганна: вже знай-
шовся аґент ҐПУ, що, спокусившися нагородою, зрадив і почав
викривати учасників. Можна подумати, що вирішено й зробле-
но підпилою кумпанією. Але занадто серйозні наслідки можуть
бути від цього “п’яного” вчинку»199.

Щодо «серйозних наслідків», то В. Винниченко укотре вже
помилявся. Наслідків практично не було. Зрештою, ялову пове-
дінку французької влади (у тому числі й насамперед судової)
довів свого часу судовий тріумф 1927 р. убивці С. Петлюри. Неса-
мохіть до цієї сумнозвісної «перемоги» долучився й Володимир
Кирилович, якого кмітливі оборонці кремлівського кілера (фран-
цузькі адвокати та їхнє оточення), знаючи неприховану відразу
В. Винниченка до «петлюрівщини» й «отаманщини», «зловили»
на його щирому бажанні захистити «честь українського наро-
ду» від обвинувачень французької Феміди в «антисемітизмі».

В  еміграційному  середовищі  поширювалися  різні  версії
зникнення  генерала  А. Кутєпова.  Безперечним  фактом  було
єдине – цю терористичну акцію здійснив Кремль. Решта версій
різнилися лише деталями: був викрадений, вивезений на со-
вєтському пароплаві  до Москви; викрадений  і  помер  під  час
транспортування до Москви; був захоплений й негайно убитий
у Парижі та ін. Одну з вірогідних версій події подало львівське

«Діло» 23 жовтня 1930 р. в інформації з невибагливим заголов-
ком – «Загадка смерти Кутєпова вияснена»:

«Серед російської еміґрації викликали велику сенсацію ревеляції
Бурцева200 про зникнення ґен. Кутєпова. Бувший чекіст Думбад-
зе, який покинув більшовицький табор, виявив Бурцеву одного
з головніших учасників убивства ґен. Кутєпова, а саме комуніс-
та Фехнера. Цей Фехнер також покинув більшовиків і повідомив
Бурцева, що Кутєпова вбили члени ДПУ ще в Парижі в другий
день після того, як його пірвали, а до Москви вивезено тільки
трупа. Перед пірванням більшовики довго слідили Кутєпова […].
Так  самі  ті особи,  з якими Кутєпов мав  зв’язки,  думаючи,  що
вони орґанізатори антибільшовицького руху в червоній армії,
були платними більшовицькими провокаторами  і якраз вони
аранжували пірвання його з Парижа. Ініціятиву вбити Кутєпова
дало берлінське посольство [СССР], а Москва довідалась про те
аж по всьому. Сам Фехнер був один з тих, які втягнули Кутєпова
до автомобіля і вивозили з Парижа, але він не брав участи в
убивстві  цього  ґенерала.  Трупа  Кутєпова  спалено  в  Москві  у
крематорії. Ціле тіло його було покалічене і побите […]»201.

Зрештою, реальну історію викрадення російського генерала
відтворила особа зсередини сталінської спецслужби:

«Эта операция в 1930 г. была проведена разведывательной служ-
бой  Серебрянского. Кутепов  был задержан в  центре Парижа
тремя нашими агентами, переодетыми в  форму  сотрудников
французской жандармерии. Они остановили Кутепова на улице
под предлогом проверки документов и насильно посадили в
машину. Кутепов, заподозрив неладное, оказал сопротивление.
Во время борьбы с ним случился сердечный приступ, и он умер.
Его похоронили в пригороде Парижа, во дворе дома одного из
агентов советской разведки»202.

198 Винниченко В. Щоденник. – Т. 4: 1929–1931. – С. 164.
199 Там само. – С. 165.

200 Бурцев  Владімір  Львович  (17/29/.11.1862–21.08.1942)  –  російський
публіцист і видавець, відомий своїми викриттями секретних співроб-
ітників Департаменту поліції («провокаторів царської  охранки»), за
що здобув прізвисько «Шерлока Холмса російської революції». 1918 р.
замешкав у Франції. Опублікував книгу «Большевистские гангстеры
в Париже: похищение генерала Миллера и генерала Кутепова» (1939).
Помер у Парижі.

201 Загадка смерти Кутєпова вияснена // Діло. – 1930. – 23 жовтня. – Ч. 236. –
С. 5.

202 Судоплатов П. Разведка и Кремль. – С. 104.
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«Старий»: спроба «розробки» й
вербування Миколи Порша

Перші кроки П. Ладана на ниві кремлівської розвідки були
пов’язані зі спробою агентурної «розробки» відомого вітчизня-
ного політика, представника унрівської еміграції Миколи Пор-
ша («Старіка» – «Старого», за лексикою показів «агента Ігоря»).
Оскільки він особисто не був знайомий ні з ким з діячів україн-
ського «контрреволюційного табору» в еміграції, агент-почат-
ківець вирішив актуалізувати свої контакти часів видавництва
«Космос» з кола просовєтськи налаштованих осіб. І першим кан-
дидатом виявився М. Порш:

«Старого знав по роботі у Вукопспілці й у “Космосі”. Знав, що він
совєтський підданий, але знає багатьох контрреволюціонерів
по своєму унрівському минулому. Він мене знав як комуніста»203.

Планувалося використати політика для вер-
бування  агентури  у  ДЦ  УНР,  УВО  й  серед
гетьманців204.

Утім, з часів застарілих вже на той період
(кін. 1928 р. – поч. 1929 р.) «знань» П. Ладана
позиція політика зазнала певної еволюції й
на  некористь  його  вербувальника  та  його
господарів. Вочевидь, керівництво берлінсь-
кої резидентури не поінформувало «Ігоря»,
що 7 серпня 1926 р. шляхом опитування чле-

нів Секретаріату ЦК КП(б)У було розглянуто питання «Клопо-
тання ПОРША про дозвіл в’їзду на Україну». Після нетривалого
обмірковування  було  вирішено  відхилити  це  клопотання205.
Того ж року Микола Порш також був позбавлений совєтського
підданства. Отже, розмовляти доводилося з людиною, яка ви-
разно дрейфувала у бік антикомуністичного й антисовєтського
табору. Хіба що розрахунок був на примарне відновлення со-
вєтського підданства та ймовірне повернення в Україну/УССР.

Вже перша розмова мала насторожити:

«Зайшов до нього. Розмовляли про різні політичні справи, стан
справ в Україні й серед української еміграції. У розмові я відчув,
що  він  “ізжив”  свої  попередні  зміновіхівські  настрої,  вороже
ставиться  до  більшовиків, щохвилинно  підкреслює, що зали-
шається “марксистом”, говорить проти УНР в особі Левицько-
го206 – Стоцького207  – Сальського208,  натомість сильно захищає

203 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 116.
204 Там само, арк. 90.
205 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 61, арк. 30.

206 Лівицький Андрій Миколайович (27.03/08.04/, за іншими даними, 31.03/
12.04/.1879–17.01.1954) – громадський, політичний і державний діяч,
правознавець. Уродженець Полтавщини. Походив із дворянської роди-
ни. Закінчив правничий ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1903). Від
1901 р. – член РУП, згодом УСДРП. Член УЦР (1917). Від січня 1919 р. –
тво керуючого МВС і товариш міністра юстиції УНР; з квітня 1919 р. –
міністр юстиції УНР та заст. Голови Ради народних міністрів УНР, од-
ночасно з серпня 1919 р. – міністр закордонних справ УНР. Від жовтня
1919 р. – голова дипломатичної місії УНР у Польщі. 21 квітня 1920 р.
підписав двосторонню політ. та торговельно-економічну конвенцію
з Польщею. Від жовтня 1920 р. – Голова Ради народних міністрів УНР.
Очолював уряд УНР в екзилі до 1926 р. (з перервою  1921–1922 рр.).
Після убивства С. Петлюри став з 1 червня 1926 р. заст. голови Директо-
рії й Головним отаманом військ УНР, очолив Державний центр УНР в
екзилі. 1948 р. обраний президентом УНР в екзилі. Помер у м. Карлс-
руе (ФРН).

207 Смаль-Стоцький Роман (08.01.1893–27.04.1969) – мовознавець, полі-
тичний діяч. Народився у Чернівцях. Студіював мовознавство в універ-
ситетах Відня, Лейпцига і Мюнхена (1911–1914). У Мюнхені захистив
докторську працю (1915). Активний діяч Союзу Визволення України.
Наприкінці 1918 р. призначений дипломатичним представником ЗУНР
у Берліні. Після Акту Злуки – радник, з 1921 р. – посол УНР у Берліні.
Після закриття посольства у березні 1923 р. переїхав до Праги, був про-
фесором УВУ. 1924–1939 рр. – професор Варшавського ун-ту. Одночас-
но обіймав різні посади в уряді УНР в екзилі, зокрема, посла УНР при
польському  уряді, міністра  культури, міністра  закордонних справ  й
віце-прем’єра. У роки Другої світової війни перебував у Празі, згодом
в американській окупаційній зоні; з 1947 р. у США.

208 Сальський Володимир Петрович (24.07.1885–05.10.1940) – військовий
діяч,  генерал-хорунжий  Армії  УНР.  Народився  у  м. Остріг.  Закінчив
Віленське піхотне юнкерське училище (1906), Миколаївську академію
Генштабу (1912). У роки Першої світової війни на фронті, зокрема, ге-
нерал-квартирмейстер 12-ї армії у Прибалтиці (1917). Після утворення
УЦР брав участь в українізації війська. На командних посадах за часів
УЦР, Української Держави й Директорії УНР. Наприкінці 1919 р. з Го-
ловним отаманом Армії УНР С. Петлюрою виїхав до Польщі. Як військо-
вий міністр (до 1940 р.) й начальник Генштабу уряду УНР в екзилі (з
1922 р.) опікувався інтернованими формуваннями Армії УНР. Перебу-
вав у м. Каліш (Польща), з 1924 р. – у Варшаві.

М. Порш.
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“якихось чесних унрівців”, й т. ін. Здається, після двох розмов я
зрозумів,  що  він  натякає  на  якусь  організацію,  що  “невдовзі
об’єднає усю еміграцію й укаже масам вірний шлях, що веде до
визволення України” […]»209.

Йшлося про організацію М. Порша – М. Чеботаріва210 .
Відтак довелося корегувати тактику вербування, відмовив-

шись від прямолінійшої лобової атаки (мовляв, «я з зовнішньої
розвідки ОГПУ, чи не хотіли б Ви стати нашим агентом?»), й
надалі вдавати з себе не комуніста, а позапартійну особу, «не-
задоволену» станом справ в УССР. П. Ладан був упевнений, що
М. Порш «не піде на роботу агента ГПУ»211. Легендований об-
раз був таким:

«Я приїхав щойно з Америки, на Україну їхати не хочу; зв’язаний
я з шумськістами, в Америці у нас є великі організації; усе роби-
мо нелегально; можемо з часом навіть фінансово підтримувати
ті  організації  української  еміграції, що  не  продають  України
Польщі,  як УНР  Левицького – Сальського. Сказав  далі,  що,  за
хорошої постановки справи інформації щодо українського пи-
тання,  зможемо  отримувати  згодом гроші  від деяких  амери-
канських капіталістів […]»212.

В одній з розмов «Ігор» навіть довірив М. Поршу «цілком
таємні» відомості: мовляв, М. Січинський, М. Цеглинський, Чиж
й «уся компанія українських колишніх есдеків у Америці нас
підтримують»213.

Аби справити на М. Порша враження представника потуж-
ної розгалуженої організації,  П. Ладан не гребував згадувати
численні прізвища реальних й вигаданих осіб, які не мали жод-
ного відношення до конспірації. Резидента ж він просив у разі
«провалу або провокації з боку Порша» відстояти його через
ОГПУ перед партією, що й було неодноразово обіцяно214.

Таким  чином  співрозмовник,  враховуючи  нужденне  існу-
вання еміграційного загалу, підготовлювався до думки, що вже
негайно зможе отримувати дещо, за умови постачання відо-
мостей про УНР, гетьманців та ін. Ледь не кожен крок вербу-
вальника-дилетанта узгоджувався ним з резидентом:

«Щодня я зустрічав тов. Бера, радився з ним, що робити, отри-
мував директиви стосовно подальшого розвитку роботи, у якій
я був новачком. Кожен мій крок був відомий тов. Беру, й він у
перші місяці неодноразово мені говорив, що задоволений мої-
ми успіхами.  Я  також радів,  що мені хоч що-небудь вдається
зробити»215.

Приспаний  ідеологічною  легендою П. Ладана  й  умотиво-
ваний  фінансово,  М. Порш  таки  здійснив  певні  кроки  щодо
розширення власних контактів у середовищі українського еміг-
раційного політикуму. Вочевидь, ці спроби були надто незграб-
ними, а відтак – провальними й безуспішними. Колишній по-
літик  виявився  ще  гіршим  вербувальником,  аніж  П. Ладан.
Перше фіаско викликало зневіру у власні сили у самого «Ігоря»:

«Спроби через Порша підійти до Кузелі й Кожевникова,  через
яких я хотів пролізти до Коновальця, не дали жодних резуль-
татів. Те ж саме [відбулося] з гетьманцями. Посилав я його до
російських меншовиків, серед яких Порш мав знайомих, про-
понував зв’язатися з українськими есдеками, що він старанно
пробував, та успіхів також не було. Я особисто розчарувався й
просив тов. Бера звільнити мене, оскільки не бажав брати за-
дурно гроші. Особисто я сам не міг підійти ні до кого, оскільки
нікого не  знав, а  ті,  які мене знали, знали  як комуніста  й со-
вєтського службовця […]»216.

Крім того, проміжний орієнтир на П. Кожевникова як своє-
рідний трамплін, з якого можна було б інфільтруватися у близь-
ке  середовище  Євгена  Коновальця,  з  приреченістю  завів  на
манівці «Ігоря» і його керівників.

У середині 1920-х рр. невеликий гурт наддніпрянських еміг-
рантів утворив у Празі Союз українських фашистів (СУФ) під

209 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 116 зв.
210 Там само, арк. 90.
211 Там само, арк. 117.
212 Там само, арк. 116 зв.
213 Там само, арк. 105.
214 Там само.

215 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 90.
216 Там само.
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проводом Петра Кожевникова217 та Леоніда Костарева. Про СУФ
з певністю відомо лише те, що у листопаді 1925 р. він разом з
двома іншими емігрантськими групами увійшов до Леґії україн-
ських націоналістів (ЛУН). У дискусії, яка розгорілася в перші
місяці  існування ЛУН, пропозицію Костарева й Кожевникова
використати в розробленні націоналістичної ідеології досвід
італійського фашизму відкинули. Гору взяла концепція Миколи
Сціборського: базувати ідеологію та програму українського на-

ціоналізму винятково на державницькій традиції й духовності
української нації. Проте фашистський досвід вивчали й далі218.

1929 р. ЛУН стала співзасновницею ОУН, а обидва лідери ко-
лишньої СУФ автоматично стали членами Проводу Українських
Націоналістів (ПРУН). Одначе згодом їх обох виключили з орга-
нізації (П. Кожевникова у листопаді 1929 р., Л. Костарева – на
початку 1933 р.). У цій темній історії найцікавішим є те, що обох
колишніх «фашистів» підозрювали у співпраці з радянською та
німецькою  розвідками219.  Напрошується  запитання:  якщо ці
підозри були обґрунтованими, то чи не було створення СУФ
провокацією спецслужб з метою впровадити своїх аґентів у ке-
рівні кола української націоналістичної  еміґрації  (що й було
зроблено)? Доступна нині джерельна база поки що не дозволяє
підтвердити або спростувати це припущення. Принаймні може-
мо констатувати, що в особі П. Ладана кремлівська зовнішня
розвідка (в іпостасі ІНО ОГПУ) також намагалися нашпигувати
ОУН своєю агентурою, яка мала підстраховувати (контролюва-
ти?) вже наявних агентів.

Здавалося, що «операція “Старий”» має хоча б якусь перспек-
тиву, а «Ігор» нарешті  зможе  увійти до «організації  Порша –
Чеботаріва». Одначе реалізації цих задумів знову ж таки зава-
див Микола Чеботарів.

Чергові відвідини П. Ладаном помешкання М. Порша при-
несли «Ігорю» неприємний сюрприз. Господар його не попере-
див, що буде ще один «гість» – полковник М. Чеботарів:

«Одного разу Порш мене запросив до себе, не заявивши, що у
нього чекає Чеботарів. Я змушений був перед Чеботарівим вига-
дувати свої легендарні історії. Але останній хитріший за Порша.
Він почав мене розробляти, він зустрівся з декількома американ-
цями й, напевно,  їм розповів мої  історії. Унаслідок усього він

217 Кожевников (Кожевників) Петро Якович (1896–24.02.1980) – українсь-
кий військовий і політичний діяч; учасник 1-го Конгресу українських
націоналістів у Відні. Ймовірний агент ОГПУ–НКВД. 1918 р. служив у
1-й залізничній сотні Армії УНР, яка невдовзі увійшла до Фастівського
окремого  залізничного куреня.  1919 р. заарештований  ЧК  у  Києві,
згодом звільнений. Емігрував до Польщі, з травня 1921 р. – у Берліні,
де  працював  і  навчався, став  студентським функціонером (членом
ЦЕСУСу – Центрального Союзу Українських Студентів) й журналістом.
12 листопада 1925 р. у Празі відбувся об’єднавчий з’їзд трьох організа-
цій наддніпрянських емігрантів – Українського національного об’єд-
нання (лідери – М. Сціборський,  Дм. Демчук), Союзу визволення Ук-
раїни  (Юрій  Коллард,  Григорович)  й  Союзу українських  фашистів
(Л. Костарів, П. Кожевників). Було утворено єдину організацію – Леґію
українських націоналістів (ЛУН) під проводом М. Сціборського. На пер-
шому Конгресі українських націоналістів (Відень, 28 січня – 3 лютого
1929 р.) було проголошено  утворення «Організації українських  на-
ціоналістів» (ОУН). Головою Проводу українських націоналістів /ПРУН,
згодом  ПУН/ було  обрано Є. Коновальця.  За поданням  останнього
членами  Проводу  було  затверджено М. Сціборського,  Володимира
Мартинця, П. Кожевникова, Дмитра Андрієвського, генерала Миколу
Капустянського й Л. Костарева. Утім, у листопаді 1929 р. П. Кожевнико-
ва, а на початку 1933 р. й Л. Костарева виключили з ОУН, запідозрівши
їх у співпраці з совєтською й німецькою розвідками (обидва, вочевидь,
працювали  на ОГПУ). 1937 р. П. Кожевників  переїздить  до  Женеви,
згодом  –  Риму.  У  другій  половині  1941 р.  повернувся  до  Берліна.
28 липня  1943 р.  заарештований  гестапо.  Після  окупації  Східної
Німеччини СССР вивезений до Москви, де утримувався у Луб’янській
в’язниці; згодом у таборах. Звільнений у січні 1955 р. 13 жовтня 1971 р.
виїхав через Варшаву та Східний Берлін до Гамбурга, де помер 24 лю-
того 1980 р. (див.: Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920–1939 рр. – 3-тє вид.,
доп. / відп. ред. Володимир Мороз; авт. й упоряд. 3-го вид.: О. Дарова-
нець, В. Мороз,  В. Муравський,  М. Посівнич.  –  К.:  Укр. видав.  спілка,
2007. – С. 406–407;  Зайцев О.  Український  інтеґральний  націоналізм
(1920–1930-ті  роки):  Нариси  інтелектуальної  історії  /  Олександр
Зайцев; наук. ред. Я. Грицак). – К.: Критика, 2013. – С. 246–247, 309).

218 Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки):
Нариси інтелектуальної історії. – С. 309.

219 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Мюн-
хен; Лондон;  Нью-Йорк: Укр. вид-во,  1968.  –  Т. I  (1920–1939) /  ред.
Степан Ленкавський. – С. 519–520; Конґрес Українських Націоналістів
1929 р.: док. і мат. / упоряд. В. Муравський; НАН України. ЛНБ ім. В. Сте-
фаника; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – С. 372–374.
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кинув Порша, організацію нібито ліквідував й
щодо мене написав Поршу в одному листі, що
усі мої історії – це брехня, казки тощо. Цей лист
я переслав також до ІНО. Зараз я припускаю,
що Порш або Чеботарів говорили про мене й
про “мої зв’язки” на Україні й в Америці ще з
якимись людьми»220.

Отже, не надто потужний канал розвіду-
вальної  інформації  в  особі  Миколи  Порша
зусиллями  контррозвідника  М. Чеботаріва
був надійно перекритий. П. Ладан у машкарі
«шумськіста»-нелегала  був  демаскований,

його «легенда» спростована. А кремлівська зовнішня розвідка
укотре вже спіймала облизня.

Вони  випадково  зустрілися  ще  раз на  берлінській  вулиці
буквально  напередодні  «етапування»  П. Ладана  до  Москви.
М. Порш запитав свого візаві, де той запропастився…

У «лігві петлюрівщини»:
42, rue Denfert-Rochereau; Paris V

Громіздкість резидентури «Беєра», попри усі заходи консп-
ірації, обернулася з часом на її поважний недолік. Ефективно
керувати такою великою нелегальною мережею, яка функціо-
нувала у 15 країнах «трикутника Беєра» й нараховувала майже
півсотні співробітників різного ієрархічного статусу, було, зви-
чайно, неможливо.

Тому у середині 1930 р. Центр дійшов висновку щодо на-
гальної потреби розукрупнення резидентури. Було вирішено
виокремити польсько-балтійський бік «трикутника» у самос-
тійну нелегальну організацію, яку мав очолити кадровий спів-
робітник  ІНО, розвідник-нелегал  на  прізвисько  «Монд».  На-
томість резидентура «Беєра» мала сконцентруватися «лише»
на трьох державах – Німеччині, Англії й Франції221.

Отже, приблизно наприкінці літа 1930 р. П. Ладан з безпо-
середнього підпорядкування «товаріща Бера» був переданий

новому куратору – «Монду». За цією клич-
кою ховався Іван Миколайович Камінський,
який народився 26 січня 1896 р. у с. Корнин
Сквирського повіту Київської губернії у се-
лянській  родині  (нині  смт  Корнин,  центр
Корнинської селищної територіальної гро-
мади Попільнянського р-ну Житомирської
обл.). Підлітком він помандрував до Москви,
працював у видавництві «Агроном» й одно-
часно навчався у гімназії. З початком Пер-
шої  світової  війни  був  мобілізований  до
війська, а невдовзі відряджений до Іркутсь-
кої школи прапорщиків, яку успішно закінчив. Згодом воював
на Румунському фронті, дослужився до підпоручика222 .

Після більшовицького розвалу фронту й масової самодемо-
білізації Іван повернувся додому, став одним з керівників чер-
воного партизанського руху у тилу німецьких й гетьманських
військ, Армії УНР, тобто провадив по суті антидержавну щодо
УНР, Української Держави й Директорії УНР діяльність. Був се-
ред співорганізаторів 1-ї Волинської повстанської революційної
дивізії, а після її переформування у регулярний 1-й Волинський
стрілецький полк став його командиром. Невдовзі був тяжко
поранений, потрапив  до  госпіталя  у Москві.  Після  одужання
працював у Московській ЧК, звідти спрямований до Харківсь-
кого військового округу на посаду начальника Особого відділу
(1921–1922). Але й у Харкові надовго не затримався й повер-
нувся до Москви, влаштувавшись до Іноземного відділу ОГПУ.
Відтоді розпочалося понад десятилітнє закордонне відряджен-
ня І. Камінського: помічник резидента зовнішньої розвідки у
Польщі (1922–1923) (саме тоді він, серед іншого, «розробляв»
й генерала О. Удовиченка), помічник резидента у Чехословач-
чині (1924–1925), резидент у Латвії (1925–1927); резидент в
Італії під прикриттям посади другого секретаря Повпредства

220 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 105.
221 Очерки истории российской внешней разведки. – Т. 2. – С. 213–214.

222 Скрипник О. Громадянин з датським паспортом: [Іван Камінський] //
Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні / Олександр Скрипник. –
К.: Ярославів Вал, 2011. – С. 245.

«Монд» –
І. М. Камінський.

М. Чеботарiв,
поч. 1960-х рр.
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СССР в Італії – як Іван Миколайович Красовський (1927–1928);
1929–1930 рр. виконував аналогічні функції у Фінляндії223 .

У службових атестаціях того періоду І. Камінський предстає
«здібним  організатором», який  успішно  виконував  доручені
йому завдання, виявляв ініціативу й здатність самостійно ух-
валювати рішення. За вісім років перебування за кордоном він
опанував кількома іноземними мовами й набув досвіду розві-
дувальної діяльності. За словами сучасного його біографа,

«на той час він був одним з найдосвідченіших і найкваліфіковані-
ших співробітників Іноземного відділу ОДПУ СРСР»224.

У 1930 р. він отримав нове завдання – очолити нелегальну ре-
зидентуру ІНО ОГПУ у Берліні, яка мала оперувати у Польсько-
Прибалтійському регіоні.

Відтоді П. Ладан  відчув  зміну  на  гірше  у  своїх  особистих
контактах  зі  штатною  кремлівською агентурою: замість по-
переднього  товариського  спілкування  з  «товаріщем  Бером»
(ментально близьким йому земляком-галичанином) прийшло
зверхнє ставлення новоприбулого «Монда» – Камінського, який
відвів підлеглому статус «денщика».

Зрештою, «агент Ігор» і так був невисокої думки про сере-
довище своїх колег – кремлівських шпигунів у Берліні, далеких
від будь-яких революційних устремлінь й жертовного «служін-
ня» комуністичній ідеї/ідеям. За словами М. Ялового, він

«говорив про тих товаришів, з якими йому доводилося працю-
вати, що вони циніки й картярі»225.

Вражав також потяг колег до «буржуазного способу життя» й
їхнє неприховане «барахольство».

Вже перебуваючи під вартою, 6 лютого 1932 р. П. Ладан з’я-
совував походження наявних у нього 1101 американського до-
лара, вилучених під час арешту й призначених його дитині, й –
для контрасту – наводив приклади «альтернативної» поведін-
ки колег:

«Тепер щодо грошей. Товариші! Я не хочу нікого звинувачувати,
але повинен сказати, що тов. Бер давав щомісячно на свою ди-
тину близько 30 дол. й надсилав своїй матері підтримку. Юліус
допомагав своїм рідним. Монд (за його словами) одній лише
постійній  проститутці  платив  щомісячно  150 марок.  Едвард
придбав собі радіо й авто. Обидва посилали додому своїм ро-
динам  щомісячно  посилки  на  суми  150–200 марок.  Усі  вони
добре вдягалися,  гарно  жили.  Я  відкладав  для  своєї  дитини
щомісячно 30–40 дол. (оскільки давати поки що було нікому),
жив скромно, вдягався дешево. За три роки я зробив собі два
костюми. Таким чином я відклав ту суму, яку у мене забрали
під час арешту. Монду говорив про те, що для дитини відкла-
даю. Цих грошей я ніколи не смів зачепити».

Й  насамкінець  завершив  «фінансовий» фрагмент  показів
філіппікою:

«На якій підставі Ви їх узяли у мене й ще кинули докір і підозру:
“Звідки я узяв ці гроші?” Виходить, що треба гуляти, вести ши-
рокий спосіб життя, давати проституткам пенсію* , тоді усе буде
добре. Нічого собі етика (один слідчий обвинувачував мене у
неетичній поведінці). Я думаю, що двадцять років партійного
життя у капіталістичному світі навчили мене нашої пролетарсь-
кої етики, й лекцій з етики я не потребую»226.

Ці ж мотиви власної побутової скромності й ощадливості
(на тлі «панської» поведінки колег) виразно присутні й у пока-
зах П. Ладана від 14 грудня 1932 р.:

«Я не робив собі по три костюми щорічно по 250–300 марок кож-
ний;  я  ношу  костюм за  24 долари, куплений  мною 1926 р.  в
Америці, а той, який я ношу на собі, коштує 49 марок у 1930 р.
Я не посилав щомісяця продуктів на суму 200–300 марок своїй
родині. Я не купував радіо за 300 марок. Я не роздавав грошей
нікому. Я відкладав для своєї дитини й для сплачення боргів,
яких у мене ще трохи залишилося […]»227.

З появою у Берліні влітку 1930 р. нового резидента П. Ладан
отримав від нього перше завдання: відвідати Париж з особис-
тим листом «товаріща Монда» до «одного відомого унрівця».

223 Скрипник О. Громадянин з датським паспортом… – С. 246.
224 Там само.
225 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового // Архів Розст-

ріляного Відродження. – Т. 1. – С. 56.

* Тут у значенні «зарплатню». «Pensja» (польс.) – «зарплатня»; «пенсія» –
«renta» (польс.).

226 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 90 зв. – 91.
227 Там само, арк. 280 зв.
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Йшлося про генерала О. Удовиченка, з яким зовнішня розвідка
ОГПУ вирішила продовжувати «гру», враховуючи, цілком ймо-
вірно, клопотання генерала 1929 р. щодо повернення/приїзд в
Україну/УССР.

«Агент Ігор» так пригадував обставини цього першого па-
ризького відрядження:

«Наприкінці 1930 р. я поїхав. Монд знав настрої Старшини шість
років тому. Значить, нічого певного про нього мені він не ска-
зав.  Адреса до нього, як виявилося, була  на редакцію газети
“Тризуб”, куди я й потрапив у пошуках Старшини»228.

Відряджений відшукав адресу у п’ятому окрузі французької
столиці (42, rue Denfert-Rochereau, Paris V) й, за його словами,
«опинився у головній квартирі петлюрівщини» й редакції тиж-
невика «Тризуб».

Різним було ставлення до української політичної еміграції
урядів західноєвропейських й центрально-східноєвропейських
країн. Наприклад, у веймарській Німеччині, II Речіпосполитій
або Чехословацькій Республіці українським організаціям, нау-
ковим установам, навчальним закладам різного рівня надава-
лися громадські приміщення у тимчасове користування. Такі
рішення ухвалювалися там на урядовому рівні, оскільки полі-
тична й владна еліта цих держав підтримувала боротьбу ук-
раїнців за державну незалежність229. Натомість у Франції, яка
традиційно стояла осторонь українських проблем або ж зай-
мала антиукраїнську позицію (участь «людно й оружно» на боці
Польщі у польсько-українській війні 1918–1919 рр., виправдан-
ня убивці С. Петлюри, ганебний візит в УССР 1933 р. «друга ро-
сіян»  тричі  прем’єра  Третьої  Республіки  Е. Ерріо  та  ін.),  на
підтримку  тамтешнього уряду щодо надання  приміщень  під
українські установи розраховувати не доводилося.

Першою адресою редакції тижневика «Тризуб» була – 19,
rue des Gobelins – у тринадцятому окрузі французької столиці.
Це був дешевий готель для найманих працівників, у якому ук-

раїнці постійно сплачували вартість однієї редакційної кімна-
ти. Директор Української бібліотеки ім. С. Петлюри Іван Рудичів
згадував це перше редакційне помешкання:

«В цій же кімнаті працювала: 1) Місія УНР, 2) Комітет вшанування
пам’яти С. Петлюри, власне “Судова комісія” до процесу Шварц-
барда і 3) там на одному ліжку ще жило і спало двоє людей[…]»230.

Там же первісно за браком власного приміщення розташову-
валася й українська бібліотека. За словами того ж І. Рудичева,

«шафа з книжками займала невеликий куток в готельовій кімнаті,
а там містилися ще три бюра еміграційних установ та мешкало
двоє людей»231.

Сорокове  число  видання,  датоване 9  жовтня  1927 р., вже
готувалося за новою адресою. Тут працювати стало значно ком-
фортніше: замість однієї невеличкої було п’ять кімнат, де розта-
шовувалися редакція часопису й бібліотека. Тут же розміщував-
ся й склад українських книг та власна книгарня232. Поступово
розбудовувалася й Українська бібліотека ім. С. Петлюри. З 1929 р.
вона розташовувалася в окремому трикімнатному приміщенні
у тринадцятому окрузі Парижа – 2, Square de Port-Royal. Тут ще
була й кухня, переобладнана під житло бібліотекаря. Очолю-
вала бібліотеку Рада, до складу якої входили В’ячеслав Проко-
пович, голова Ради, ініціатор заснування бібліотеки; генерал
Олександр Удовиченко, секретар, представник Комітету вша-
нування С. Петлюри у Парижі; Іларіон Косенко, скарбник, адмі-
ністратор часопису «Тризуб»; проф. Олександр Шульгин, пред-
ставник уряду УНР; п’яте місце у Раді було зарезервоване для
представника родини покійного Головного отамана233.

Отже, увійшовши до приміщення редакції «Тризуба» напри-
кінці 1930 р., П. Ладан придбав два номери часопису, аби виг-
рати час, гортав сторінки й розмірковував, що робити далі. У

228 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 207.
229 Див. докладніше: Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця

української еміграції між двома світовими війнами / Симон Наріжний. –
Прага, 1942. – Ч. 1. – 372 с.; іл.: ССХХХII с.

230 Цит.  за: Тимошик-Сударикова А.  Паризький  журнал  «Тризуб».  1925–
1940 рр.: формування та функціонування. – К.: Наша культура і наука,
2013. – С. 62.

231 Panassych I. Дві  години  в  Бібліотеці  імени  С. Петлюри  //  Тризуб.  –
1930. – 25 травня. – Ч. 20/21. – С. 31.

232 Тимошик-Сударикова А. Паризький журнал «Тризуб»… – С. 63.
233 Panassych I. Дві години в Бібліотеці імени С. Петлюри. – С. 31–32.
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кімнаті перебував якийсь молодик, в інших – велися доволі го-
лосні  розмови.  Спершу  гість  не  наважувався  запитати  про
«Старшину». Цікаво, що навіть під час допитів в ОГПУ, здава-
лось би, цілком ізольований від зовнішнього світу, «Ігор» все
ще  зберігав  оперативно-чекістський  лексикон  –  справжніх
прізвищ майже не називав, а винятково використовував псев-
доніми. А небезпеки й справді чатували на гостя:

«Міг випадково хто-небудь трапитися такий, хто мене бачив або
у нашому посольстві у Берліні, де я працював, або навіть Чебо-
тарів, який мене знав й розшифрував, або хто-небудь з членів
колишнього петлюрівського посольства у Берліні, будинок яко-
го я від імені нашого посольства переймав від петлюрівців. Тоді
я, звичайно, не міг би зв’язуватися зі Старшиною. Гортаючи “Три-
зуб”, я думав, як мені вчинити […]»234.

Нарешті, опанувавши себе, він звернувся до присутнього у
кімнаті молодого чоловіка й запитав, чи можна побачити «Стар-
шину». І почув у відповідь: «Його зараз немає, але Ви можете
залишити для нього записку, й ми йому передамо». Усвідом-
люючи, що не можна залишати жодних речових доказів, «Ігор»
відмовився, повідомивши, що хоче особисто зустрітися й пере-
дати вітання від друзів, відрекомендувався «Левченком» й за-
явив,  що  зайде  ще  раз  згодом. Молодик  порадив  навідатися
вдруге близько 16–17-ї години, тоді, мовляв, «Старшина» з пев-
ністю буде. Увечері, на підході до редакції, він зустрів того ж
вранішнього знайомця, який приязно повідомив: «Пан генерал
якраз там»235.

Оскільки зовнішність О. Удовиченка була відома «Левченко-
ві» лише за описом «товаріща Монда» (вочевидь, фотографіями
генерала ОГПУ не диспонувало), то, увійшовши до редакційно-
го приміщення, він запитав, чи може бачити «Старшину». При-
сутній у кімнаті чоловік відповів, що це він власною персоною,
й запитав, яку справу до нього має відвідувач. З’ясувавши, що
йдеться про особисту розмову, генерал запросив гостя до свого
кабінету. Утім, вже по дорозі П. Ладан вирішив, що у приміщенні

не розмовлятиме, аби мінімізувати ризик провалу. Увійшовши
до кімнати, заявив, що має доручення поговорити «про дуже
важливу справу», але не розмовлятиме у приміщенні й, крім
того, непевний, що «Старшина», то – «Старшина». Останній діс-
тав з портфеля паспорт, показав гостеві й наголосив, що тут
можна сміливо розмовляти. Одначе «Левченко» запропонував
перенести розмову до якоїсь кав’ярні. Генерал погодився, й роз-
мова відбулася у café на бульварі Монпарнас.

Прочитавши особистий лист «Монда», О. Удовиченко вигук-
нув: «Це – провокація, він – агент більшовиків! Скажіть, хто Ви
такий й що Вам потрібно?!».
Посланець, не знаючи, що відповідати, перевів розмову на за-
гальнополітичні теми, презентувавши співрозмовнику власну
«легенду». Мовляв, він з підросійської України, але вже здавна
працює у Галичині, пов’язаний з УВО, з тією частиною увівсь-
кої молоді, яка ненавидить Польщу, відкидає будь-які угоди з
Ю. Пілсудським й засуджує ундівських й увівських вождів, які
провадять перемовини з Варшавою. Його групі відомо, що ге-
нерал належить до нечисленних одиниць у верхівці Державного
центру УНР в еміграції, які «не продалися Польщі». Далі розви-
валися тези, свого часу вже присутні в інспірованому ГПУ лис-
туванні Ю. Тютюнника з О. Удовиченком 1923 р.: у майбутній
війні поміж «західноєвропейським імперіалізмом» й II Річчю-
посполитою та Румунією як його васалами, з одного боку, та
СССР – з іншого, не вдасться утворити якогось третього фронту
поміж ворогуючими державами, тому доводиться й доведеться
у майбутньому йти на «певні комбінації з більшовиками», ос-
кільки там, в УССР, «все ж Україна розвивається у культурному
й господарському сенсі, а під Польщею Україна фізично вини-
щується». Звідси легендований посланець перекидав місток до
свого зв’язку з представником більшовиків – «Мондом», а спів-
бесіднику радив зустрітися з «Мондом» й «переговорити більш
конкретно про все»236.

П. Ладан з’ясовував, чому обрав саме таку «легенду», пре-
зентуючи себе позапартійним патріотом, який, мовляв, унаслі-

234 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 114.
235 Там само. 236 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 114 зв. – 115.
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док геополітичних реалій змушений йти на «певні комбінації з
більшовиками»:

«По-перше, я не знав, як він поставиться до прямої пропозиції
“агента більшовиків”. Думав, що він може віддати мене поліції.
По-друге, мені важливо було звести його з Мондом й зробити
це під приводом “великої політики”, якої я докладно не знаю й
не повинен знати […]. По-третє, я думав, що якщо він не віддасть
мене поліції, але все ж  таки  вирішить скористатися пропози-
цією  Монда  зустрітися  з  ним  політично,  тобто  захоче  бити
більшовиків, тоді він втягне у цю історію якогось Левченка, якусь
частину УВО й УНР, про що ні в УВО й в УНР ніхто нічого не знає.
По-четверте, я думав, може, він і згоден розмовляти з більшо-
виками, та бажає робити це з особою, йому особисто відомою,
а не через третю особу […]. Мета у мене була одна: намацати
його настрій, не дати йому можливості назвати мене перед пол-
іцією агентом ГПУ й звести його з Мондом»237.

Генеральських настроїв на момент зустрічі ні «Монд», ні тим
паче «Ігор» не знали: «Монд розмовляв з ним у 1923 чи 24 році,
а я зустрів його 1930-го»238. Тим не менше у бесіді з «Левчен-
ком» О. Удовиченко підтвердив, що він і справді налаштований
«проти  Польщі»,  що  такі особи,  як,  наприклад,  М. Чеботарів,
Р. Смаль-Стоцький та подібні їм – це «пройдисвіти, продажна
шантрапа». Але й у підсовєтській Україні також переслідують
українців, ось, мовляв, навіть Ю. Тютюнника розстріляли (тема
його страти у розмові виникала неодноразово). Як же це ко-
респондує з «культурним і господарським піднесенням» УССР?

«Левченко» заперечував ритуальними кліше більшовиць-
кої пропаганди, що навряд чи були переконливими для його
співрозмовника:

«Я говорив, що Тютюнник не розстріляний (я дійсно не знав про
його розстріл й нову зраду), що ніяких переслідувань українців
там немає, а карають лише шпигунів і контрреволюціонерів»239.

Залишається лише дивуватися, наскільки непідготовленим
до  виконання  завдання  вирушав  у  паризьке  відрядження

«агент Ігор», який легко міг «засвітитися» як колишній совєт-
ський дипломатичний урядовець, відомий десяткам представ-
ників українського еміграційного політикуму, бути демаскова-
ним контррозвідником М. Чеботарівим, що вже й трапилося з
ним під час «розробки» «Старого» – М. Порша. Фантастичною
була необізнаність відряджуваного щодо долі Ю. Тютюнника,
розстріляного 20 жовтня 1930 р., ключової постаті чекістської
оперативної гри 1923 р. з О. Удовиченком. Та й фотографії об’єк-
та він не мав – лише словесний портрет. Складається враження,
що «Монд» не лише у товариському спілкуванні зі своїм підлег-
лим відводив йому роль «денщика», а й до Парижа у пошуках
О. Удовиченка й відновлення контактів із ним відправив П. Ла-
дана навмання, не подавши точних координатів, не окресливши
психологічного портрета об’єкта розробки.

Утім, після кількох годин балаканини генерал цілком спок-
ійно заявив, що він не проти робітників і селян й що згоден зу-
стріти «Монда». Дав свою домашню адресу, домовилися щодо
обміну листами, у яких мали обумовити місце й час зустрічі.
Щоправда,  він  попервах  наполегливо  пропонував  Францію,
«Левченко» відстоював Німеччину або Швейцарію, на що, зреш-
тою, й пристав О. Удовиченко.

Окреслюючи підсумки першої паризької зустрічі, П. Ладан
мав враження, що генерал схиляється у бік угоди з ОГПУ, але
спершу повинен зважити усі ризики – чи немає тут для нього
пастки:

«Коли я спокійно виїхав з Парижа й почав отримувати від нього
листи, я ще більше переконався у  його згоді. Розробляти нас
він не міг, оскільки від нас він нічого не отримував»240.

Наступна зустріч  відбулася  три–чотири  місяці по тому.  І
знову у Парижі. Цього разу берлінський нарочний віз докладні-
ший план вірогідної співпраці й листовну пропозицію «Монда».

Цього разу «Ігор» вирішив не потикатися у «кубло петлю-
рівщини», а чатував поблизу редакції «Тризуба», сподіваючись
зустріти «Старшину» на вулиці. Після марного кількагодинного
очікування попрямував за його домашньою адресою, наданою237 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 115.

238 Там само, арк. 115 зв.
239 Там само, арк. 207 зв. – 208. 240 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 208.
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генералом під час першої зустрічі. Заходив у двір, шукав знайо-
ме прізвище у лабіринті численних коридорів. Марно. Тоді вирі-
шив відвідати поштове відділення на розі бульварів Монпарнас
й Сан-Мішель й звідти зателефонувати до редакції тижневика.
Там він й побачив генерала, який відправляв якісь листи. При-
віталися й знову ж таки попрямували до найближчої кав’ярні.

За кавою берлінський зв’язковий передав лист «Монда» й в
усній формі продублював його зміст. Цього разу вже не вигаду-
вав жодних «легенд», розмовляв ясно й прямо заявив, що не
має  з  галичанами  (УВО)  нічого  спільного,  представляє  со-
вєтську  адміністрацію,  легенда ж щодо  УВО  була  вигадана  з
обережності. При цьому наголосив, що все ж таки галицька ук-
раїнська молодь ніколи не піде за Ю. Пілсудським. Співрозмов-
ник посміхнувся й відповів, що він також побоювався «Левчен-
ка»,  оскільки  вважав  його  або  польським  провокатором, або
чекістом, який хоче утнути з ним «кутеповську історію». Берлін-
ський посланець запевнив генерала (всупереч реаліям), що «зі
зникненням Кутепова більшовики не мають нічого спільного»241.

Після тривалої розмови на загальнополітичні теми, під час
якої П. Ладан доводив «Старшині» усі користі від його співро-
бітництва  з  Москвою,  співрозмовнику  було  запропоновано
відповісти на два основних питання: 1) чи погоджується він на
зроблену йому прозицію?; 2) коли може зустрітися з «Мондом»?
Місцем зустрічі пропонувалися міста Гамбург або Кельн у Ні-
меччині, Базель або Цюрих у Швейцарії242.

У кінцевому підсумку генерал О. Удовиченко дав принци-
пову згоду на співробітництво, але категорично заявив, що у
совєтську Україну, принаймні зараз, не поїде й жодних інфор-
мацій писати не буде. Його візаві запевнив, що цього поки що й
не вимагається.

«Ігор» загалом позитивно оцінив другий тур перемовин зі
«Старшиною»:  на  оперативну  військову  комбінацію  погод-
жується; згоден зустрітися з «Мондом» й докладно усе обгово-
рити; берлінській резидентурі ОГПУ жодних вимог не висуває.

Їхати в УССР не хоче, але цього й непотрібно: генерал цінніший
за кордоном як агент впливу243.

Задоволений паризькою зустріччю, П. Ладан повернувся до
Берліна, склавши відповідні звіти безпосередньому керівнику
«Монду»  й  «Доповідною  запискою»  у  Центр.  Листування  зі
«Старшиною» тим часом тривало.

Третя зустріч  попередньо  була  призначена  у Кельні. Але
саме у цей час надійшла директива з Москви терміново зали-
шити  Німеччину.  «Ігор»  наполягав  на  поїздці  резидента  до
Кельну.  Той  вилаяв  його, мовляв,  наказ є  наказ. «Старшині»
було надіслано лист-попередження з вказівкою чекати іншого
повідомлення. Як з’ясувалося згодом, генерал таки приїхав до
Кельна й два дні очікував на зустріч (попередження з Берліна
він нібито не отримав).

Наступним місцем зустрічі стала Швейцарія й Берн.
Прибувши до Швейцарії, резидент та його помічник листов-

но повідомили О. Удовиченка й місцем зустрічі визначили Ба-
зель або Цюріх. Невдовзі була отримана відповідь «Старшини»,
який повідомляв, що він у Берні, й пропонував зустрітися саме
у цьому місті. Утім, по прибуттю потяга до Берна його не було
на пероні. Він з’явився несподівано, коли перон спорожнів. Без-
перечно, спостерігав  осторонь, скільки осіб прибуде  й чи  не
буде це «група захоплення» («кутеповська історія»). Те, що ге-
нерал не повідомив заздалегідь, коли саме приїде, обирав не ті
місцевості, які пропонували берлінські «знайомі», свідчило, що
він їм не довіряє й остерігається пастки.

Розмовляли утрьох, спершу на вулиці, потім у пивній й зно-
ву на вулиці. «Монд» поставив питання руба: чи погоджується
генерал принципово на «берлінсько-московську» пропозицію.
Після невеличкої затримки у відповідь пролунало: «Так!». Ко-
ментуючи цей епізод, П. Ладан у власних показах від 28 верес-
ня 1932 р. наголошував:

«Мені тоді не сподобався тон поставленого Мондом питання.
Мені здалося, що Старшина нібито образився за те, що з ним
так брутально поводяться. Про це я згодом говорив  і Монду.

241 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 208–208 зв.
242 Там само, арк. 115 зв. 243 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 208 зв. – 209.
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Кінець кінцем ми перейшли знову до розмов на загальні теми.
Знову Старшина згадав Тютюнника, на що тов. Монд відповів,
що він розстріляний, оскільки сидів на двох стільцях. Я й це вва-
жав недоречним казати Старшині до того часу, поки він ще не у
наших руках. Але тов. Монд, напевно, знає ліпше: я керувався
психологічними  моментами,  знаючи,  що  перед  нами  не
партієць-комуніст, а  генерал-контрреволюціонер, який  коли-
вається й не перестає думати й про своє життя»244.

Наступного дня І. Камінський розмовляв з генералом О. Удо-
виченком віч-на-віч.  П. Ладан  відтоді більше  «Старшини»  не
бачив.

Обидва шпигуни мали враження, що генерал погодився пра-
цювати з Москвою:

«Монд дав йому гроші, він узяв. Щоправда, лише 200, здається,
франків чи марок, але узяв. Нас він розробляти не міг, бо від
нас він нічого не отримував. Його ми взяли за руку» (виділення
П. Ладана. – О. Р.).

Подальше раптове припинення контактів О. Удовиченка з
берлінською  резидентурою  ІНО  ОГПУ  неприємно  вразило
«агента Ігоря»:

«Чому він після цього припинив листування, мені важко зрозум-
іти. Можливо, листи перехоплював хтось на його квартирі, а він
завжди лише відповідав на наші листи. По-моєму, слід було до
нього поїхати. Можливо, він важко захворів або що-небудь інше
з ним сталося. У всякому разі, припинення листування було для
мене несподіванкою й неприємністю»245.

Немає  сумнівів,  що  остаточні  відповіді  на  запитання,  що
умотивовувало генерал-хорунжого О. Удовиченка зустрічати-
ся й провадити перемовини з представниками зовнішньої роз-
відки ОГПУ, включно з виїздом до Німеччини («Старшина» при-
наймні був у Кельні, очікуючи на зустріч, яка не відбулася) й
Швецарії, можна буде отримати лише після залучення додат-
кових матеріалів, які зберігаються у відомчих архівах знаного
шпигунського Центру – Москви (зокрема, листування /оригі-
нали й копії/ берлінської резидентури ОГПУ 1930–1933 р. при-
наймні; листи самого О. Удовиченка; численні «Доповідні за-

писки» П. Ладана, на які він посилався під час «досудового слід-
ства» у власній справі; та ін.). Очевидно, допомогло б й додатко-
ве виявлення та  вивчення  українських  еміграційних архівів;
можливо, дещо можна було б виявити й у матеріалах французь-
ких та німецьких, а також польських спецслужб, які, безперечно,
«цікавилися» українською політичною еміграційною елітою, її
контактами з розвідувальними службами держав-конкурентів.

Відкритим залишається й категоричне твердження «аген-
та Ігоря», що він, «Старшина» – О. Удовиченко – «нас он разра-
батывать не мог». Але ж Миколі Чеботаріву принаймні у двох
випадках («справа Зайцевих» й випадок «Старого» – Миколи
Порша) така розробка все ж таки вдалася.

Утім,  історія цим не завершилася. О. Удовиченко й надалі
перебував у полі зору кремлівських спецслужб або ж їхніх рес-
публіканських філій. І саме з огляду на його персональну при-
четність до вітчизняних еміграційних розвідувально-контрроз-
відувальних структур.

Так,  у довідці  Іноземного  відділу ГПУ  УССР  від  28 квітня
1934 р. «Про дислокацію розвідки УНР поза Польщею» заува-
жувалося, що у Франції керівництво уенерівської спецслужби
цілком покладалося на генерала Олександра Удовиченка. У до-
кументі стверджувалося:

«Представником розвідки УНР у Франції є ген[ерал] [О.] Удови-
ченко. Помічниками його з  розвідувальної роботи значаться:
Мілоцький і Морозовський. Паризька резидентура УНР підшу-
кує і вербує людей для відправлення в Україну»246.

Й надалі прізвище Олександра Удовиченка неодноразово
з’являлося у документах совєтських спецслужб. Так, наприклад,
у «Списку визначних діячів української еміграції» подавалася
така  атестація  генерала  з  неодмінною  згадкою  про  «епізод
1925 р.» його біографії:

«У 1921 р. був зв’язаний з II-м Від[ділом] ПГШ [Польського Гене-
рального Штабу]. Колиш[ній] член УПСР. Командував особли-
вою армією Петлюри. У 1925 р. клопотав про в’їзд на Україну з

244 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 209 – 209 зв.
245 Там само, арк. 209 зв.

246 Цит. за: Спеціальні служби України: Від найдавніших часів і до сьогоден-
ня: У 5-ти т. – К., 2018. – Т. III / Т. В. Вронська, В. С. Сідак, О. В. Скрип-
ник. – С. 197.
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групою соратників. У 1927 р., за дорученням Генштабу, ген[е-
рал] [В.] Сальський вів з ним переговори про його повернення
[з Франції] до Польщі, обіцяв відповідальну посаду в ПГШ і по-
саду начштабу армії  УНР. Голова  Комітету з увічнення пам’яті
Петлюри  і  Спілки  колишн[іх]  воїнів  армії  УНР.  Нач[альник]
військової організації УНР у Франції. На випадок війни з СРСР
намічається  головнокомандуючим  армії  УНР.  Нині є одним  із
найактивніших діячів УНР у Франції»247.

Данциг, Данциг…
(Wolne Miasto Gdańsk)

Вільне місто Данциг – ВМД (Freie Stadt Danzig /нім./; Wolne
Miasto Gdańsk /польс./) – місто-держава й автономний балтійсь-
кий порт, зі статусом вільного міста, що був наданий цій тери-
торії 10 січня 1920 р. відповідно до 11-го розділу 3-ї частини
Версальського мирного договору 1919 р. Згідно з ухвалою Па-
ризької мирної конференції, місто  було відокремлене від Ні-
меччини разом з сусідніми територіями. Воно не було ані час-

тиною  Німеччини,  ані  Польщі.  Ця  територія  перебувала  під
протекторатом Ліги Націй (її представляв Верховний комісар
ЛН у Вільному місті  Данцигу) й входила до митного  союзу  з
II Річчюпосполитою, яка також мала спеціальні економічні пра-
ва у порту ВМД.

Обшир Вільного міста Данцига (ВМД) обіймав головне місто
Данциг  (Гданськ),  а  також  Цоппот  (Сопот),  Оливу,  Тігенгоф
(Нови-Двур-Гданський), Нойтех (Новий Став) та приблизно 252
села й 63 хутори – загалом 1 966 квадратних кілометрів. Про-
тяжність  кордонів міста-держави  складала  290,5 км,  у  тому
числі узбережжя – 66,35 км.

Станом на 1923 р. у ВМД нараховувалося 366 730 мешканців,
95% яких були німцями, решта – поляками й кашубами; певну
кількість мешканців становили українці. 1929 р. у місті-державі
було вже 408 000 жителів.

На міжнародній арені  ВМД представляла  II Річпосполита.
Ухвала Ліги Націй від 22 червня 1921 р. зазначала, що польська
влада покликана гарантувати оборону Данцигу на суходолі й
забезпечення  там  порядку,  якби  поліцейські  сили  Вільного
міста виявилися нездатними виконати цю функцію. У випадку
агресії щодо Данцигу Верховний комісар ЛН міг самостійно зак-
ликати на допомогу польське військо248.

Це велике європейське місто було фактично створене для
того, аби у міжвоєнний період перетворитися на «поле битви»
німецької й польської розвідок. Безвізовий режим перетинан-
ня кордону громадянами II Речіпосполитої дозволяв кадровим
співробітникам  й  агентурі  2-го  відділу  Генерального  штабу
Польщі доволі комфортно почуватися у Данцигу. Розгалужена
транспортна інфраструктура сприяла їхньому вільному пересу-
ванню через кордон й усередині зони Вільного міста без особли-
вих проблем, уникаючи більшості обмежень, пов’язаних з опе-
раціями щодо підтримки зв’язку з розвідниками, зустрічами з
агентурою. Окрім німецьких й польських «колег», комфортно
себе почувала на цій території й численна совєтська агентура.

247 Спеціальні служби  України: Від  найдавніших  часів  і до  сьогодення. –
Т. III.  – С. 197.

248 Mikos S. Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920–1939 / Stanisław Mi-
kos. – Gdańsk: Wydaw. Morskie, 1979. – S. 108.

Вільне місто Данциг i Польський коридор. 1921–1939 рр.
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Так, вже  навесні  1921 р.  до  Данцига  прибув  Василь  Діду-
шок249. Як з’ясувала польська контррозвідка, користуючись ви-
гідним  географічним  положенням  й  особливим  статусом  те-
риторії, на осінь 1921 р. він створив у місті бюро комуністичної
пропаганди й осередок совєтської військової розвідки250 .

У березні 1923 р. більшовицький режим створив у ВМД ква-
зіконсульство СССР під назвою «Російський  комітет  з репат-
ріації при Вільному місті Данцигу», який, одначе, зарекоменду-
вав себе як майже неприхований осередок ОГПУ й невдовзі був
ліквідований. Того ж року у місті відкрилося відділення Вар-
шавського торговельного представництва СССР (Торгпредства
СССР) й була заснована компанія «Данцизько-російська торго-
вельна Асоціація» («Danzig-Russische Handelsgesellschaft mbH»)
(1923–1925).

Совєтське Генеральне консульство у Данцигу було створе-
не  лише  1926 р.  після  підписання  консульської  угоди поміж
урядами  II Речіпосполитої й  СССР251.  Воно  розташувалося  на
вул. Langgarten, 74. Першим Генеральним консулом СССР у Дан-
цигу 1926–1933 рр. був Ігнатій Калина252.

Вже на початку своєї консульської кар’єри Ігнатій Петро-
вич потрапив у політичний скандал, оскільки вчився він гіне-
кології, а не міжнародним відносинам й дипломатії. 1 червня
1927 р. міністр закордонних справ II Речіпосполитої Август За-
леський приймав повпреда СССР у Варшаві П. Войкова. Під час
розмови, серед інших питань, польський міністр згадав, що йому

«скаржиться на тов. Калину у Данцигу польський [генеральний]
комісар у Данцигу [Генрик] Страсбургер».

За  словами  Петра Лазаровича,  причина  полягала  у тому,  що
П. Калина не наніс візит портовій раді. Відтак совєтській пов-
пред, з’ясувавши мотиви такої поведінки колеги, запропону-
вав А. Залеському компроміс:

«Я  відповідав,  що рада  порту  має  головою  швейцарця,  якого
призначає  Ліга  Націй,  й  що  тому,  очевидно,  ця  обставина  й
бентежила нашого консула. Ми умовилися, що я розгляну мож-
ливості візиту тов. Калини окремо до голови польської частини
ради порту, окремо до голови німецької частини [ради] порту,
а потім Страсбургер з тов. Калиною якось залагодять питання
щодо якої-небудь зустрічі самого голови ради з тов. Калиною
не на ґрунті офіційного візиту, а на дещо іншому ґрунті»253.

Очевидно, що усі совєтські консульсько-дипломатичні й тор-
говельні представництва у Данцигу були зручним офіційним
прикриттям для нелегальної діяльності кремлівських спецслужб.

Саме місто з його численними готелями, пансіонатами, рес-
торанами, локалями дозволяло учасникам таємних операцій й

249 Дідушок Василь (27.08.1889–3.11.1937) – сотник УСС, полковник Армії
УНР, начальник штабу Корпусу Січових Стрільців у Києві. 1920 р. пе-
рейшов на бік більшовиків, сподіваючись на їхню підтримку у боротьбі
з  Польщею.  Був  співробітником  Розвідуправління  Генштабу РСЧА.
1932 р. відкликаний з-за кордону, заарештований. Колегією ОГПУ 2 ве-
ресня  1933 р. «засуджений»  до  ВМП  з заміною  на 10 років  таборів.
9 жовтня 1937 р. вдруге приречений на смерть. Убитий 3 листопада
1937 р. в урочищі Сандармох у Карелії.

250 Pepłoński A. Kontrwywiad II Rzeczypospolitej. – S. 274–275.
251 Документы и материалы по истории советско-польских отношений /

АН СССР. Ин-т славяноведения; ПАН. Ин-т истории польсько-советских
отношений; редкол.: И. А. Хренов (отв. ред.) и др.; Т. Цесляк (отв. ред.)
и др. – М.: Наука, 1966. – Т. IV: Апрель 1921 г. – май 1926 г. – С. 462.

252 Калина  Ігнатій  Петрович  (уроджений  Ейзенбух  Ісаак; 18.12.1884–
29.07.1938)  –  лікар-гінеколог,  совєтський  дипломат.  Народився  у
м. Клімонтові,  Радомської губ.  (нині  Свєнтокшиського  воєводства
Польщі). Вивчав медицину у Берліні, Цюріху й Базелі. Був членом Бун-
ду (1902–1911);  з 1918 р. –  РКП(б). Очолював  Державний клінічний
акушерсько-гінекологічний інститут у Ленінграді. 1926–1933 рр. – Ге-
неральний консул  СССР у  Вільному місті Данцигу; 1933 –  листопад
1934 рр. – Уповноважений НКЗС СССР при Уряді УССР; 1935–1937 рр. –

Уповноважений НКЗС СССР у Білоруській ССР. Арештований 17 груд-
ня 1937 р. за підозрою у «шпигунстві на користь польської розвідки».
Помер у в’язничній лікарні 29 липня 1938 р. Реабілітований 28 серп-
ня 1956 р.

Див. також: Інформація Уповноваженого НКЗС СССР при Уряді УССР
І. Калини члену Колегії НКЗС СССР Б. Стомонякову щодо скарг Генераль-
ного консула II Речі Посполитої у Харкові Я. Каршо-Седлевського на не-
сприятливі умови праці, 23 березня 1934 р. // Україна–Польща 1920–
1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Пос-
политою: док. і мат. / упоряд. Н. С. Рубльова та О. С. Рубльов. – С. 447–450.

253 Документы и материалы по истории советско-польских отношений /
АН СССР. Ин-т славяноведения; ПАН. Ин-т истории польсько-советских
отношений; редкол.: И. А. Хренов (отв. ред.) и др.; Т. Цесляк (отв. ред.)
и др. – М.: Наука, 1967. – Т. V: Май 1926 г. – декабрь 1932 г. – С. 146.
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нелегальних або напівофіційних засідань комфортно провади-
ти зустрічі або зібрання, не ризикуючи потрапити «під ковпак»
німецької  або  польської контррозвідок,  зрозуміло,  за  умови
дотримання  жорстких  конспіративних  вимог.  Конфігурація
кварталів й вулиць старого міста дозволяла «зацікавленим осо-
бам» з легкістю уходити від стеження, а згодом й розчинитися
серед  нагромадження будинків  з  незліченними  прохідними
дворами.

Данциг  також  був  потужним  українським  студентським
центром міжвоєнної доби. Високошкільне життя української
молоді вирувало насамперед у Високій технічній школі, яка бу-
ла заснована ще 1904 р. як Висока Технічна Школа Кайзера Віль-
гельма II у Данцигу (Kaizer Wilhelm II Technische Hochschule Dan-
zig). Згодом (до 1918 р.) – Королівська Висока Технічна Школа
у Данцигу (Kónigliche Technische Hochschule zu Danzig); 1918–
1921 рр. – Висока Технічна Школа у Данцигу (Technische Hochs-
chule in Danzig); 1921–1939 рр. – Висока Технічна Школа Вільно-
го міста Данцига (Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig).
Політехніка мала факультети: архітектури, цивільного будів-
ництва, машинобудування, електротехніки,  суднобудування,
хімічний та загальних наук254.

Перші  українські  студенти  почали  з’являтися  у  Данцигу
1921 р., але масово – вже наступного року. Один з тогочасних
студентів пригадував, що восени 1922 р. у вільному місті з’яви-
лося близько 150 українських студентів, які виявили бажання
записатися на Політехніку:

«Деякі з них були підготовані до студій попереднім слуханням
викладів в [таємній львівській] українській Політехніці. Колишні
вояки  осередніх  [Центральних]  держав  мали  першенство  в
прийнятті на студії як Kriegsteilnehmer [учасники бойових дій], і
в залежності від  їхніх військових заслуг, навіть були частинно
або й повністю звільнені від оплат за студії…»255.

Серед  численного  студентського  колективу  Данцизької
політехніки  легко  було  розчинитися  представникам  розві-
дувальних служб різних держав. Так, вищезгаданий «трикут-
ник  Беєра»  (нелегальну  резидентуру  ІНО  ОГПУ  у Німеччині)
презентував у цьому закладі вищої освіти агент на прізвисько
«Іос», англійський підданий256.

На теренах Вільного міста Данцига, користуючись його особ-
ливим статусом, традиційно перебували керівні структури Ком-
партії Західної України, окремі її керівники, насамперед лідери
КПЗУ-більшості,  які  після розламу  1927–1928 рр.  опинилися
поза офіційною партією й Комінтерном та перебували у ВМД
на напівлегальному становищі.

Відстоюючи ідею об’єднання західноукраїнських земель з
іншими національними територіями у складі УССР, керівницт-
во й активісти КПЗУ пильно придивлялися до проблем еконо-
мічного, політичного, національно-державного й культурного
будівництва у підсовєтській Україні. Саме у зв’язку з оцінкою
перебігу й спрямування цих процесів у КПЗУ на початку 1927 р.
виникла гостра криза. У республіці у цей час розпочалося згор-
тання політики українізації, намітилася тенденція усунення від
керівних посад націонал-комуністів. Жорстку лінію Кремля в
«українському питанні» забезпечував ставленик Й. Сталіна, з
квітня 1925 р. Генеральний секретар ЦК КП(б)У Л. Каганович.
За його ініціативою на лютнево-березневому об’єднаному пле-
нумі ЦК і ЦКК КП(б)У 1927 р. під час розгляду змісту й темпів
українізації  нарком  освіти  УССР  О. Шумський  був  обвинува-
чений у «націоналізмі» й було запропоновано «відкомандиру-
вати» його з України. Проти звинувачень й «відрядження» ви-
ступив  (утримався  при  голосуванні)  секретар  Закордонного
бюро допомоги КПЗУ, кандидат у члени ЦК КП(б)У і член ЦК

255 Шиприкевич В. Український студентський осередок в Данцигу в роках
1921–1945: Спроба  історичного  огляду  //  Пропам’ятна  книга  Данці-
герів: Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки
Вільного Міста Данцігу 1921–1945 / мат-ли вибрав і пригот. до друку
Володимир Шиприкевич. – Філадельфія; Торонто; Нью-Йорк, 1979. –
С. 32–33.

256 Очерки истории российской внешней разведки. – Т. 2. – С. 211.

254 Wiszka E. «Dancigerzy» – działalność ukraińskich organizacji studenckich na
Politechnice Gdańskiej w latach 1922–1933 // Rocznik Gdański. – 2000. –
T. LX. – Zeszyt 1. – S. 63–70; Бурім Д. Українські студентські об’єднання
в Німеччині у 20-х роках ХХ ст.: інтеграція в суспільство країни прожи-
вання та бажання збереження національної ідентичності // Ucraina
magna. – 2016. – Т. 1. – С. 254.
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КПЗУ К. Саврич (Максимович)257. 21 жовтня 1926 р. Політбюро
ЦК КП(б)У волею того ж Л. Кагановича визнало «несумісним»
поєднання К. Максимовичем роботи по лінії КПЗУ та апарату
Уповноваженого НКЗС СССР й звільнило його від посади зас-
тупника УпНКЗС в УССР258.

9–10 квітня 1927 р. у Данцигу відбулося розширене засідан-
ня VII пленуму ЦК КПЗУ, у якому взяв участь новопризначений
нарком освіти УССР, представник Виконкому Комінтерну й ЦК
КП(б)У Микола Скрипник («Миколос»). У центрі обговорення
опинився виступ К. Максимовича на лютнево-березневому пле-
нумі  ЦК  КП(б)У у  Харкові.  Офіційну лінію  ВККІ  й  ЦК  КП(б)У
презентував М. Скрипник. Одначе він не переконав присутніх.
10 членів і кандидатів у члени ЦК КПЗУ, зокрема, І. Калатинсь-
кий, Б. Копач (Ковальський), Й. Крілик (Васильків)259, Р. Кузь-

ма (Турянський), П. Лешега, Й. Скрипа (Вронський), П. Стасюк
(Тарас), М. Теслюк та ін., солідаризувалися з К. Максимовичем.
Лише  двоє  (Н. Шапіро /Сухий/260  й  П. Мінц /Бренер/261) –
меншість ЦК КПЗУ – підтримали проект резолюції М. Скрипни-
ка,  який  вважав  виступ  К. Максимовича  помилковим.  Таке
рішення пленуму М. Скрипник розцінив як розрив КПЗУ з Ком-
інтерном, ВКП(б) й КП(б)У262.

Засідання пленуму у Данцигу відбувалися у нервовій, напру-
женій атмосфері. Зокрема, К. Максимовичу здалося, що «Мико-
лос» підозрює його у зв’язках з польською дефензивою, оскіль-
ки польська поліція ледь не наступного дня після лютнево-бе-
резневого пленуму ЦК КП(б)У знала зміст виступу представ-
ника КПЗУ (К. Максимовича). Утім, цей конфлікт вдалося не-
гайно залагодити263.

257 Саврич  Карл  Авксентійович  (псевдонім –  Максимович; 18.01.1892–
17.07.1934) – політик і державний діяч УССР, один з лідерів КПЗУ. На-
родився у с. Кукільники (нині село Галицького р-ну Івано-Франківсь-
кої обл.).  Навчався  у  Станіславівській  гімназії,  на правничому ф-ті
Львівського ун-ту. У роки Першої світової війни – стрілець у Легіоні
УСС  (1914–1916), перебував  у  рос.  полоні.  Діяч  лівого  крила  УПСР,
УПСР (боротьбистів)  (1917–1919).  Співзасновник  і  секретар ЦК  КП
Східної Галичини (лютий 1919 р.). Служив в УГА (1919–1920). Секре-
тар Посольства УССР у Варшаві (1922–1924). Заступник Уповноваже-
ного НКЗС СССР при РНК УССР (1924–1926), секретар Закордонного
бюро допомоги КПЗУ (м. Харків). Член ЦК і Політбюро ЦК КПЗУ (1925–
1928), кандидат у члени ЦК КП(б)У (1925–1927). 1929 р. виключений
з ВКП(б). Працював у Саратові й Москві рядовим співробітником, стар-
шим  інспектором  «Заготзерна».  Заарештований  у  Москві  9  січня
1933 р. у «справі» «Московського центру УВО». Колегією ОГПУ 5 ве-
ресня 1933 р. «засуджений» до 10 років таборів. Утримувався у Біло-
морсько-Балтійському таборі. 17 липня 1934 р. наклав на себе руки.
Реабілітований 11 вересня 1958 р.

258 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 79.
259 Крілик  Йосип  Васильович  (псевдонім  –  Васильків; 22.07.1898–

11.09.1941) – один з лідерів КПЗУ. Уродженець містечка Краковець на
Львівщині (нині Яворівського р-ну Львівської обл.). Закінчив Академіч-
ну гімназію у Львові, навчався на правничому ф-ті Львівського ун-ту.
1919 р. служив в УГА. З 1920 р. – член КПСГ, секретар ЦК КПСГ (КПЗУ);
з 1923 р. – член ЦК КПП, з 1927 р. – член Політбюро ЦК КПП, представ-
ник КПЗУ у Польській секції ВККІ. У січні 1928 р. виключений з партії.

1929 р. заарештований польською владою й ув’язнений. Після звіль-
нення «покаявся» й 1932 р. виїхав в УССР. Арештований у Харкові у
«справі УВО» 13 квітня 1933 р. 23 вересня  1933 р. Судовою трійкою
при Колегії ГПУ УССР «засуджений» до 10 років позбавлення волі. Роз-
стріляний з групою в’язнів Орловської в’язниці у Медведівському лісі
(10 км від м. Орла). Реабілітований 5 березня 1959 р.

260 Шапіро Натан Максович (псевдоніми – Сухий, Нафта, Блюменфельд;
10.03.1897–?)  –  діяч  ЦК  КПЗУ (меншості).  Уродженець м. Сколе  на
Львівщині. Член КПСГ/КПЗУ з 1921 р. Член ЦК КПЗУ (1925). На квітне-
вому пленумі ЦК КПЗУ 1927 р. голосував за резолюцію, запропоновану
представником ЦК КП(б)У М. Скрипником, яка звинувачувала колиш-
нього наркома освіти УССР О. Шумського й члена ЦК КПЗУ К. Саврича
(Максимовича) у «націоналістичному ухилі». У жовтні 1927 р. обраний
членом Секретаріату ЦК КПЗУ. 1930 р. виключений з партії за фракцій-
ну боротьбу. Виїхав до СССР. 1933 р. визнав свої помилки, був відновле-
ний у партії, знову став членом ЦК КПЗУ. 1937 р. прибув до Львова під
прізвищем Блюменфельд й у жовтні був арештований поліцією. По-
дальша доля невідома.

261 Мінц Пінкус  (псевдоніми  – Олександр, Бренер) –  діяч ЦК  КПЗУ (мен-
шості).  На квітневому пленумі ЦК КПЗУ 1927 р.  спільно з Н. Шапіро
(Сухим)  голосував  за резолюцію  М. Скрипника, яка  звинувачувала
колишнього  наркома  освіти УССР  О. Шумського й  члена  ЦК  КПЗУ
К. Саврича (Максимовича) у «націоналістичному ухилі».

262 Radziejowski J. Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929:
Węzłowe problemy ideologiczne. – S. 159–164.

263 Ibid. – S. 162.
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Пленум утворив комісію з дев’яти осіб для з’ясування спра-
ви у ВККІ у Москві й одночасно дав директиву цим посланцям:

«1. На основі доповіді і прочитаних тов. Миколосом матеріалів
пленум ЦК КПЗУ не бачить націоналістичних збочень тов. Шум-
ського. 2. Пленум ЦК КПЗУ вважає, що виступ тов. Максимови-
ча на пленумі ЦК КП(б)У не порушує лінії КП(б)У в національній
ділянці»264.

Отже, більшість членів ЦК КПЗУ не погодилася з бруталь-
ною оцінкою діяльності О. Шумського, яку дав ЦК КП(б)У (Л. Ка-
ганович). Вони  по  суті  першими  серед  діячів  комуністичних
партій, приналежних до Комінтерну, повели рішучу боротьбу
проти національної політики Кремля.

18 лютого  1928 р.,  за  поданням  ЦК  КПЗУ (меншості),  ЦК
КП(б)У та ЦК КПП, Виконком Комінтерну своєю  постановою
виключив керівників КПЗУ (більшості) Й. Крілика, Р. Кузьму та
їхніх прихильників з партії й Комінтерну. А березневий пле-
нум ЦК КП(б)У 1928 р. виніс остаточний вирок опозиціонерам-
«шумськістам»:

«ЦК КП(б)У з обуренням констатує факт зради групи Василькова-
Турянського, що вчинили розлам КПЗУ на користь фашистській
диктатурі Пілсудського».

Уся  попередня діяльність проскрибованих лідерів партії по-
чала переглядатися під кутом зору перманентної зради й на-
ціоналізму265.

У момент розламу КПЗУ П. Ладан перебував у США, поза те-
реном діяльності власної партії й жорстких ідеологічних супе-
речок, тому не потрапив у фокус критики, але закономірно був
усунутий від керівництва «оновленої»/«сталінізованої» партії266.
Попри декларативне дистанціювання від затаврованих «шумсь-
кізмом» учорашніх колег, його ледь закамуфльовані належною
риторикою погляди все ж таки були близькими (якщо не то-
тожніми) націонал-комуністичним настановам «розламівців».

Територія  Вільного  міста Данцига  з наявністю  на ній  со-
вєтського консульського представництва використовувалася
лідерами КПЗУ (більшості), так званими «шумськістами», й як
канал порівняно безпечної комунікації з функціонерами Викон-
кому  Комінтерну, представниками  ЦК КП(б)У  й  офіційними
дипломатами УССР. Так, наприклад, у лютому 1929 р. Уповно-
важений НКЗС СССР у республіці Ян Антонович Берзін адресу-
вав Генеральному секретареві ЦК КП(б)У С. Косіору телеграму,
отриману від радника Повпредства СССР у Варшаві Юрія Ко-
цюбинського (мовою оригіналу):

«К нам в Данциге явились Волынец и Васильков и заявили: пер-
вое – признают правильным решение Москвы [по КПЗУ]; вто-
рое – готовы признать свои ошибки; третье – просят их связать
с “друзьями” [представниками ЦК КПП]; четвёртое – дать визу
для  поездки  Чучмая267,  Василькова  и  Волынца268  в  Москву.
Прошу это передать “друзьям” и их ответ по последним двум
пунктам телеграфировать мне»269.

264 Панчук М. І. Комуністична партія Західної України (КПЗУ) / М. І. Пан-
чук // Енциклопедія історії України: У 8 т. / НАН України. Ін-т історії
України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2007. –
Т. 4: Ка–Ком. – С. 508.

265 Там само.
266 Radziejowski J. Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy… – S. 213.

267 Чучмай Максим (25.08.1887–00.05.1936) – кооператор і політичний ді-
яч. Уродженець Кременецького повіту. Закінчив учительську школу у
Почаєві та учительські курси у Житомирі (1907). З 1910 р. брав участь
у кооперативному русі. Член УПСР (1918–1919). На початку 1920-х рр. –
інструктор об’єднання кооперативів у Дубно,  голова міської  «Прос-
віти». 1924 р. – співзасновник Українського Соціалістичного Об’єднан-
ня  –  Селянського  Союзу  (Сель-Союзу).  З 1926 р.  в Українському  Се-
лянсько-Робітничому Соціалістичному Об’єднанні (Сель-Робі). Посол
польського Сейму двох перших каденцій (1922–1930). З 1932 р. – член
ЦК Волинського Українського Об’єднання (ВУО).

268 Волинець Степан Олександрович (псевдоніми – Етьєн, Ярема, Стефан;
22.01.1895–10.04.1969)  – політичний  і громадський діяч, журналіст.
Закінчив Академічну гімназію у Львові (1914). Під час Першої світової
війни служив у Легіоні УССР, згодом в УГА. Закінчив Школу червоних
старшин у Києві (1920). 1922 р. повернувся до Львова, навчався у Таєм-
ному українському ун-ті, закінчив Віденський ун-т. Член КПЗУ й ЦК
КПЗУ  (1924–1928).  Під  час  данцизького  пленуму  ЦК  КПЗУ  1927 р.
підтримав К. Максимовича й О. Шумського. Був виключений з партії.
1928–1930 рр. – посол до Сейму від «Сельробу». 1933 р. був співзаснов-
ником «Фронту Національної Єдності». Неодноразово арештовувався
польською владою. У роки Другої  світової війни  у Львові  очолював
Ін-т народної освіти при УЦК. З 1944 р. жив у Берліні, згодом Ганно-
вері; 1949 р. емігрував до Канади. Помер у Вінніпезі.

269 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 14, арк. 19.
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Станом на 1930 р. у групі КПЗУ (більшості), за свідченням
П. Ладана, який отримав цю інформацію безпосередньо від Р. Ту-
рянського, залишилося лише 11 осіб: Р. Турянський, С. Волинець,
М. Теслюк, С. Рудик, Володимир [В. Попель?], П. Крайківський,
М. Павлюк, П. Стасюк, І. Хлонь, А. Леонтович й Р. Роздольський
(у Відні)270.

2 червня 1930 р. Р. Турянський від імені групи направив лист
ЦК КПЗУ й ЦК КПП, повідомляючи у ньому, що колишні опози-
ціонери визнають слушними усі ухвали Виконкому Комінтерну
у справі «шумськізму», розламу й їхньої порозламницької діяль-
ності й готові підкоритися будь-якому рішенню партії. До листа
долучалися підписи 70 менш знаних активістів партії з прохан-
ням відновлення їхнього членства у КПЗУ271. Утім, підписанти
так і не отримали позитивної відповіді на їхнє звернення.

Обшир Вільного міста Данцига, цієї території «вільної кон-
куренції»  численних  спецслужб,  активно  використовував  й

Павло Ладан у своїй розвідувально-вивідувальній діяльності.
Йому довелося звернутися й до «людського ресурсу» колишніх
колег – «шумськістів», які опинилися поза партією й вже певний
час перебували у своєрідному «чистилищі», марно сподіваю-
чись на реабілітацію й відновлення у КПЗУ – КП(б)У. Аби до-
сягнути потрібного результату, доводилося нічим не гребувати,
тим більше, що спонукало до таких контактів саме керівництво.
Зокрема, «товаріщ Бер» наголошував, що кремлівській розвідці
якраз і потрібні непартійні особи й що (у разі успішної роботи)
ОГПУ з часом допоможе їм повернутися назад до партії272.

Крім того, й самі «шумськісти», за характеристикою П. Ла-
дана, на той час вже «гальмували»:

«По-перше, ревізували шумськізм, назвавши його націоналізмом
й контрреволюцією; політику КП(б)У і ВКП у нацпитанні на Украї-
ні визнавали правильною, засуджуючи при цьому хвильовізм,
волобуїзм та інші “ізми”. По-друге, критикували у своїх виданнях
опозиції у ВКП[(б)] й КІ й свої коливання стосовно генеральної
лінії ВКП[(б)] та КІ. По-третє, вони стукали у двері партії й просили
прийняти  їх назад. Й хоча критику позицій ЦК КПЗУ у деяких
питаннях  партійної  політики  на  Західній  Україні  вони все  ще
продовжували, тим не менше, за словами членів партії, які приїз-
дили з країни [II Речіпосполитої], чимало шумськістів працювали
на місцях спільно з партійними організаціями. Навіть у колах
ЦК КПЗУ казали, що декого з цієї групи можна би вже прийняти
на стажування»273.

Також було відомо, що з Р. Турянським зустрічалися члени офі-
ційного ЦК КПЗУ й обговорювали умови, на яких його група
мала самоліквідуватися.

«Ніхто не говорив, – наголошував “агент Ігор”, – що їм шлях по-
вернення до партії зачинений раз і назавжди. Я також дивився
на них, як і на всі інші опозиції: якщо вони щиро засудять своє
минуле, партія і Комінтерн їм вибачать […]»274.

На другий рік праці П. Ладана в ІНО ОГПУ («це було напри-
кінці 1929 р. або на початку 1930-го») резидент запропонував

270 Роздольський Роман  (псевдоніми  – Прокопович, П. Сук, Тенет, В. С. та
ін.; 18.07.1897–20.10.1967) – історик і громадський діяч. Народився у
Львові.  Навчався у  Львівському, Празькому  й Віденському  ун-тах.
Співзасновник організації «Інтернаціональна революційна соціал-де-
мократична молодь» (ІРСДМ) (1918) – попередниці комуністичного
руху  у  Західній Україні.  Під  час  українсько-польської війни  1918–
1919 рр. був в УГА. 1919 р. – 1-й секретар Тимчасового ЦК КП Східної
Галичини; редактор журналу «Наш стяг» (1921–1922). Один із заснов-
ників й ідеологів КПЗУ, член її ЦК (1924). 1927–1931 рр., перебуваючи
у  Відні,  був  науковим співробітником  Ін-ту  марксизму-ленінізму  у
Москві. Під час розламу КПЗУ 1928–1929 рр. солідаризувався з націо-
нально-зорієнтованим крилом партії (т. зв. КПЗУ-більшості /«василь-
ківцями»/). 1929 р. виключений з КПЗУ за відмову перейти на партро-
боту до Львова. 1929 р. у Відні захистив дисертацію на тему «Проблема
неісторичних народів у К. Маркса і Ф. Енгельса» (д-р політ. наук). 1934–
1939 рр. працював на кафедрі екон. історії Львівського ун-ту. Восени
1939 р. виїхав до Кракова, де 1942 р. заарештований гестапо за перехо-
вування євреїв й відправлений до концтабору (Освенцім, Равенсбрюк,
Оранієнбург). 1947 р. переїхав до США, де оселився у м. Детройт (шт. Мі-
чиган), займався науковою роботою.

Докладніше див., напр.: Радзейовський Я. Роман Роздольський: лю-
дина, діяч, науковець / Януш Радзейовський; перекл. з польск. // Украї-
на модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т істор. досліджень. – К.:
Критика, 2009. – Ч. 3(14): Марксизм на сході Европи. – С. 166–177.

271 Radziejowski J. Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy… – S. 232.

272 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 279 зв.
273 Там само.
274 Там само.



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    301300        Олександр Рубльов

йому «нові плани розширення роботи» й дав, зокрема, вказів-
ку «взяти на роботу» одного з представників «шумськістської»
опозиції у КПЗУ, члена ЦК КПЗУ до 1928 р. Андріана Леонтови-
ча («Нюнека»).

Відтак «Ігор» укотре вже звернувся по допомогу до свого
берлінського приятеля Ф. Бея-Орловського:

«Я зустрів  Бея, члена  ЦК КПЗУ,  про  якого я  знав,  що він  часто
надавав послуги різним резидентам ГПУ, й попросив його дати
мені адресу Леонтовича. Отримавши адресу, я написав йому
листа й попросив приїхати до Берліна. Він приїхав, і ми разом з
тов. Бером розмовляли з ним про роботу […]. Бей говорив мені,
що Леонтовича зараз прийняли би у партію назад, якби він лише
подав окрему заяву […]. Бер говорив мені, що про Леонтовича
ГПУ  дуже хорошої  думки.  Леонтовичу  було  доручено  знайти
джерела у Галичині»275.

А. Леонтович, у свою чергу, запросив ще одного представни-
ка групи «більшості» – колишнього члена ЦК КПЗУ (1925–1928)
Петра  Стасюка (псевдонім  –  «Тарас»)276,  який планувався  на
роль «джерела», й запропонував йому і П. Ладану спільно зустрі-
тися на теренах Вільного міста Данцига й обговорити питання
майбутньої специфічної роботи. Зустріч відбулася у помешкан-
ні А. Леонтовича у Сопоті (Baedeckerweg // Zoppot).

Під час цієї «виробничої наради» П. Ладан у загальній формі
окреслив завдання, які поставила перед ним кремлівська роз-
відка, й запитав співрозмовника, що той думає про власну мож-
ливу співучасть у виконання цих завдань. Розуміючи, що кате-

горична відмова назавжди перекреслить для нього навіть гіпо-
тетичну можливість партійної реабілітації, Петро Стасюк тим
не менше не надто охоче ангажувався у виконання шпигунсь-
ких директив Москви, мотивуючи тим, що він прагне насампе-
ред знайомої йому партійної роботи, де може досягнути знач-
но більшого. Крім того, він, мовляв, не вміє вербувати прямих
контрреволюціонерів та й вигляд має не надто презентабель-
ний, аби «імпонувати ундівським чи увівським політикам»277.

П. Ладан, натомість, переконував співбесідника, що він з ча-
сом ознайомиться з роботою, йому допомагатимуть вказівками
з Центру, а ГПУ

«допоможе йому відновитися у партії через деякий час й що ця
робота послужить  йому  саме  як стажування  для прийняття у
партію».

П. Стасюк змушений був погодитися. Там же у Данцигу з П. Ста-
сюком мав розмову й заступник резидента ОГПУ «товаріщ Юлі-
ус», який, за словами П. Ладана, й «назначив йому бюджет»278.
На допомогу П. Стасюку був залучений ще один представник
опозиційної більшості КПЗУ – Іван Хлонь279.

Зустрічі П. Ладана з П. Стасюком і його помічником (І. Хло-
нем)  відбувалися  упродовж  року  у сопотському  помешканні
А. Леонтовича. Під час приїздів до Данцига П. Стасюк мешкав у
готелі, іноді – у знайомої німкені, у якої він знімав житло без
прописки й раніше під виглядом германізованого поляка з По-
знані. Його помічник також під час приїздів винаймав номер у
готелі у Данцигу або Сопоті. Службові розмови утрьох відбува-
лися або у кімнаті А. Леонтовича, або у лісі, на березі моря чи у
ресторані. Для прикриття своїх частих відвідин Данцигу П. Ста-
сюк просив «Ігоря» добути для нього фіктивне посвідчення від

275 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 117.
276 Стасюк Петро  Іванович  (1896–03.11.1937)  –  уродженець  с. Кліцько

Львівського  воєводства (Австро-Угорщина;  нині Городоцького  р-у
Львівської обл., Україна), учитель й кооператор, учасник комуністич-
ного руху 1920-х рр. у Східній Галичині. Член ЦК КПЗУ 1925–1928 рр.
Відкликаний в СССР 1931 р., заарештований у «справі УНЦ». Під час
«слідства» подав фальшиві свідчення щодо П. Ладана. Колегією ОГПУ
14 травня  1932 р. у  позасудовому порядку «засуджений» до 6 років
позбавлення волі у таборах; удруге КОГПУ 5 вересня 1933 р. «засуд-
жений» до 10 років таборів з поглиненням попереднього вироку. Ут-
римувався  на  Соловках.  Особливою  трійкою УНКВД Ленінградської
обл.  9 жовтня  1937 р.  «засуджений»  до ВМП.  Убитий  3  листопада
1937 р. під Медвеж’єгорськом у Карелії.

277 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 117 зв.
278 Там само.
279 Хлонь Іван Михайлович (псевдонім – «Іко»; 1897–1941?) – уродженець

Львівщини, функціонер КПЗУ. З 1918 р. – член ІРСД; з 1921 р. – член
КПСГ. З 1922 р. на нелегальній партійній роботі у Львові. 1924 р. очо-
лював технічний відділ ЦК КПЗУ; на II з’їзді КПЗУ (1925) обраний кан-
дидатом у члени ЦК КПЗУ. Активний діяч КПЗУ (більшості) (див.: Борці
за возз’єднання: Біографічний довідник / упоряд. Ю. Ю. Сливка. – С. 324).
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якоїсь німецької фірми, що він, мовляв, є її агентом й постійно
їздить у відрядження до ВМД. Поки вирішувалася справа з пос-
відченням, П. Ладан радив підлеглому, якщо його «накриють»
з грошима на польському кордоні, пояснювати, що він виграв
у казино. А  для правдоподібності  рекомендував  хоча  б  іноді
відвідувати гральний заклад й зберігати вхідний квиток. Так
само особисто чинив й П. Ладан.

Після виїзду А. Леонтовича з Сопота первісні зустрічі П. Ла-
дана зі своїми підлеглими (П. Стасюком та І. Хлонем) назагал
відбувалися на квартирі лідера групи «шумськістів» у КПЗУ –
Р. Турянського. Іноді у штаб-квартирі данцизького «шумськіз-
му» ніби випадково перебували й інші члени опозиційної гру-
пи – С. Волинець, П. Крайківський та С. Рудик. Тоді «Ігор» не-
одноразово ставав свідком нарад цієї групи – що робити далі,
як домогтися відновлення у партії. П. Ладан «не бачив у цьому
нічого злочинного» – лише закликав підлеглих максимально
дотримуватися конспіративності. Щоправда, із цим таки були
проблеми:

«Я питав Стасюка, хто, крім Турянського, знає ще про його робо-
ту  у  нас.  Він  казав:  Рудик,  Волинець,  Теслюк,  Крайківський  й
Володимир Сіяк, який також працював для “сусідів”  [Розвіду-
вальне управління РСЧА]. Така вже у них система. Вони живуть
майже нероздільно й один про одного усе знають. Я запитував
далі,  чи  знають  вони  про  людей,  з  якими  він  зв’язаний.  Він
стверджував, що ні. Я дивився на це з погляду його особистої
безпеки. Йому краще знати цих людей, бо він наражається на
небезпеку провалу і він повинен знати, що і як робить»280.

У  цих же  показах  від  23 травня 1932 р.  «Про мої  технічні
зв’язки з джерелами» П. Ладан окреслив й коло власних знань і
контактів з кремлівською шпигунською мережею у Німеччині
та Польщі:

«Я давно вже призвичаївся до того, що особисто я знав багатьох
резидентів ГПУ або КРО (Шталя, Гурського, Борецького, Жака,
Григорія, Оскара, Бера, Федю, Вальтера і багатьох інших) до всту-
пу на роботу в ІНО й не бачив нічого небезпечного у тому, що
про Стасюка знають його друзі. Навіть не вважав це питанням,

про яке варто говорити або думати. Для мене було важливим,
щоби про роботу ніхто не знав по суті, а він стверджував, що
про це ніхто нічого не знає»281.

П. Ладанові також було відомо про гуманітарні акції «шумсь-
кістів», спрямовані на лікувально-оздоровчу чи фінансову під-
тримку колег, які потрапили у скрутну ситуацію. Варто нагада-
ти, що з виключенням з партії учорашня номенклатура КПЗУ
позбувалася джерел фінансового забезпечення, яке надходи-
ло з Харкова (Москви), й змушена була шукати інших джерел
заробітку або ж годувати злидні. Така допомога була проявом
не лише опозиційної солідарності – поміч надавав й цілком «ка-
нонічний» кандидат у члени ЦК КПЗУ Федір Бей-Орловський:

«Я знав, що Бей і Ярема [С. Волинець] допомогли Турянському
особисто влаштуватися у санаторії й допомагали його родині. У
нього і його дитини туберкульоз. Знав, що Леонтович і Стасюк
допомагають йому з своєї платні. Стасюк говорив, що він іноді
допомагає Рудику, оскільки останній подихає з голоду. Просили
й мене допомагати. Я цього не робив. Казав Бею, що він повинен
відмежовувати філантропію від політики. Про те, що усі члени
цієї групи бідні й ледве-ледве дихають, знали й члени ЦК КПЗУ.
Ярема говорив мені, що Бараба282 відверто заявляв, що я утри-
мую деяких членів групи на засоби ГПУ, а вони допомагають
іншим. І я не бачив у  цьому жодного злочину, що вони один
одному допомагають зі своєї платні. Забороняти їм робити це я
не міг і не смів»283 (виділення П. Ладана. – О. Р.).

Зустрічі з агентурою відбувалися у заздалегідь визначений час.

280 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 118 – 118 зв.
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282 Іваненко  Григорій  Васильович  (псевдонім  –  Бараба; 09.11.1893–

14.09.1938) – функціонер КПЗУ. Уродженець с. Довге (нині Дрогобиць-
кого р-ну Львівської обл.). Учасник Першої світової війни, чотар Легіо-
ну УСС. У російському полоні (1915–1918). З 1919 р. член РКП(б). Член
ЦК КПСГ, делегат III (червень–липень 1921 р.) й IV (листопад–грудень
1922 р.) конгресів Комінтерну, II з’їзду КРПП (вересень–жовтень 1923 р.),
V  (серпень  1930 р.)  і  VI (жовтень  1932 р.)  з’їздів  КПП.  Засновник
підпільної  організації КПЗУ на Волині. 1928–1933 рр. – секретар  ЦК
КПЗУ й кандидат у члени Політбюро ЦК КПЗУ, 1930–1933 рр. – канд. у
члени ЦК КПП. 1933 р. відкликаний до Харкова. Репресований, «засуд-
жений» до 10 років таборів. Утримувався на Соловках, де й помер.

283 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 280.
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«Іноді я його [П. Стасюка] заставав уже в Цоппоті, іноді я чекав
зранку до обіду, а іноді навіть цілий день, – згадував П. Ладан.
– Він приїздив о пів на дванадцяту удень або о сьомій увечері.
Спершу ми розмовляли про роботу узагалі, згодом він йшов до
себе й писав, оскільки з собою він привозив дрібні записочки.
Іноді він казав, що втомився, повинен раніше виспатися й лише
другого дня почне писати. Я за цей час зустрічав інших: Маль-
ця, Йоса й Згжита. Завжди він казав, що дорога забирає у нього
дві – три доби, оскільки він об’їздить Варшаву далекими круж-
ними  шляхами,  через  Познань, якимись  бічними  лініями,  на
яких доводиться чекати по п’ять – шість годин наступного потя-
га. Проте там немає досвідчених шпиків й поліції»284.

Аналогічним  чином  підтримувався  зв’язок  й  з  помічником
П. Стасюка – І. Хлонем.

Із самого початку П. Ладан не був переконаний в ефектив-
ності розвідувальної діяльності новозавербованих А. Леонто-
вича, П. Стасюка та І. Хлоня. Він не сумнівався у їхній відданості
роботи, умотивованій регулярною платнею й додатково стиму-
льованій обіцянкою бути відновленими у партії, але не був оп-
тимістом щодо реальних їхніх можливостей бути корисними
нишпорками. Крім того, за вказівкою «товаріща Бера» він звер-
нувся до того ж таки Ф. Бея, аби той підшукав чи порадив надій-
ну людину, яка була б корисною для вербувань у Чехословаччи-
ні. Відтак було запропоновано кандидатуру Миколи Галія285.

Перші місяці роботи з новими людьми давали певні резуль-
тати, був задоволений й резидент, стверджуючи, що окресли-
лася оптимістична перспектива. Але невдовзі рожеві надії згас-
ли, натомість прийшло розчарування й роздратування:

«Кожна моя зустріч з ними – це була мука: я лаяв їх, погрожував,
просив, радив  й т. п. У відповідь на все я завжди отримував:
“Виходить, ми нездатні цю роботу робити, слід, отже, кинути”.

Після негайного інформування «Бера» й особливо «Монда» по-
стійно чув у відповідь:

«Ти не маєш права їх ліквідувати».
Або, за висловом, “Монда”:

«Ліквідувати легко – створити [агента-інформатора] важко»286.
Серед конкретних завдань, виконання яких доручалося П. Ста-
сюку, були: постачання відомостей щодо реальної УВО, вербу-
вання «кого-небудь з увівців для ІНО». Попри передані з Моск-
ви прізвища «найвиднійших увівців» й додаткову характерис-
тику кожного з них, агент все ж таки нічого не зробив287.

У розмовах з П. Стасюком перманентно виникала тема гро-
шей.  У  відповідь  П. Ладан  запропонував  підлеглому  спершу
розвинути роботу, «отримати два–три крупних джерела» й тоді
повернутися до підвищення платні:

«Казав йому, що навіть те, що він зараз отримує, – це манна не-
бесна, оскільки він нічого не робить. На що він завжди відпові-
дав: “Так я більше не буду працювати”. Після такої розмови я
змушений був іноді цілими годинами вмовляти його не кидати
роботи, бо мені мої начальники неодноразово говорили, що я
не  маю  права  ліквідувати  вербувальників.  Щодо  усіх  таких
зіткнень я завжди повідомляв своїм начальникам»288.

З часом керівництво ІНО інформувало «Ігоря», що писемні
матеріали, які готував у Данцигу П. Стасюк на підставі власних
дрібних чорнеток, не мають жодної цінності, натомість аген-
тові слід добувати автентичні документи (хоча б у копіях). Ре-
акція підлеглого була цілком сподіваною:

«Він образився й припинив узагалі писати. Останній період його
роботи був надзвичайно сумний. Коли я його зустрів у червні
1931 р. й він затребував за три місяці  гроші для себе й своїх
людей (близько 700 дол. або більше, точної суми тепер вже не
пам’ятаю), причому не привіз жодного слівця, жодного папір-
ця, я довго думав, що мені робити. На лаві у саду я ледь не ревів

284 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 119.
285 Там само, арк. 90.

Йдеться  про  журналіста  Миколу Галія (07.12.1892–02.10.1971) –
уродженця с. Боків (нині Підгаєцького р-ну Тернопільської обл.), який
18 червня 1932 р. захистив докторську дисертацію з філософії в Ук-
раїнському вільному університеті у Празі. Згодом мешкав у США (див.:
Universitas Libera Ucrainensis: 1921–2011 / Український Вільний Універ-
ситет: 1921–2011 / упоряд.: Уна Пацке, Микола Шафовал, Роман Ярем-
ко. – Мюнхен, 2011. – С. 364; Галій М. Як Москва нищила Грушевського /
/ Вільна Україна. – Нью-Йорк, 1966. – Ч. 52. – С. 20–24; Його ж. Вшануван-
ня Михайла Грушевського в ЗДА // Там само. – 1967. – Ч. 53. – С. 57–59).

286 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 280 зв.
287 Там само, арк. 103.
288 Там само, арк. 118 зв.
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від люті й свого безсилля. Лаяв його і просив, але не міг сам
його ліквідувати. Я особисто був би дав йому лише на зворот-
ню дорогу й натовк би ще пику на додачу»289 (виділення у тексті
П. Ладана. – О. Р.).

Вже під час власного арешту й «слідства» помічник «по ук-
раїнській лінії» берлінського резидента ІНО ОГПУ наголошував,
що робота з вищеназваною групою колишніх «шумськістів» з
КПЗУ приносила йому суцільні прикрощі. Через декілька міся-
ців співпраці він переконався, що «вони не вміють, не можуть
або не хочуть працювати»290. Щоправда, вирішальну роль у за-
лученні до співробітництва непридатних до агентурної робо-
ти осіб відіграло, на його думку, помилкове рішення, ухвалене
«товаріщем Бером»:

«У цьому немалу роль відіграла оцінка їх (особливо Леонтовича)
з боку тов. Бера, який також думав, що з них будуть гарні праців-
ники. Тов. Монду я посилено увесь час пропонував поговорити
з ними особисто й поглянути, чого вони варті. І з Леонтовичем,
і з Галієм він зустрічався, розмовляв, давав особисто завдання,
вислуховував їхні обіцянки, й все рівно нічого з того не вийшло.
Свідомо чи несвідомо, вони обманювали його так само, як і ме-
не. Стасюку я просив зробити паспорт, щоби він міг приїхати до
Берліну й також особисто переговорити з тов. Мондом […]»291.

Підбиваючи підсумки цьому сумному епізодові своєї розвід-
ницької кар’єри, П. Ладан резюмував:

«Усе моє нещастя полягало у тому, що я рішуче не знав нікого
особисто й у роботі цілком залежав або від Бея, до якого звер-
тався за людьми, або від людей з цієї групи шумськістів, яких я
знав за попередньою роботою у партії. Більше мені не було до
кого звертатися. Досвіду  у  чекістській роботі у  мене не було,
вказівок з Центру також ніяких не отримував»292.

Натомість керівництво «Ігоря», насамперед «товаріщ Монд»,
знайшло у його особі зручного для себе «цапа-відбувайла», який
мав заплатити власним життям за усі провали в оперативно-
чекістській вивідувальній діяльності. Тим більше, що П. Ладан

був виразно «чужим» у цьому брудному середовищі «циніків і
картярів», попри його особисту участь/співучасть у цій ганеб-
ній, у кінцевому підсумку, антиукраїнській діяльності.

Зрештою, він знову повернувся до Вільного міста Данцига
під час своєї добровільно-примусової «евакуації» до СССР у се-
редині серпня 1931 р., коли у данцизькому порту сідав на па-
роплав під пильним наглядом «Монда», аби попрямувати до
Ленінграда, далі Москви й згодом у безвість…

«Поїду, ще в ДПУ посадять»:
відкликання до Москви, арешт, «слідство» й страта

На хвилі арештів у сфабрикованій «справі» так званого «Ук-
раїнського  національного  центру»293  й  фальшивих  свідчень
проти  нього  оскаржуваних  у  «справі»  УНЦ  В. Дністренка  та
В. Коссака Павло Ладан був відкликаний до СССР й заарешто-
ваний у Москві 18 вересня 1931 р.

Колишній харківський журналіст, ув’язнений В. Дністренко
(1891–1937) неодноразово згадував прізвище П. Ладана у шир-
шому  контексті власних  вигаданих  показів щодо  «підривної
роботи» націоналістичного підпілля й закордонних еміграцій-
них центрів на теренах УССР. У двох протоколах допитів В. Дніс-
тренка від 26-го й 27-го квітня 1931 р. його названо у загаль-
ному переліку «членів УВО», які працювали у посольстві УССР
у Варшаві294. А вже 19 червня 1931 р. обвинувачуваний Всево-
лод Дністренко дав  розлогі  свідчення щодо  «антисовєтської
діяльності» Павла Ладана (цитуємо мовою оригіналу):

«Окремо треба спинитися на нелегальній антирадянській
роботі члена УВО ЛАДАНА.

ЛАДАН приїхав на Радянську Україну на початку 1921 р. з Аме-
рики, де він, заховавшись за партквиток, вербував українських
емігрантів до нелегальної військової антирадянської організації,
щоб перевезти їх, мов радянців, легальним способом на Україну.

289 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 119 зв.
290 Там само, арк. 280.
291 Там само, арк. 120.
292 Там само.

293 Докладніше див., напр.: Михайло Грушевський: Справа «УНЦ» і останні
роки (1931–1934) / публ. В. Пристайка та Ю. Шаповала. – К.: Критика,
1999. – 353 с.; Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнона-
ціональних  політичних  та  культурних  процесах  (1914–1939).  –  К.,
2004. – С. 346–355; та ін.

294 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 59881, т. 43, арк. 128–129, 136.
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Дійсно, ЛАДАН і ТКАЧУК перевезли партію членів згаданої
організації  на Україну,  розмістивши  їх  опісля  на  відповідних
роботах […]. В Америці ЛАДАН формально працював у компартії,
а  фактично  провадив нелегальну  агітацію  проти  Рад[янської]
України вкупі з СІЧИНСЬКИМ.

Приїхавши на Україну, ЛАДАН виїхав на роботу до радянсь-
кого посольства в Берліні, а згодом нелегальна організація відря-
дила його на роботу нелегальну до Комінтерну – ЛАДАН, працю-
ючи в Комінтерні, мав постійні зв’язки з редактором “Свободи”
РЕВ’ЮКОМ, якому надсилав для вміщення в американській пресі
антирадянські відомості про  економічний та політичний  стан
СРСР,  щоб  унеможливити  економічні  й  торговельні  зносини
Радянського Союзу з американськими відповідними фірмами.
Крім того, ЛАДАН мав постійні зв’язки з польським посольством
у Москві, якому передавав інформації та відомості про таємні
справи Комінтерну, особливо ті, що стосувалися революційного
руху в Середній та Південно-Середній Европі […]»295.

П. Ладан зафіксований як «контрреволюціонер» й у показах
від 14 червня 1931 р. Василя Коссака296, ще одного ув’язненого
у «справі УВО–УНЦ», аспіранта Інституту економічних дослід-
жень при Держплані УССР. За його словами, на початку листо-
пада 1925 р. заступник Уповноваженого НКЗС СССР при Уряді
УССР К. Максимович, член політбюро ЦК КПЗУ, запропонував
В. Коссаку виїхати для підпільної роботи у Галичину, щоби «бо-

ротися з московським впливом у лавах КПЗУ». Мовляв, було це
потрібно для поборювання загалом «московської України». Піс-
ля згоди на таке відрядження умовилися, що В. Коссак на почат-
ку січня 1926 р. вирушить з Харкова до Берліна, куди невдовзі
прибуде й К. Максимович й дасть докладніші директиви297.

У середині січня  1926 р.  В. Коссак  прибув до  Москви й  за
порадою А. Леонтовича, члена Закордонного бюро  допомоги
КПЗУ й, мовляв, «члена Української військової організації» у
Харкові, звернувся до польської секції Комінтерну, у якій через
декілька днів отримав фальшивий австрійський паспорт. На-
прикінці січня він уже дістався Берліна й одразу звернувся до
П. Ладана, який мешкав у той час у німецькій столиці і у якого
була явка КПЗУ. Саме через нього, мовляв, надсилалися до Гали-
чини «контрреволюціонери», які лише прикривалися партій-
ною приналежністю до КПЗУ. У лютому 1926 р. Берлін відвідав
К. Максимович. З нагоди його приїзду у помешканні П. Ладана
відбулася нарада за участю кількох членів «контрреволюцій-
ної організації». Йшлося, мовляв, про «московське панування в
Україні, знищення московщиною усіх проявів українського жит-
тя», видатню роль у спробах протидії цій централізаторській й
русифікаційній політиці члена ЦК КП(б)У О. Шумського й ту бо-
ротьбу «з московським впливом», яку «слід провадити у Гали-
чині у лавах КПЗУ»298.

Відтак  прізвище  й  сама  особа  П. Ладана  дедалі  щільніше
ув’язувалися із вигаданою чекістами густою мережею закор-
донного й вітчизняного (в УССР) «націоналістичного підпілля»,
міфічні учасники якого невдовзі були притягнуті до відпові-
дальності у «справах» «Українського національного центру» та
«Української військової організації».

Восени 1931 р. відбулася остання поїздка М. Ялового до Мос-
кви, пов’язана  із  його службовими  обов’язками.  Додатковою
спонукою до подорожі слугувала поштівка, підписана Ф. Беєм-
Орловським й П. Ладаном. Останній, зокрема, «просив приїхати
й зайти до нього». Літератор дістався союзної столиці вже після

295 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 59881, т. 44, арк. 228–231.
296 Коссак Василь Йосипович (1895–30.12.1937) – уродженець м. Дрогобича

у Галичині. У роки Першої світової війни служив у Легіоні УСС, чотар;
в Українській Галицькій Армії (1918–1920) – поручник; потім служив
у ЧУГА. З 1920 р. у Відні, де закінчив університет і став членом Ком-
партії Австрії. 1925 р. приїхав в УССР. З 1926 р. на підпільній роботі у
Галичині: редактор газети «Світло», секретар Коломийського окруж-
кому КПЗУ. 1929 р. на Волині: редактор газети «Нове життя». Неодно-
разово арештовувався польською поліцією. 1930 р. повернувся в УССР,
був  аспірантом  Інституту  економічних  досліджень  при  Держплані
УССР. 5 квітня 1931 р. арештований у сфабрикованій «справі УНЦ». У
закритому судовому засіданні Колегії ОГПУ 7 лютого 1932 р. «засуд-
жений» до шести років позбавлення волі. З 1933 р. – на поселенні (Во-
ронеж, Тобольськ). 1937 р. вдруге заарештований й Трійкою УНКВД
СССР Омської обл. 10 грудня приречений на смерть. Убитий разом з
дружиною Марією 30 грудня 1937 р.

297 ГДА СБ України, м. Львів, ф. 6, оп. 1, спр. П-20213, арк. 85.
298 Там само.
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арешту свого колишнього берлінського співрозмовника, тобто
після 18 вересня 1931 р.

На адресоване Ф. Бею-Орловському запитання, як зустріти-
ся з П. Ладаном, М. Яловий дістав відповідь, що той «кілька днів
тому кудись зник»:

«Не пригадую точно, але, здається, він дав якесь подвійне пояс-
нення: з одного боку, мовляв, він на такій  (він не сказав, на
якій саме) роботі, що йому заборонили тут з будь-ким зустрічати-
ся, тож він, Орловський, бачився з ним лише раз чи двічі, з іншого
боку – він, можливо, просто терміново поїхав назад. “Я завтра
піду дізнаюся. Я вже питав у ДПУ, і мені сказали, що він нібито
поїхав  на  курорт”.  Мені  тоді  спали  на  думку  слова  Ладана  в
Берліні, коли він реагував на своє запрошення до Москви, але
Орловському я про це не сказав. Я лише спитав його: може, його
посадили? Орловський спочатку відповів: “Біс його зна, можли-
во”, – а потім за своєю звичкою заметушився й сказав: “Е, дур-
ниці, завтра все з’ясую” […]»299.

За місяць, вже у Харкові, співрозмовники знову повернулися
до питання, куди зник П. Ладан. Цього разу Ф. Бей вже впевнено
стверджував, що «того [П. Ладана], певно, заарештовано»:

«Сказав також, що й Нюник [А. Леонтович] десь зник […]. На моє
запитання про те, яка ж усе-таки могла бути причина арешту
Ладана, якщо його заарештовано, – він висловився в тому дусі,
що, можливо, його просто перевіряють»300.

У середині серпня 1931 р. о дев’ятій ранку «Монд» телефо-
ном викликав «Ігоря» на термінову зустріч, під час якої заявив,
що вони негайно залишають Берлін. Здивований П. Ладан за-
уважив, що не зможе так швидко зібратися: оскільки їхатиме
за фальшивим паспортом, треба переглянути особисті речі, по-
значені колишньою дружиною його монограмою. Крім того, за
завданням «Монда», слід було написати листи усім «джерелам»
з вказівкою чекати наступних повідомлень. Також необхідно
було придбати квитки, чекати у черзі, відвідати банк, вилучити
звідти казенні кошти. П. Ладан відчував, що не встигне зібра-

тися  до  16-ї  години,  тому  роздратовано  відповів резиденту,
чому не можна перенести від’їзд на завтра. У відповідь почув,
що це наказ як на війні й виконання його не обговорюється.
Вочевидь, резидент мав певні сумніви, що йому вдасться вивез-
ти до Москви свого помічника, вірогідно, знав про необережні
висловлювання того: «Поїду, ще в ДПУ посадять».

Вже у внутрішньому ізоляторі ОГПУ 23 травня 1932 р. П. Ла-
дан пригадував подальший перебіг подій й гарячковий поспіх
тогодення:

«З цим я пішов додому. Вдома побачив, що я справді не встигну
ліквідувати квартири, але їхати я повинен, тому заплатив хазяйці
уперед за півтора чи два місяці, заявив, що батько помирає і я
повинен зараз їхати, зібрав усю білизну (лише), усі книжки за-
лишив, знищив тільки різні партійні брошури, газети й відозви,
наші деякі папери (легендовані), записки, адреси й т. ін., і зібрав-
ся до потяга. Чи було це під час першої зустрічі зранку, чи перед
поїздом (не пам’ятаю добре), тов. Монд запитав мене, де мій
американський паспорт. Я роздратовано відповів, що сам со-
бою керую, конспірацію знаю й добре його заховав. Тоді я ду-
мав, що він лише боїться, щоби я не тягнув цього паспорта з
собою, й тому запитує. Мені особисто не такий був важливий
мій легальний паспорт, як решта паперів, які Ви зараз вже маєте
разом з портфелем. Я ніколи не припиняв думати про те, що
мене ще чекає врегулювання питання моєї дитини, й для цього
мені потрібні були усі папери на прізвище Ладан, лист адвоката,
неприйнятий мій лист до теперішнього чоловіка моєї колишньої
дружини та інші речі, які знаходяться у портфелі. Це був єдиний
мотив, чому я відповів, що паспорт мій добре захований і йому
немає чого турбуватися. Я не передбачав, що і з цього також
зробить тов. Монд обвинувачення проти мене»301.

Відповідаючи на питання, чому залишив частину власних
речей у Берліні (у камері схову на вокзалі біля Zoo), П. Ладан
свідчив 6 лютого 1932 р.:

«Тому що тов. Монд говорив мені, що ми приїдемо назад на ро-
боту. Але я, залишаючи речі, зробив так, щоби їх легко можна
було будь-кому забрати звідти, оскільки на 90% був певний, що
я більше не повернуся»302.

299 Пояснювальні записки Михайла Миколайовича Ялового // Архів Розст-
ріляного Відродження. – Т. 1. – С. 76.

300 Там само. – С. 77–78.

301 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 120 зв. – 121.
302 Там само, арк. 91.
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Окрім ставлення до нього як «денщика», «агент Ігор» відчував
у поведінці «Монда» тенденцію «перебільшувати або цілком в
іншому світлі тлумачити» його висловлювання:

«Не знаю, на якій підставі заявив мені тов. Пустовойтов303, що я
“хотєл  употрєбіть  совєтскую  власть”.  Одразу  думав,  що  на
підставі того, що я залишив частину речей у Берліні. Але це мені
велів зробити тов. Монд. Тепер я розумію, чому тов. Монд так
мені говорив. Адже існувала теорія, що я не поїду до Москви,
отже, слід було дурити мене. Після всього, безперечно, Ви не
повірите мені, якщо я скажу, що про поїздку я вже давно думав
й бажав її, хоча й знав, що отримаю тут прочуханку»304.

18 серпня  1931 р.  пароплавом  з Данцига у  супроводі  (під
наглядом/конвоєм) «товаріща Монда» П. Ладан дістався Ленін-
града й негайно виїхав до столиці СССР. Вже наступного дня
прибув до Москві, де оселився у готелі під прізвищем Павла Іва-
новича  Порфирова.  Згодом  «Порфиров»-Ладан  свідчив,  що  у
Берліні він мав три паспорти: чеський на прізвище Formanek,
який  перед  від’їздом за  розпорядженням  «Монда»  здав  «то-
варіщу Едварду»;  американський  (США)  на  прізвище  Ладан,
залишений у портфелі разом з іншими речами у камері схову
берлінського вокзалу; австрійський на прізвище Dofek, з яким
він прибув до СССР й відібраний в ОГПУ305.

По  приїзді до  Москви  П. Ладан  спілкувався з  колом своїх
знайомих – українських урядовців й осіб, причетних до неле-
гальної  діяльності  КПЗУ  й  почасти  кремлівської  розвідки.
29 лютого 1932 р. від окреслив коло тодішніх своїх контактів:

«По приїзді до Москви я зустрів по декілька разів: тт. Гурського,
Штоля,  Бея,  Борецького,  Дідушка,  Дем’яновського,  “Алекса”
(прізвища не знаю); двічі – Шумського, Конара, Короп, Стефан-
ського; один раз – Солодуба, В. Сірко, Руденка. Бував на квар-

тирі у: Дідушків, Шумського, Гурського, Штоля, П’ятакова, раз у
Солодуба,  двічі  у  Бея  (на  квартирі  Конара, коли  той  поїхав  у
відпустку),  двічі  у  квартирі  Полоза,  який  також  перебував  у
відпустці»306.

Усі товариські контакти засвідчували погіршення загальної
політичної атмосфери. Так, Ф. Бея він уперше зустрів на Твер-
ській. Той уже знав, що П. Ладан у Москві й здивувався, чому не
відвідує давнього знайомого. Розмова була сумною:

«Я відповів, що мені не можна ні з ким зустрічатися. Говорив мені
про те, що усі його старі друзі у ГПУ й у Комінтерні ставляться
стримано до нього, що атмосфера нехороша. Говорив про арешт
Воєвудського і його дружини307, яких ГПУ утримує, невідомо за
що, так  само,  як  і  Гошовського308 й Василя  Коссака у  Харкові.

303 Пустовойтов Сєргєй  Аполлонович  (1893–07.09.1937) –  уродженець
Тамбова, функціонер ГПУ–НКВД УССР з 1921 р. Виконувач обов’язків,
начальник 2-го відділення СПО ГПУ УССР, нач. відділення 4-го відділу
УГБ  НКВД УССР.  Старший  лейтенант  ГБ (08.01.1936).  Арештований
27 липня 1937 р. 7 вересня 1937 р. виїзною сесією ВК ВС СССР «засуд-
жений» до ВМП. Розстріляний.

304 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 121 зв.
305 Там само, арк. 62.

306 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 92.
307 Воєвудський Сильвестр (Wojewódzki  Sylwestr;  псевдоніми  –  «Старо-

сінський», «Воєвода»;  1892–25.04.1938) –  польський  комуністичний
діяч,  посол  Сейму  (1922–1927), представник  Польщі у  Селянському
Інтернаціоналі. За  дорученням ЦК КПП  брав участь  у  підготовці  до
Європейського Селянського Конгресу, який відбувся у Берліні 27–29
березня 1930 р. По його завершенні був заарештований, по звільненні
отримав припис залишити Німеччину й повернутися до Польщі, що
також загрожувало арештом. У червні 1931 р., узгодивши це рішення
з ЦК КПП, пароплавом з Данцига відплив до Ленінграда. Щойно зали-
шивши корабель, 9 червня 1931 р. був затриманий ОГПУ. 16 березня
1933 р. Колегією ОГПУ за обвинуваченням у «шпигунстві» «засудже-
ний»  до 10 років  політізолятора. Утримувався  у  Ярославлі.  Вдруге
арештований 22 березня 1938 р., 25 квітня ВК ВС СССР «засуджений»
до ВМП. Розстріляний на полігоні «Комунарка» під Москвою.

308 Гошовський Адріан  Іванович  (псевдоніми  –  Богун, Волошин, Захаров,
Лемко, Островський; 13.06.1898–01.08.1967) – функціонер КПЗУ. Під
час Першої світової війни 1915 р. з батьками виїхав до Росії, до 1921 р.
мешкав у Ростові-на-Дону. 1921 р. повернувся у Галичину; навчався у
Вищій  школі світової  торгівлі  у  Відні та  Берліні (1922–1925).  Член
КПЗУ з 1924 р. Редагував легальну комуністичну газету у Львові «Про-
фесійні вісті» (1926–1927). Був заввідділом газети «Пролетар» (Харків,
1927–1928); керівником  профспілкового  відділу  ЦК  КПЗУ  у  Львові
(1928–1930). У лютому 1931 р. прибув до СССР, 28 лютого арештова-
ний  у  Москві,  звинувачений  у  провокаторській  діяльності у  КПЗУ.
Судовою колегією ОГПУ  7  березня 1932 р.  «засуджений»  до  5 років
таборів.  Утримувався  у  Сиблазі  до  березня 1936 р.  Реабілітований
Військовим трибуналом КВО 26 жовтня 1956 р. Виїхав до Польщі.



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    315314        Олександр Рубльов

Далі розповів, що у зв’язку зі справою Коссака (старшого)309 тут
у Москві арештували Палієва310 й Рожанковського, звинувачу-
ють також Конара311, через що він не проведений у заступники
наркомзему. Та  Конар  плює  на  це обвинувачення, це просто

наклеп. Якась-то “стара баба” заявила Конару, або комусь з його
друзів, таку історію: “ГПУ почало сумніватися у показах Коссака.
Для перевірки склало ГПУ протокол засідання, що не відбулося,
на якому нібито був присутнім й Коссак. Цей протокол пред’я-
вило Коссаку й заявило: "А ось про це засідання Ви нам нічого
не  казали". На  що Коссак  нібито  відповів:  "А-а,  я цілком про
нього забув"”. Після цього ГПУ ще більше стало скептично ста-
витися до показів Коссака»312.

Федір Бей категорично стверджував, що він
«не вірить в існування будь-якої [контрреволюційної] організації

з Коссака, Конара, Палієва, Рожанковського, що це люди – на
сто відсотків совєтські й навіть партійні»313.

Попри увесь вищезгаданий «скептицизм» ОГПУ щодо фаль-
шивих свідчень (зі слів Ф. Бея), саме сталінська таємна поліція
й фабрикувала численні «контрреволюційні організації»,  на-
самперед «Українського Національного Центру» й «Українсь-
кої Військової Організації»314.

Зрештою, П. Ладан й закордоном отримував тривожні вістки
про масові арешти в СССР/УССР, насамперед серед його знайомих:

«Коли я був ще у Берліні, прислала дружина Заячковського315 (сек-
ретаря ЦК КПЗУ) чоловікові листа, в якому говорила [езоповою

309 Йдеться про Коссака Григорія Йосиповича (1882–03.03.1939) – колиш-
нього полковника УСС, командира частин УГА у Львові (3–9 листопада
1918 р.), командира  3-го корпусу  й  запілля  УГА. В  УССР –  викладач
Школи «червоних старшин» (Харків), слухач курсів «Вистрєл» (Мос-
ковська  обл.), «воєнрук» Дніпропетровського хімічного ін-ту. Ареш-
тований у «справі» «УНЦ» 15 січня 1931 р. 7 лютого 1932 р. Колегією
ОГПУ «засуджений» до 6 років позбавлення волі. Вдруге заарештова-
ний 22 лютого 1938 р. 2 березня 1939 р. ВК ВС СССР «засуджений» до
ВМП. Розстріляний 3 березня 1939 р.

Докладніше див.: Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у за-
гальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). –
С. 348–350, 353, 482.

310 Паліїв Омелян Іванович (1888–18.01.1938) – український військовий,
комуніст,  уродженець  с. Звенигород  (нині  Пустомитівського  р-ну
Львівської обл.), брат українського політика Дмитра Паліїва. Навчався
у гімназії у Станіславові; закінчив правничий фак-т Львівського ун-ту
(1911). Служив  в  австро-угорському  війську  (24-й  піхотний полк  у
Відні). Працював у адвокатській канцелярії у Львові, згодом – Калуші
у д-ра А. Коса. Служив в УГА. Керуючий військовим відділом Галревко-
му (1920). Арештований 1931 р. у «справі» УНЦ. Був засланий до Сара-
това. Працював економістом обласної бази «Росшвейсбыта». Вдруге
заарештований 7 листопада 1937 р. УНКВД СССР по Саратовській обл.
Ухвалою Комісії НКВД й Прокурора СССР приречений до ВМП за «шпи-
гунство». Убитий 18 січня 1938 р. у Саратові. Реабілітований 11 верес-
ня 1958 р. Верховним Судом СССР.

311 Конар Федір Михайлович (справжнє прізвище – Палащук; 20.02.1895–
12.03.1933)  –  громадсько-політичний  діяч,  урядовець.  Народився  у
с. Рудники (нині Підгаєцького району Тернопільської обл.). Навчався
у гімназіях  міст Бережани,  Рогатин  та Львів, на  юридичному фак-ті
Львівського ун-ту (1912–1914). Студентом став членом УСДП Галичи-
ни. Під час Першої світової війни воював в австро-угорському війську,
згодом – у Легіоні УСС, хорунжий. 1916–1917 рр. редагував стрілець-
кий часопис  «Будучина». У листопаді 1918 р. – один з організаторів
антигетьманського повстання на Волині; до листопада 1919 р. – заст.
комісара Подільської губ. Від березня 1920 р. – у складі командування
ЧУГА. Брав участь у створенні КПСГ. У серпні – вересні 1920 р. – заввід-
ділу  внутрішніх  справ Галревкому у  Тернополі.  Згодом переїхав  до
Києва, звідти – до Москви. Делегат III конгресу Комінтерну. Був зав.
відділу  інформації,  преси  і  пропаганди  Профінтерну.  Згодом  на
керівній господарській роботі, зокрема, від 1930 р. – зав. фінансового

сектору й одночасно заст. наркома земельних справ СССР по МТС; від
1932 р. – у відділі кадрів «Союзколгоспбанку». Арештований 9 січня
1933 р., звинувачений у приналежності до «галицької військової контр-
революційної організації»,  «шпигунстві  на  користь Польщі», прина-
лежності до керівництва «контрреволюційною організацією шкідни-
ків» у системі Наркомзему і Наркомату радгоспів. 11 березня 1933 р.
Колегією ОГПУ «засуджений» до ВМП, наступного дня убитий. Реабілі-
тований 12 березня 1957 р.

312 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 92–93.
313 Там само, арк. 93.
314 Докладніший аналіз механізму фабрикування «справ» «УНЦ» та «УВО»

див.: Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональ-
них політичних та культурних процесах (1914–1939). – С. 332–487; Руб-
льов О.  Західноукраїнська  інтелігенція  у  таборах  СССР,  1930-ті  рр.:
людські  біографії  у  контексті  «перековки»  //  З  архівів  ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ. – 2004. – № 22. – С. 250–314.

315 Заячківський Мирон Титович (псевдонім – Косар; 18.11.1897–03.11.1937) –
уродженець  м. Коломиї. Учасник  Першої світової війни, перебував у
російському полоні. Навчався на медичному фак-ті Львівського ун-ту
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мовою]: “Тутешні хворі признаються до таких хвороб, що у них
сам лікар не вірить”. Це стосувалося Василя Коссака»316.

У межичасі між прибуттям до Москви й
арештом,  окрім  «цивільних»  зустрічей,
відбулися  й  «фахові»  розмови.  Упродовж
місяця,  за  його  ж  словами,  новоприбулий
відбув три наради-допити: з помічницею на-
чальника 5-го  відділення  (робота з  білою
еміграцією)  ІНО  ОГПУ  Тамарою  Кулинич,
своїм куратором «Мондом» – І. Камінським
й очільником ІНО ОГПУ Артуром Артузовим
(25 серпня). 27 серпня знервований П. Ладан
телефонував  до  «товаріща  Монда»,  вима-
гаючи  негайного  розгляду своєї  «справи»
й вирішення власної долі.

Нарешті 18 вересня 1931 р. до його по-
мешкання прибув нарочний з ІНО й запро-
сив П. Ладана «на розмову в особистих спра-
вах» до іншого помічника начальника 5-го
відділення  ІНО ОГПУ  Дмітрія  Смирнова317.
Того  ж дня у негостинних стінах цього ві-
домства й відбувся арешт «агента Ігоря».

14 січня 1932 р. помічниця начальника
5-го відділення (робота з білою еміграцією)
ІНО  ОГПУ  Тамара  Кулинич  подала  рапорт

заступнику  начальника  ІНО  ОГПУ  Міхаілу  Горбу318.  Напере-
додні, 13 січня 1932 р., вона розмовляла з «товаріщем Бертинсь-
ким», який, мовляв, знав Павла Ладана з 1925 р.

Особа «товаріща Бертинського» становить, на нашу думку,
непересічний інтерес. Йдеться про функціонера Комуністичної
партії Польщі Віктора (Ісаака) Львовича Житловського, урод-
женця Житомира (за іншою версією – Варшави; псевдоніми –
Альберт, В. Бертинський). Член Комуністичної робітничої па-
ртії Польщі (згодом КПП) з 1920 р., він був одним з керівників
партійної  організації  у Лодзі,  членом  її  округового  комітету.
1921–1924 рр. був ув’язнений. Від 1924 р. перебував в СССР, став
членом ВКП(б). Був функціонером Виконкому Комінтерну. Зас-
тупник начальника  польського відділення  КРО  ОГПУ (1926–
1928). Після здобуття влади у КПП під час VI пленуму ЦК КПП
(Берлін, 18–25 червня 1929 р. ) фракцією «меншості», очолюва-
ної Юліаном Ленським-Лещинським, призначений секретарем
Комісії безпеки при Політбюро ЦК КПП, що мала займатися «бо-
ротьбою з провокацією у партії». На V з’їзді КПП (Петергоф, 16–
29 серпня 1930 р.) обраний кандидатом у члени ЦК КПП, від
1935 р. – член ЦК КПП. Делегат III, IV й V конгресів Комінтерну319.

Зрештою, його характеристика П. Ладана, зроблена на запит
колеги з ОГПУ – Т. Кулинич – мала відповідне забарвлення й
аж ніяк не полегшувала долю в’язня:

(1917–1918). Полковий лікар 1-ї бригади УСС УГА, лікар 402-го Галиць-
кого полку 45-ї дивізії ЧУГА. Від 1928 р. – на підпільній роботі у Західній
Україні. Перший секретар і член Політбюро ЦК КПЗУ, кандидат у чле-
ни ЦК КПП. 1933 р. відкликаний до Харкова й репресований у «справі
УВО». 24 травня 1934 р. Колегією ГПУ УССР «засуджений» до 10 років
таборів. Утримувався на Соловках. Убитий 3 листопада 1937 р. в уро-
чищі Сандармох поблизу Медвеж’єгорська.

316 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 93.
317 Смирнов  Дмітрій Михайлович  (1901–20.09.1937)  – співробітник  ІНО

ОГПУ, ІНО ГУГБ НКВД СССР. Помічник начальника 5-го відділення ІНО
ОГПУ; начальник відділення ІНО ГУГБ НКВД; капітан ГБ (11.12.1935).
Звільнений з НКВД СССР 8 липня 1937 р. через арешт. Розстріляний у
Москві 20 вересня 1937 р. Реабілітований 17 квітня 1958 р.

А. Артузов.

Арештантське фото
П. Ладана.

1931–1932 рр.
318 Горб Міхаіл Савєльєвіч (уроджений – Розман Мойсей Санелевич; 15.06.1894–

21.08.1937)  –  кремлівський шпигун,  функціонер  ІНО.  Уродженець
м. Чуднова під Житомиром. Закінчив Житомирську гімназію (1914);
навчався у Петроградському психоневрологічному ін-ті (1914–1915);
закінчив три курси медичного фак-ту Університету св. Володимира у
Києві (1917). Лівий есер (1917); член КП(б)У з 1920 р. З січня 1921 р. –
в апараті  Іноземного  відділу ВЧК–ОГПУ: на  розвідувальній роботі у
Західній  Європі  (Німеччина,  Австрія;  1921–1926). З квітня  1926 р.  –
помічник,  з 1931 р. –  заст. начальника  ІНО ОГПУ, відповідальний  за
кремлівську резидентуру у Франції. З серпня 1934 р. – заст. нач. Осо-
бого відділу ГУГБ НКВД СССР, з 1937 р. – заст. нач. 3-го (контррозвіду-
вального) відділу ГУГБ НКВД СССР. Старший майор ГБ (1935). Ареш-
тований 29 квітня 1937 р.; розстріляний 21 серпня 1937 р.

319 Komuniści przeciw komunistom: Z Andrzejem Paczkowskim i Robertem
Spałkiem rozmawia Barbara Polak // Biuletyn Instytutu Pamięci Naro-
dowej. – Warszawa, 2005. – Nr. 1–2 (48–49). – Styczeń – luty. – S. 11.
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«Павло Ладан – це тип авантюриста й пройдисвіта, який усіляки-
ми заходами до 1931 р., тобто його виїзду до СССР, увесь час
провадив опозиційну роботу у КПЗУ. Не виключена можливість
й провокаційної його ролі у закордонному представництві цієї
партії. До його вербування він провадив спеціально партійну
роботу й повинен був виїхати до Америки за завданням партії.
Проте, з відомих лише йому мотивів, не бажаючи відправляти-
ся у ПАСШ, він […] від подорожі категорично відмовився, проте
вручену йому суму на від’їзд у розмірі 900 марок до партійної
каси не здав»320.

Далі «товаріщ Бертинський» з’ясовував колезі з ІНО ОГПУ,
кому, на  його  думку,  було  відомо  про  співпрацю  П. Ладана  з
кремлівською спецслужбою, а саме:

«Федору Бею, який усіляко йому у цій роботі допомагав через
підставлення джерел для вербування; представництву КПУ; ук-
раїнській колонії у Берліні; технічному працівнику Бертинсько-
го та іншим, хто лише цією справою цікавився. Персональний
склад його агентури також був відомий усім цим організаціям
й особам. А саме: Павло Ладан працював з Турянським (керів-
ник шумськістської опозиції у КПЗУ), Галієм (Прага), Нюнеком й
двома  підставленими  йому  Федором  Беєм  джерелами  по
Польщі, що з них один є польським провокатором».

Прізвища цих двох «підставлених джерел» «товаріщу Бер-
тинському» були невідомі321. Натомість знала ці прізвища Т. Ку-
линич, стверджуючи на підставі показів В. Коссака, що принайм-
ні один з них – Петро Стасюк – був «співробітником польської
дефензиви»322.

В. Бертинський також заявив, що про роботу Романа Кузьми
(Турянського) з П. Ладаном апарат ІНО ОГПУ не був поінформо-
ваний. За його словами, Р. Кузьма не виконував ролі джерела,
але писав доповіді П. Ладану з українського питання, епізодич-
но  отримуючи  від  нього  гонорар  у  доларах,  які  витрачав  на
видання опозиційного «Інформаційного бюлетеня» групи ко-
лишньої КПЗУ-більшості. На запитання Т. Кулинич, чи відомий

йому «по партійній лінії» П. Стасюк й чи подавав останній зая-
ву  про  відновлення  його  у членах  КПЗУ  після  виключення  з
партії  за  опозиційну  діяльність, В. Бертинський відповів, що
персонально з П. Стасюком не знайомий, але йому відомо про
подання групової заяви 70 осіб – членів КПЗУ – про відновлен-
ня у партії, одначе усім їм у проханні було відмовлено. Виняток
становив лише Федір Бей, роль якого у партії, мовляв,

«потребувала спеціального розслідування, й тому його задля ви-
рішення цього питання відправили до Москви, де він у даний
час й перебуває».

Завершувався  рапорт  Т. Кулинич  заступнику  начальника
ІНО запевненням, що вищенаведена розмова з В. Бертинським
становитиме безперечний інтерес для «справи Павла Ладана й
Стасюка»323.

320 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 332.
321 Там само.
322 Там само, арк. 332 зв. 323  ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 332 зв.

Схема шпигунських подорожей П. Ладана 1929–1931 рр.
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В’язень чинив запеклий опір фальшивим обвинуваченням,
які висувалися не лише проти нього, а й проти його учорашніх
колег по КПЗУ, які раптом перетворилися на «провокаторів»,
«контрреволюціонерів»,  польських  й  німецьких  «шпигунів».
Так, у його заяві до Колегії ОГПУ й Інтернаціональної контроль-
ної комісії від 4 лютого 1932 р. насамкінець міститься ледь заву-
альоване глузування з чекістських фантазерів-фальсифікаторів:

«Товариші! Безперечно, моя думка не має жодного значення для
Вас, але […] я скажу: швидше повірю, що Гінденбург проситься
у Компартію, ніж у те, що Бей, Стасюк, Максимович, Турянсь-
кий, Васильків, Волинець, Теслюк, Леонтович, Букшований або
хто-небудь з відомих членів цієї групи, яких я знав, можуть бути
агентами польської або якої-небудь іншої охранки. Це безглуз-
дя! Це казка! Це моя щира суб’єктивна думка про цих людей.
Таким же безглуздям вважаю натяки щодо того, що хто-небудь
з них ідейно пов’язаний з УВО або якою-небудь іншою органі-
зацією української контрреволюції. У мене, принаймні, немає
жодних даних, щоби такі підозри висувати. Але є з них особи,
яких я майже не знаю й яких я довгі роки вже не бачив. Можли-
во, сталася переміна з людьми. Ви кажете, що Василь Коссак
зізнається у провокації. Можливо, але за що ж Пілсудський дав
йому шість років в’язниці? Як це зрозуміти? А, можливо, вони
усі – провокатори? Уся партія складалася з самісіньких прово-
каторів? Це звучить трагікомічно, але доведеться Вам вірити»324.

8 квітня 1932 р. «джерело» П. Ладана – Петро Стасюк («АА/75»),
він же «співробітник польської дефензиви», дав чергові покази
щодо «контрреволюційної роботи» свого куратора по розвіду-
вальній діяльності. У його «свідченнях» без жодних сумнівів
стверджувалося:

«Павло Ладан був членом Української Військової Організації. До
неї вступив незабаром після її основання. Разом з Шумським і
Максимовичем працював він в контакті з нею, будучи в радян-
ському посольстві у Варшаві. Там теж стрічався з деякими виз-
начнішими провідниками УВО, від яких брав інструкції і яким
передавав відомості про посунення радянської влади»325.

Далі у «свідченнях» йшлося, що, й виїхавши в УССР, П. Ладан
не припинив своєї «контрреволюційної роботи», а, навпаки, ще

щільніше зв’язався з наддніпрянськими членами підпільної ор-
ганізації й «спільно з ними продовжував працювати для здійс-
нення ідеалів УВО»326. Аби допомогти, мовляв,

«українській контрреволюції знищити пролетарський українсь-
кий рух на терені Америки і Канади, Ладан вяжеться з такими
членами  УВО,  як  Мирослав  Січинський,  д-р  Осип  Назарук327,
редактор Ревюк328 і Павло Крат329, і їм передає докладні інфор-
мації про стан робітничих революційних організацій, їх силу та
засоби».

324 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 89 зв.
325 Там само, арк. 101.

326 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 101.
327 Назарук Осип  Тадейович  (31.08.1883–31.03.1940) –  український  гро-

мадський і політичний діяч, літератор, газетяр. Народився у м. Бучачі
на Тернопільщині. Навчався у Бучацькій й Золочівській гімназіях; вив-
чав право у Львівському ун-ті, закінчив юридичний фак-т Віденського
ун-ту (1908). У роки Першої світової війни служив у Легіоні УСС, керів-
ник  Пресової квартири УСС (1915–1918). Керівник Головного управ-
ління преси й пропаганди Уряду УНР (грудень 1918 р. – червень 1919 р.),
з червня 1919 р. – керівник Пресової квартири УГА. Заступник голови
делегації УНР на Ризькій мирній конференції у вересні 1920 р. 1922–
1926 рр. – у США: редактор тижневика «Січ» (Чикаго; 1923–1926), ча-
сопису «Америка» (Філадельфія; 1926–1927). Повернувся до Львова
1928 р., очолював редакцію газети «Нова Зоря» Української Христи-
янської Організації. Восени 1939 р. перед загрозою совєтської окупації
виїхав зі Львова. Помер від інфаркту у Кракові 31 березня 1940 р.

328 Рев’юк Омелян  (31.07.1887–21.02.1972)  –  американсько-український
громадський діяч, журналіст. Уродженець с. Перерослі Надвірнянсько-
го повіту у Галичині (Австро-Угорська імперія; нині – Надвірнянського
р-ну Івано-Франківської обл.). Навчався у Чернівецькому ун-ті. 1912 р.
емігрував до Канади. Два роки навчався журналістиці у Швеції. Згодом
у США, мешкав у Нью-Йорку та його передмісті Джерсі-Сіті, тогочас-
ному центрі української діаспори. Один із засновників Федерації Ук-
раїнців у США (1915); голова Об’єднання Українських Організацій в
Америці (1927);  співредактор (з  1920)  і  головний редактор (1926–
1933) газети «Свобода». Автор брошур: «Польща йде! Та не одна, а дві!»
(1917); «Ukraine and the Ukrainians» (1920); розвідок з історії україн-
ської іміграції у США; упорядник збірки «Polish Atrocities in Ukraine»
(1931) та ін. Помер у Нью-Йорку.

329 Крат Павло Георгійович  (15.10.1882–25.12.1952)  – письменник, гро-
мадський і церковний діяч. Уродженець с. Красна Лука на Полтавщині
(нині  Гадяцького  р-ну  Полтавської  обл).  Навчався  у  Лубенській
гімназії, Ун-ті св. Володимира у Києві (1904–1905), Львівському ун-ті
(1906–1907),  Саскатунській  пресвітеріанській  колегії  (Саскачеван,
Канада, 1915–1918). Був членом РУП, УСДРП (Спілки). Від 1905 р. – у
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Як стверджував П. Стасюк:
«Його [П. Ладана] помешкання в Берліні було місцем сходин за-

кордонних провідників УВО та місцем явки для цих членів Ук-
раїнської Військової Організації, що приїздили з Америки або з
Радянської  України.  Приїжджаючим  з  Америки  членам  УВО
Ладан давав там потрібні інформації і обговорював з ними плани
дальшої роботи УВО біля розкладання революційного табору.
Там же давав він інформації про Радянський Союз, очевидно,
інформації того роду, що мали дискредитувати і Радянський Со-
юз, і міжнародній революційний пролетарський рух. Виїжджа-
ючим на Радянську Україну давав Ладан зв’язки до тамтейших
членів УВО»330.

У своїй заяві до Колегії ОГПУ від 20 квітня 1932 р. ув’язнений
категорично спростовував вищенаведені «покази» П. Стасюка,
подавши таку характеристику свого нещодавнього підлеглого:

«Зараз я бачу, що він може брехати, підступно й нахабно обмов-
ляти, й якщо б мені зараз сказали, що він контрреволюціонер
сам, що він навіть агент охранки Пілсудського, я повірив би, хоча
стверджувати цього не можу й зараз, оскільки жодних даних
щодо цього у мене немає. Але він може брехати, значить, він
може бути негідником й в інших відношеннях. Він може бути й
провокатором»331.

Зрештою П. Ладан таки домігся очної ставки з П. Стасюком,
який під час особистої зустрічі з колишнім «куратором» пере-
бував «у дуже нервовому стані» й одразу назвав власні покази
«брехливими». Правдивими він визнав їх лише у тій частині,
де йшлося про те, що П. Ладан належав до групи «шумськістів»

того часу, коли вони ще перебували у партії332. Відтак принайм-
ні частково «свідчення» П. Стасюка були уневажнені. Утім, це
уневажнення стосувалося найґрунтовнішої частини обвинува-
чень на адресу «агента Ігоря». Але «слідство» не взяло до уваги
цього спростування.

14 травня 1932 р. Колегією ОГПУ П. Стасюк за ст. 58, пп. 4,
11, 13 КК РССФР був «засуджений» до 6 років таборів, підвідом-
чих ОГПУ. 5 вересня 1933 р. той самий позасудовий орган пе-
реглянув вирок: цього разу Петру Івановичу «визначили» вже
десять років таборів (ст. 58, пп. 4, 11), щоправда, з поглиненням
попереднього вироку.

Через рік перебування за гратами, 11 вересня 1932 р. П. Ла-
дан написав заяву на ім’я слідчого Журавльова, змальовуючи у
ній жалюгідні умови свого утримання й стан одягу:

«Мені сьогодні принесли дещо з речей: чорний костюм, сорочку,
сітку (спідня сорочка), рушник й дві пари шкарпеток».

Подякувавши за цей «дар» з його власних речей, в’язень зазна-
чив, що він украй потребує дещо іншого:

«У мене майже цілком зносилися черевики. Чи не можете
Ви дозволити перемінити мені ці черевики на інші, які перебу-
вали у чемодані у готелі “Россия”? Якщо неможливо дати чере-
вики, то прошу дати мені хоча б шнурки до черевиків.

Костюм я  просив  сірий  або  коричневий,  оскільки  чорний
арештанту навряд чи пасує. Але Вам краще знати. Я особисто
нічого не маю права вимагати.

Чи  повинен  я  надягати  краватку,  чи  ні?  Якщо  так,  тоді
пришліть краватку й носову хустину. Я лише питаю»333.

Й на додачу у постскриптумі в’язень просив видати светр,
який був з його речами, залишеними у Берліні й привезеними
згодом:

«Я дуже мерзну. Зимове пальто також не завадило б, якщо його
можна отримати»334.

28 вересня 1932 р. ув’язнений звернувся з черговим клопо-
танням до Колегії ОГПУ та ІНО. У ньому йшлося, що напередодні,

Швейцарії, з серпня  1905 р. – у Львові. 1907 р. емігрував до Канади.
Співзасновник НТШ у Канаді; керівник Української секції Соціалістич-
ної  партії  Канади;  редактор  часописів  «Червоний прапор»  (1907–
1908), «Робочий народ» (1914–1916), гумористичного часопису «Ка-
дило» (згодом – «Кропило»; 1913–1918; усі – Вінніпеґ). Від 1917 р. –
засновник  і викладач  Українського народного  ун-ту  ім.  М. Павлика
(1918–1919), основоположник Української Самостійної євангельської
церкви  (1919).  1924–1939 рр.  створював у  Галичині громади  Єван-
гельсько-реформатської  церкви,  служив  священиком у  м. Коломиї.
1938 р. оселився на фермі біля Торонто.

330 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 101.
331 Там само, арк. 103 зв.

332 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 199–200.
333 Там само, арк. 184.
334 Там само.
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27 вересня, слідчий поінформував бранця, що підставою його
арешту були покази П. Стасюка та інших «свідків» й що «слід-
ство» невдовзі завершиться.

«Товариші! – наголошував П. Ладан. – Невже я буду засуджений
без того, аби дізнатися, хто звів на мене наклеп, крім [П.] Ста-
сюка, й у чому саме полягає мій злочин?»335.

Він наполегливо просив «слідство» дати йому можливість поба-
чити й своїх колишніх начальників по шпигунській діяльності,
особливо, якщо вони й «товаріщ Монд», насамперед, скидають
на нього відповідальність за «будь-які невдачі у нашій роботі».

«Я не відчуваю за собою жодної провини й будь-яке покарання
мене буде  для  мене дорівнювати  смерті.  Допоможіть  мені
хоча б у цьому!»336 (виділення П. Ладана. – О. Р.), – наголошу-
вав бранець.

Звісно, такої «допомоги» йому не надали.
20 жовтня 1932 р. уповноважений 5 відділення ІНО ОГПУ

Григорьєв підписав постанову, згідно з якою слідча справа за
№ 122192  щодо  обвинувачення  громадянина  П. С. Ладана  у
здійсненні  злочинів,  передбачених  ст. ст.  58-4  та  58-11  КК
РСФСР, була «слідством завершена». Відтак пропонував пере-
дати її на розгляд Колегії ОГПУ у «позасудовому порядку». Нас-
тупного  дня документ  затвердив  своїм  підписом  заступник
начальника ІНО М. Горб337.

Поведінка політичних в’язнів сталінського режиму останніх
передрозстрільних  місяців у  дечому  була  спільною, дечим –
відрізнялася. Так, наприклад, генерал-хорунжий Ю. Тютюнник,
віртуально  присутній  у  паризько-бернських  перемовинах-
вмовляннях генерала О. Удовиченка 1930–1931 рр., що їх про-
вадили «Монд» та «Ігор», на останньому відтинку свого життя
вирізнявся дивовижною самодисципліною.

3 грудня 1929 р. «судове» засідання Колегії ОГПУ вирішило
розстріляти Ю. Тютюнника,  не  виконуючи  присуд  до  «особ-
ливого  розпорядження».  Тим  часом,  перебуваючи  у  камері

смертників у московських Бутирках, колишній генерал 22 січня
1930 р. листовно повідомляв дочці Ользі (1918 р. н.), як він три-
має душевну рівновагу в очікуванні вироку у своїй «справі» (за
«славною» совєтською традицією, судилище було заочним, ви-
рок не оголошувався):

«Моя  справа,  здається, ні  на  крок  уперед не  посунулася,
загрузла, як та коняка з возом на поганій дорозі, що ні тпр… ні
ну… Звичайно, так до віку не буде, але треба спокійно чекати,
куди воно поверне моя справа, як з місця зрушить. В нашому
стані найважливіше – то здобути і втримати рівновагу, не хви-
люватися. Я таку рівновагу давно здобув і маю її, тому почуваю
себе, може, й гірше, як на волі, але все ж не погано.

Щодня вранці, як прокинуся від спання, зараз же встаю, на-
мочую хустину в не дуже холодній воді і обтираюся весь од голо-
ви до п’ят, а потім щільно, що все тіло червоніє, витираюся насу-
хо простирадлом і зараз же беруся на цілих п’ятнадцять хвилин
до гимнастики, щоб добре зогрітися. Потім маршерую з кута в
кут по своїй невеликій кімнаті, аж поки не нарахую 4000 кроків,
що є біля двох з половиною верстов […]. Ну, а потім уранішній
чай, опівдні обід. По обіді знову маршерую 4000 кроків, а після
вечері, як лягати в постіль, знову гимнастика. Тому сплю я цілком
добре і в здоров’ї почуваюся гаразд. Так день у день. І хоч як
вони  подібні  один  до  одного,  проте  не  сумую,  не  втрачаю
рівноваги. Гірше почував себе в перші дні після арешту, а потім
призвичаївся. Щоб я не скучав та не сумував: до мене прилітає
мрія  золота,  рожева,  блакитна, могутня.  Вона, мрія,  потішає
мене, несе в надхмарні простори, на волю, в тихі хатини і бурх-
ливі окіяни. Але про мрію напишу іншим разом […]»338.

Очевидно, в’язнична поведінка бранця П. Ладана була іншою:
заперечення фальшивих обвинувачень, численні заяви-спрос-
тування, неодноразове голодування. Важко сказати, чи приліта-
ла до нього його мрія – «золота, рожева, блакитна, могутня».
Очевидно, що повинна була прилітати. Його внутрішній зір мав
би відтворювати картки-зображення його дотюремного життя,
життя на двох континентах – Сполучені Штати, Нью-Йорк, Євро-
па – Берлін, Берн, Варшава, Париж, Прага, Сопот, зрештою – Хар-
ків. А також десятки й сотні знайомих облич – колег, друзів й
ворогів.

335 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 206.
336 Там само.
337 Там само, арк. 211. 338 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 67405-ФП, арк. 49–49 зв.
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16 листопада  1932 р.  він  укотре  вже апелював до Колегії
ОГПУ й Президії ЦКК ВКП(б). 14 листопада слідчий сказав йому,
що «справа» його завершена досудовим розслідуванням й спря-
мована на розгляд «вищих інстанцій». Отже, заявник доходив
сумного висновку:

«Значить, мене не будуть викликати ні в Колегію [ОГПУ], ні у ЦКК, і я
ніколи не дізнаюся, хто на мене зводив наклеп й, вірогідно, далі
оббріхує, я ніколи не дізнаюся, у чому мене звинувачує соввлада
й партія, я ніколи не матиму можливості відповідати прямо на
брехню. Мало того, я зрозумів, що мене покарали також й на
підставі моїх власних показів, причому бралися до уваги мертві
літери показів, а не їхній живий сенс. А оскільки я не володію
зовсім добре російською мовою й часто, за браком відповідно-
го слова, замінював його приблизним висловом думки, не вик-
лючена ймовірність помилки при оцінці моїх показів»339.

В’язень  не  відмовлявся  визнати  свої,  як  йому  здавалося,
«справжні помилки»:

«Усі вони виходили з того, що мені здавалося, нібито українця-
комуніста вважають у КП(б)У й у КП Польщі, Румунії й Чехосло-
ваччини  завжди  другорядним  комуністом,  що  його  усюди
відсторонюють від керівництва, що ним нехтують й що тому він
повинен у Комінтерні боротися за своє міжнародне право гро-
мадянства. З цієї теорії витікали мої помилки в оцінці партійного
будівництва КП(б)У, сприйняття мною скиглення колишніх бо-
ротьбистів й українських соціал-демократів,  які перебували у
КП(б)У, за грунтовні причини для того, щоби засуджувати полі-
тику більшовицької партії у національному питанні на Україні,
боротьба в Комінтерні за право створювати у Польщі КПЗУ як
майже цілком незалежну від КПП організацію […]. Але усе це я
вважав боротьбою у межах компартії й Комінтерну, тоді не вба-
чав у цьому нічого некомуністичного, небільшовицького, анти-
ленінського […]. Звичайно, зараз я бачу усю безглуздість й шкоду
цих націоналістичних відтінків, засуджую їх й зумію боротися
проти рецидиву таких ухилів, де б вони не з’явилися»340.

Завершувалося  звернення  постскриптумом  –  вочевидь,
зверненням до тюремників й «слідчих»:

«Дуже вдячний Вам за газетку. За чотирнадцять місяців я уперше
побачив учора з своєї камери світ й боротьбу у ньому. Нью-Йорк,
Лондон, Берлін, Женева – усюди боротьба. СССР і життя. А я у
камері думав про смерть»341.

За  обвинувальним  висновком  П. Ладан  оскаржувався  у:
1) проведенні упродовж 11 років (з 1921 р.) «активної розлам-
ницької роботи у лавах КПЗУ» й приналежності до «Українсь-
кої військової організації»; 2) підтримуванні сталих контактів
з «розламівцями» у КПЗУ, активній участі у їхній «контррево-
люційній роботі» та утаюванні цих фактів від Іноземного від-
ділу ОГПУ упродовж 4-х років перебування на посаді відпові-
дального негласного співробітника ІНО ОГПУ; 3) «саботуванні
й зриві дорученої йому за кордоном серед українців роботи»342.

Невдовзі  ІНО  ОГПУ  була  підготовлена  довідка у  «справі»
П. Ладана, на підставі якої засідання Колегії ОГПУ мало вирішу-
вати долю в’язня, хоча ця доля вочевидь вже була передрішена.
У цій лаконічній інформації йому інкримінувалися три пункти,
формулювання  яких  дублювали положення  обвинувального
висновку. Відтак начальник ІНО ОГПУ А. Артузов пропонував
вищу міру соціального покарання – розстріл343.

Судовим рішенням Колегії ОГПУ від 20 січня 1933 р. П. Ладан
був «засуджений» до страти. Розстріляний 27 квітня 1933 р. у
Москві344, ставши черговою українською жертвою для чужого
(на диво, кровожерливого) Бога.

Тим часом тоталітарна «санація» кола знайомих П. Ладана
тривала, охоплюючи дедалі більшу кількість осіб.

19 січня 1933 р. у Москві ОГПУ був заарештований слухач
курсів марксизму-ленінізму при ЦВК СССР Федір Бей-Орловсь-
кий, колишній добрий знайомий, колега й приятель Павла Ла-
дана, який вже в ув’язненні згадував товариські контакти поміж

339 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 67405-ФП, арк. 254.
340 Там само, арк. 255–256.

341 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 67405-ФП, арк. 258.
342 Там само, арк. 306.
343 Там само, арк. 362.
344 Расстрельные  списки. Вып. 2:  Ваганьковское  кладбище  1926–1936 /

сост.: А. Краюшкин  (общее  руководство),  О. Мозохин (рук.  группы),
А. Горьков, А. Кудрявцев, М. Савкин, А. Рогинский и др. – М.: «Мемори-
ал», 1995. – С. 188.
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ними: «Федір Орловський, з яким я дуже добре завжди жив…»345,
тобто співпрацював, контактував і товаришував.

Під час попереднього «слідства» Ф. Бей-Орловський подав
фактичні  відомості про  свій життєпис:  вояк  Легіону  Україн-
ських Січових Стрільців (1915–1917); улітку 1917 р. – кур’єр,
друкар канцелярії Української Центральної Ради. Наприкінці
1917 р. вступив до полку київських Січових Стрільців й під час
евакуації УЦР з Києва перебував в охороні М. Грушевського. За
часів Директорії  УНР – рядовий, помічник  начальника  відді-
лу комунікації контрольно-інформаційного відділу при штабі
військ  Головного  Отамана  («петлюрівська  контррозвідка»);
служив у Корпусі Січових Стрільців, з яким відступив до Польщі
(1919–1920).

А далі подавалася традиційна «легендована» біографія ув’яз-
неного, який змушений був погодитися з лінією «слідства»:

«Перебуваючи  у  Львові,  БЕЙ-ОРЛОВСЬКИЙ  поступив  до
створеної там “Української Військової Організації”, яка поклала
собі за мету підготувати на Совєтській Україні збройне повстання
задля повалення там совєтської влади.

Свої завдання УВО намітила здійснити шляхом захоплення
керівництва первісно легально існувавшей у Польщі Компартії
Західної  України,  використання  її  можливостей  для зв’язку  й
створення блоку з контрреволюційними антисовєтськими елемен-
тами, які існували ще в УССР, а також шляхом легального й не-
легального засилання в УССР кадрів УВО для підпільної роботи.

З цією метою БЕЙ-ОРЛОВСЬКИЙ, як і деякі інші члени УВО,
1920 р. вступили у лави Комуністичної партії. У 1924 р. за спри-
яння інших дворушників партії БЕЙ-ОРЛОВСЬКИЙ був обраний
до складу ЦК КПЗУ, членом якого він був до дня арешту»346.

Колегією ОГПУ 5 вересня 1933 р. Ф. Бей-Орловський був «за-
суджений» до 10 років позбавлення волі.

У ніч з 12 на 13 травня 1933 р. у Харкові у будинку «Слово»
був заарештований берлінський знайомий П. Ладана літератор
Михайло Яловий, якого  обвинувачували  у приналежності до
УВО. Йому, зокрема, інкримінувалися такі «злочини»:

«1. 1919 р., перебуваючи  у  складі  боротьбистської делегації  у
Галичині, брав участь у переговорах з радикалами та есерами
щодо створення єдиного фронту проти більшовиків й у нала-
годженні зв’язку з польсько-петлюрівським штабом; 2. Був чле-
ном підпільної боротьбистсько-укапістської контрреволюційної
організації, що  готувала  збройне  повстання проти  Соввлади;
3. Брав  участь  у  контрреволюційній  діяльності  УВО,  беручи
участь у  нарадах  центру  УВО,  на  яких  вирішувалися  питання
підготовки повстання й інтервенції; 4. Від імені Всеукраїнсько-
го центру УВО підтримував зв’язок з контрреволюційними осе-
редками  й  групами,  насадженими  у  літературних  колах […];
5. Був зв’язаний з польським консульством у Києві й передавав
туди шпигунські матеріали […]»347.

13 травня 1933 р., на знак протесту проти арешту свого прияте-
ля й розгортання тотального терору, у тому ж будинку «Слово»
наклав на себе руки М. Хвильовий.

23  вересня  1933 р. М. Яловий був  «засуджений» Судовою
трійкою при Колегії ГПУ УССР до 10 років таборів.

Під  час  розгортання  в  УССР/СССР  репресій,  пов’язаних  з
фабрикуванням чекістсько-енкаведистським апаратом «справ»
«Українського Національного Центру» й «Української Військо-
вої Організації» 1931–1933 рр., більшість функціонерів КПЗУ чи
інших європейських комуністичних або совєтофільських орган-
ізацій, яких «компетентні органи» підозрювали у причетності
до УНЦ чи УВО, назагал обирали стратегію «овець на заклан-
ня» – приймали виклик «пролетарського суду», приїздили з-за
кордону в УССР/СССР, звідки прямували до камер сталінської
таємної поліції, далі після «слідства» й «вироку» – розстрільних
підвалів/ровів або розгалуженої мережі ГУЛАГу «Батьківщини
трудящих».  Дехто  з  них  також ще мав  шанс  пережити  «ско-
рострільні» роки Великого Терору й дожити до реабілітації.

Одначе  дехто, особливо  після страхіть  Голодомору 1932–
1933 рр. й відомостей про них і репресії в УССР, які різними шля-
хами потрапляли на Захід, зрікався своїх колишніх націонал-
комуністичних ілюзій й відкривав очі на те, що за лаштунками

345 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 37.
346 ГДА СБ України, м. Харків, ф. 6, оп. 1, спр. 0-21595, т. 1, арк. 77–78.

347 Обвинительное заключение по делу контрреволюционной «Украинской
Военной Организации» («УВО») / УССР. Государственное Политическое
Управление. Секретно-политический отдел. – Харьков, 1933. – С. 191–192.
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інтернаціоналістських гасел й вербальною любов’ю до «трудя-
щих усіх країн» криються банальні російські імперіальні пре-
тензії й антигуманна сутність тоталітарного більшовицького
режиму. Окремі учорашні комуністи знаходили у собі мужність
публічно заявити про власне прозріння. Деякі з них навіть нале-
жали свого часу до кола постійного спілкування Павла Ладана.

Так, наприклад, 26 липня 1933 р. львівське «Діло» вмістило
матеріал «Голос сумління». Йшлося у ньому про брошуру Сте-
пана Волинця «Слово до друзів». У редакційному вступі чита-
чам з’ясовувалися обставини появи цього видання й мотиви, з
яких автор вирішив розірвати з комуністичною ідеологією й
практикою:

«Самогубство Хвильового й особливо самогубство М. Скрипни-
ка заворушили сумлінням усіх чесних українських громадян, а
в тому числі, напевно, й комуністів, що є направду переконани-
ми українцями. Доказом на те брошура “Слово до друзів” […].
Автором брошури, що має під титулом назву “Відкритий лист
до робітників  і селян, моїх дотеперішніх політичних друзів”, є
бувший посол Українського Селянсько-Робітничого Соціялістич-
ного Об’єднання Степан Волинець. С. Волинець був послом до
варшавського сойму в рр. 1928–30 з Волині. Він належав до гру-
пи так званих шумськістів. І коли проти тієї групи почали орто-
доксальні комуністи й Комінтерн запеклу нагінку, С. Волинець
не заломився і не “покаявся”, а обстоював свої ідейні позиції до
останніх днів»348.

Варто навести авторську саморефлексію щодо причин, які
спонукали його до кардинальної зміни політичної орієнтації й
резиґнації з обітниці мовчання, що накладала на нього доне-
давна партійна дисципліна:

«На протязі усієї моєї скромної політичної діяльности я все при-
держувався строгої політичної дисципліни та льояльности супро-
ти політичної групи, якої я був членом, і супроти моїх політичних
друзів. Бувша шумськівська група, до якої я належав, ліквідуючи
себе політично й організаційно […], все ж таки зобов’язала мо-

рально своїх бувших членів ради добра міжнароднього робітни-
чо-селянського руху до революційної льояльности супроти цього
руху і його офіційного керівництва. З затисненими з болю зубами
і мимо обурення на той розклад, до якого довели нещасні бю-
рократи цілий західньоукраїнський лівий робітничо-селянський
табір, та на те, що твориться на Радянській Україні, я придержу-
вався цього морального зобов’язання льояльности до останньої
хвилини. З болем мовчав я, коли у Москві, зовсім невинно, без
ніякогіського суду, а лише на основі так званих “конфіденціональ-
них відомостей” […] ГПУ розстріляло мого товариша ще із шкіль-
ної лавки і близького приятеля Федя Палащука (Конара). З затис-
неними зубами мовчав я, коли застрілився Микола Хвильовий,
колишній ідейний провідник у боротьбі з попереднім русотяпсь-
ким наступом на Україну і нас усіх, бувших шумськістів, добрий
знайомий.

Смерть  Миколи  Олексієвича  Скрипника,  з  яким  я  враз  із
своїми приятелями мав щастя не раз і не два зустрічатись, балака-
ти, спорити, а був час, що разом на відповідному місці боротись
за українські справи (хоч опісля під час шумськівського розламу
він гостро шумськістів поборював), ця трагічна смерть й усвідом-
лення собі  її  політичного  значіння потрясла  мною  до  глибини
душі,  а  тому  дальше  я  мовчати  не  можу.  Загальні  інтереси
важніші ніж дисципліна групи»349 (виділення по тексту С. Во-
линця. – О. Р.).

Зрештою, назви розділів «Слова до друзів» достатньо мар-
кантні, аби не коментувати їхній зміст, а саме: «Кліка розбудо-
вує єдину-неділиму»; «Чужинці все були диктаторами в УСРР»;
«Господарський визиск України»; «Як виглядає у практиці ко-
муністів самоозначення народів»; «Ліквідація автономії УСРР»;
«Московський  гнет  на  українському  культурному  фронті»;
«Червоні губернатори на Україні – “малороси”». Завершувало
публікацію стисле редакційне резюме:

«Думаємо, що наведеного доволі, щоби зрозуміти весь жах того,
що твориться тепер на Україні і що примусило й комуністичне
сумління українця закричати з болю»350.

348 Голос сумління…: «Відкритий лист» чи краще акт обвинувачення б. пос-
ла Українського Сель-Роб. Соціялістичного Об’єднання Степана Волинця
проти  московських комуністичних  насильників  на  Україні  //  Діло.  –
1933. – 26 липня. – Ч. 193. – С. 1.

349 Голос сумління…: «Відкритий лист» чи краще акт обвинувачення б. пос-
ла Українського Сель-Роб. Соціялістичного Об’єднання Степана Волин-
ця… – С. 1.

350 Там само. – С. 3.
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11 й 12 серпня 1933 р. В. Винниченко відзначає, що читає
«Одвертий лист» Степана Волинця. На жаль, ніяк не фіксуючи
власних вражень від цієї лектури351.

Подальша ідейно-політична еволюція С. Волинця невдовзі
привела його до праворадикального «Фронту Національної Єд-
ності», лідером якого був колишній старшина УССР Дмитро Палі-
їв. Як наслідок – неодноразовий арешт польською владою, восени
1939 р. вихід з тюрми й виїзд до німецької зони окупації. Далі –
член Військової управи дивізії СС «Галичина» (референт пропа-
ганди), англійська зона окупації Німеччини, редактор тижневи-
ка «Українське слово» у Бльомбергу. Еміграція до Канади 1949 р.

13 вересня 1933 р. львівське «Діло» під заголовком «Недав-
ній комуніст – кається» оприлюднило заяву співзасновника й
першого голови Культурно-освітнього об’єднання українських
робітників у Німеччині «Воля» Дмитра Феркуняка-Григорови-
ча, що її він надіслав Українській пресовій службі у Берліні. У
документі йшлося:

«Стоючи на становищі, що зміна політичного погляду лю-
дини, яка брала активну участь в політичному житті, повинна
бути подана до публичного відома, заявляю слідуюче:

По докладному провіренні свого внутрішнього переконан-
ня відносно діяльности комуністичного інтернаціоналу взагалі,
а комуністичної партії Західної України, якої приклонником і ак-
тивним співробітником я був, зокрема, стверджую, що комуніс-
тична партія не заслуговує на довіря до неї широких працюючих
мас. Її гасла про рівність, вільність і братерську співпрацю, со-
ціяльне  й  національне  освободження  людства  і  т. д.  є  лише
пустими фразами, що служать лише для обману мас і до під-
бурювання клясової ненависти й ворожнечі.

Масовими  розстрілами  в  льохах  ДПУ  без  жадного  суду,
масовими засланнями на неминучу смерть в північносибірські
тундри  і  іншими карами  тероризує вона  міліони працюючих,
повертаючи їх в бездушну худобу.

Дійсність показала, що під інтернаціонально-централістич-
ною покришкою ведеться огидний великодержавний націона-

лістичний шовінізм пануючої московської нації, поневолюючи
недержавні нації та повертаючи їх в стан рабів-невільників гірш
панщизняних часів.

Національна політика кровавого червоного Кремлю нічим
не ріжниться від панування абсолютизму, навпаки, ця кліка зло-
чинців-каторжників, засівши в Кремлю, постановила знищити
все, що могло б загрожувати її кровавому ремеслу.

Виходячи  з  заложення  цієї  жорстокої  дійсности,  зриваю
ідеольоґічні зв’язки (яких, до речі, я давно вже перестав бути
приклонником) з комуністичним рухом (партією) і свою співпра-
цю з ним осуджую як злочин супроти національно-визвольної
боротьби моєї  української  нації.  Для  українця,  в  якого  серці
жевріє ще хоть маленька іскорка любови до своєї поневоленої
нації, не може бути місця в комуністичному русі»352.

До речі, 1933 р. перетнулися життєві шляхи й службова ка-
р’єра вищезгаданої Тамари Кулинич й відомого згодом сталін-
ського терориста Павла Судоплатова, який став її наступником
на посаді в ІНО:

«В 1933 г.  глава украинского ГПУ Балицкий был назначен
заместителем председателя общесоюзного ОГПУ. Переезжая в
Москву на новую работу, он взял с собой нескольких сотрудни-
ков, в том числе и меня. Я получил в управлении кадров цент-
рального  аппарата  госбезопасности  должность старшего  ин-
спектора, курировавшего перемещения по службе и новые на-
значения в Иностранном отделе (закордонной разведке) ОГПУ.

В то время я начал часто сталкиваться по работе с Артузо-
вым, тогдашним начальником Иностранного отдела, и его за-
местителем Слуцким. В 1933 г. [Т.] Кулинич, офицер, отвечавшая
за оперативное наблюдение и борьбу с украинской эмиграцией
на Западе, подала рапорт об отставке по состоянию здоровья.
Узнав, что я родом с Украины и имею опыт работы в местных
условиях, Артузов предложил эту должность мне»353.

Заступник нелегального резидента ІНО ОГПУ «Беєра» – Мо-
риц Вайнштейн («Юліус») 1930 р. був відкликаний до Москви.
Відтоді служив в ОГПУ–НКВД СССР, був інструктором парткому
НКВД СССР; старший лейтенант ГБ (1936). Арештований 26 ве-

351 Винниченко В. Щоденник / НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка; Комісія УВАН у США для вивчення і публікації спадщини В. Вин-
ниченка; КІУС. – К.; Едмонтон; Нью-Йорк: Смолоскип, 2020. – Т. 5: 1932–
1936 / упорядкув. Ольги Матвєєвої. – С. 214.

352 Недавній комуніст – кається // Діло. – 1933. – 13 вересня. – Ч. 240. – С. 3.
353 Судоплатов П. Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидетеля

/ Павел Судоплатов. – М.: ТОО «Гея», 1996. – С. 16.



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    335334        Олександр Рубльов

ресня 1936 р. за підозрою у приналежності до «контрреволю-
ційної терористичної організації». Наказом наркома внутрішніх
справ СССР № 1138 від 8 липня 1937 р. М. Вайнштейн був звіль-
нений узагалі з ГУГБ НКВД СССР з виключенням з обліку, згідно
зі ст. 38, п. «в» («неможливість використання на роботі у Голов-
ному управлінні державної безпеки») «Положения о прохож-
дении службы начсоставом ГУГБ НКВД СССР». Військовою ко-
легією Верховного Суду СССР 19 серпня 1937 р. «засуджений»
до вищої міри покарання й розстріляний того ж дня. Реабіліто-
ваний ВК ВС СССР 28 травня 1958 р.

Крім справи «Ігоря», 1931–1932 рр. у резидентурі «Беєра»
трапилося декілька провалів агентури. У лютому 1933 р. Центр
ухвалив рішення щодо її розформування. Керівник – Бертольд
Карлович Ільк («Беєр») – був відкликаний до Москви й переве-
дений до контррозвідки.  З травня  1935 р. – начальник 10-го
відділення 5-го (Особливого) відділу ГУГБ НКВД СССР, старший
лейтенант ГБ (з 05.12.1935), з 19 січня 1937 р. – заступник на-
чальника  3-го відділу  Управління ГБ  НКВД  СССР  по  Сталін-
градській області. 28 квітня 1937 р. арештований за обвинува-
ченням  у шпигунстві.  Комісією  у складі наркома внутрішніх
справ, прокурора СССР й голови Військової колегії Верховного
Суду СССР 19 червня 1937 р. «засуджений» до ВМП. 20 червня
розстріляний.  Посмертно  реабілітований  30  жовтня  1958 р.
Військовим трибуналом МВО.

У середині 1933 р. у Варшавському округовому суді у термі-
новому порядку розглядалася справа двох шпигунів, які працю-
вали на користь «однієї з сусідніх держав». Йшлося про Ігнація
Брохіса (також Ігнацій Гідаль Брохес) та Александра Стерчинсь-
кого. Перший був промисловцем єврейського походження, який
працював у взуттєвій галузі й мешкав у Берліні, інший – капі-
таном запасу Війська Польського й «колишнім співробітником
МЗС» II Речіпосполитої, «широковідомим у світських колах Вар-
шави». Процес проводили військові. Стверджувалося, що арешт
І. Брохіса відбувся у момент, коли він «намагався вивезти з Вар-
шави секретні відомості», а обидва підсудних «перебували на
послугах розвідки однієї з сусідніх держав». Стале замешкання
промисловця у Берліні аж ніяк не доводило, що він і його підруч-

ний А. Стерчинський працювали саме на користь німецької роз-
відки. Польській контррозвідці вже з початку 1920-х рр. було
добре відомо, що у німецькій столиці розташовувалася рези-
дентура кремлівської розвідки, яка розпрацьовувала Польщу.
Дипломатичним прикриттям шпигунської діяльності слугува-
ло Повноважне представництво совєтської Росії, а згодом СССР
у Берліні354.

Експертами на процесі виступали два офіцери II відділу Го-
ловштабу Польщі. Обом підсудним було доведено їхню співпра-
цю з відділенням ОГПУ у Берліні й засуджено на кару смерті
через повішання. Вирок було виконано355.

В агіографічній статті, присвяченій постаті І. Камінського,
цей епізод презентований у прихильному для «Монда» ракурсі.
Мовляв, одним з найцінніших джерел інформації для І. Камінсь-
кого був І. Брохіс, «вихідець з Росії, із сім’ї крупного фабриканта-
мільйонера польського походження». Під час поїздки на Дале-
кий Схід 1917 р. у бізнесових справах він вимушено затримався
аж до початку 1920-х рр. й встановлення у краю більшовицької
адміністрації. 1922 р. було засновано польсько-азійське акціо-
нерне товариство «Сибір-Пол», що мало на меті торговельний
обмін поміж Польщею й Далеким Сходом (йшлося насамперед
про  торговельне  судноплавство  між  портами  Вільного  міста
Данцига й Владивостока). Одним з засновників-акціонерів і був
І. Брохіс. Тоді доля й звела його з місцевим чекістом на ґрунті
надання взаємних послуг. Потрапивши до агентурної мережі
ОГПУ, підприємець й надалі надавав специфічні послуги зовніш-
ній розвідці Кремля, цього разу вже у Польщі, до якої емігрував.

І. Брохіс мав широкі зв’язки в урядових колах II Речіпосполи-
тої й міг здобувати важливу інформацію для І. Камінського з
МЗС, МВС й військового відомства Польщі. Його постійні рейди
поміж Варшавою і Берліном зручно пояснювалися сталим за-
мешканням у німецькій столиці й наявністю у ній філії фірми.
Одначе ситуація загострилася з приходом до влади у Німеччині

354 Pepłoński A. Kontrwywiad II Rzeczypospolitej. – S. 157.
355 Ibid. – S. 285; Brochis i spółka – proces szpiegowski: [електронний ресурс]:

https://www.salon24.pl/u/nick/780911,brochis-i-spolka-proces-szpiegowski.
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А. Гітлера. Пильнішим стало поліцейське стеження. Одного разу
І. Брохіса навіть арештували за підозрою у шпигунстві на ко-
ристь Польщі, але невдовзі відпустили за браком доказів. Не
пасла задніх й польська контррозвідка. Агент отримав наказ
терміново залишити Польщу й виїхати з родиною до Швейцарії,
одначе зволікав356…

Невдовзі І. Брохіса затримала польська контррозвідка – вже
на Варшавському вокзалі, звідки він мав попрямувати до Швей-
царії.  Виклад подальших  подій  дослідник  біографії «Монда»
О. Скрипник подає у стилі героїчного епосу:

«На слідстві він тримався мужньо і нікого не видав. Жодним сло-
вом не обмовився і про свого куратора з радянської розвідки.
Згодом Варшавський  окружний суд засудив його разом з по-
мічником у розвідувальній діяльності до смертної кари через
повішання.  Помічником  І. Брохіса  був  чиновник  міністерства
закордонних справ, тому виконання вироку відбувалося у при-
сутності співробітників цього міністерства, яких у такий спосіб
хотіли застерегти від співпраці з іноземними розвідками»357.

Героїчну картину, щоправда, дещо псувала поведінка поміч-
ника І. Брохіса: А. Стерчинський, аби пом’якшити вирок, покли-
кався на власну невиліковну хворобу, унаслідок якої, мовляв,
уважав  себе  психічно  не  зовсім  нормальним. Кільканадцять
свідків, заслуханих під час судового засідання, й матеріали поль-
ської спецслужби цілком довели, що обидва шпигуни працюва-
ли на шкоду своєї Батьківщини й на користь СССР358.

Унаслідок цього провалу й демаскування шпигунської мере-
жі Кремля за ґрати потрапило ще кілька членів групи І. Брохіса:

«Через це І. Камінський, за вказівкою Центру, у терміновому по-
рядку  організував  виїзд  на  батьківщину  [яку?  Вочевидь  –
“батьківщину  трудящих”. – О. Р.]  і  переміщення  в  інші країни
співробітників резидентури і агентів розвідки, які могли потра-
пити в поле зору польської і німецької контррозвідок. Вдалося
нелегально переправити до Радянського Союзу і дружину І. Бро-

хіса з сином, де їм за клопотанням керівництва зовнішньої роз-
відки було надане радянське громадянство»359.

Відтак до Москви відкликали й І. Камінського. Утім, у цент-
ральному апараті зовнішньої розвідки він затримався ненадовго.

Навесні 1934 р. «Монд», попри «творчі невдачі», очолив не-
легальну резидентуру ІНО ОГПУ у Парижі. 1936 р. був відклика-
ний до Москви й 5 листопада 1936 р. призначений начальником
1-го відділення ІНО ГУГБ НКВД СССР; 2 грудня того ж року йому
присвоїли спеціальне звання майора ГБ.

22 лютого  1938 р.  «товаріщ  Монд»  був  ще  нагороджений
медаллю «ХХ лет РККА», а вже невдовзі заарештований за фаль-
шивим обвинуваченням. 21 лютого 1939 р. наказом по НКВД
він був усунутий з посади начальника 1-го відділення ІНО ГУГБ,
згідно з «Положением о прохождении службы начальствующим
составом Главного управления государственной безопасности
НКВД СССР», п. 38б («Арест судебными органами»), й засудже-
ний до тривалого ув’язнення. Після початку совєтсько-німець-
кої війни його несподівано (за браком кадрів й на прохання ко-
леги П. Судоплатова) звільнили з таборів й повернули до цент-
рального апарату НКВД. За відсутністю житла у Москві (родина
«ворога народу» була виселена зі столиці) він тимчасово замеш-
кав у колеги-приятеля Павла Судоплатова. «Монд» готувався
до свого останнього відрядження – до окупованого Житомира,
у тил вермахту, маючи завданням «розробляти українських на-
ціоналістів». Господар квартири так запам’ятав його постать:

«У пенсне й костюмі-трійці Камінський нагадував типового фран-
цузького бізнесмена. Проводжаючи його, моя дружина не могла
стримати сліз. Сам Камінський випромінював оптимізм. За його
словами, він по-справжньому щасливий, що його знову залучили
до роботи. Уплітаючи у свою розмову французькі анекдоти, що-
би трохи заспокоїти мою дружину, Камінський говорив, що для
нього це велика удача, навіть якщо йому й судилося померти»360.

Закидали І. Камінського за лінію фронту наосліп – зрештою,
звично для совєтських диверсійно-розвідувальних служб пер-356 Скрипник О. Громадянин з датським паспортом: [Іван Камінський] //

Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні. – С. 247–248.
357 Там само. – С. 248.
358 Brochis i spółka – proces szpiegowski:  [електронний  ресурс]:  https://

www.salon24.pl/u/nick/780911,brochis-i-spolka-proces-szpiegowski.

359 Скрипник О. Громадянин з датським паспортом… – С. 248–249.
360 Судоплатов П. Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидете-

ля. – С. 151–152.
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шого  року війни  з Німеччиною.  Відтак  доля  його  була  пере-
дрішена заздалегідь:

«Його видали одразу ж після приземлення у Житомирі. Це зро-
бив священик, агент місцевого НКВД, який на той час уже співро-
бітничав з гестапо. Камінський одразу відчув засідку, влашто-
вану на явочній квартирі, й застрелився. Про його долю ми дізна-
лися через три або чотири місяці. Усі, хто перебував поряд із
ним, були блоковані й убиті у перестрілці»361.

9  жовтня  1937 р.  відбулося  чергове  засідання  Особливої
трійки УНКВД СССР по Ленінградській області, під час якого,
зокрема,  було  блискавично  «розглянуто»  так  звану  «Справу
№ 103010-37 р.  Оперативної  частини  Соловецької  в’язниці
ГУГБ НКВД СССР на 134 особи українських буржуазних націо-
налістів, засуджених до різних термінів за контрреволюційну
шпигунську й терористичну діяльність на Україні, які, залиша-
ючись на колишніх контрреволюційних позиціях, продовжую-
чи контрреволюційну шпигунську,  терористичну  діяльність,
утворили контрреволюційну організацію “Всеукраїнський цен-
тральний блок”». Усіх  їх прирекли на смерть. Серед цих осіб,
убитих 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох під Мєдвєже-
горськом у Карелії, було чимало добре знайомих П. Ладану по
його закордонній діяльності у КПЗУ/Комінтерні й службі в ІНО
ОГПУ: Матвій Яворський, Мирослав Ірчан, Сергій Вікул, Петро
Демчук,  колишній  співробітник  Розвідупру  Василь  Дідушок,
Петро Дятлів (Дятлов), Мирон Косар-Заячківський, берлінсь-
кий  знайомий  й  співрозмовник  Михайло  Яловий,  «джерело»
П. Ладана – Петро Стасюк, Євген Черняк та ін.362

«Велика Чистка» 1937–1938 рр. знекровила й апарат Викон-
кому  Комінтерну363.  Серед  багатьох  інших  колег  15 травня

1937 р. НКВД був затриманий й «товаріщ Бертинський» – Вік-
тор Житловський, свого часу «експерт» від ВККІ у «справі П. Ла-
дана». 3 листопада 1937 р. він був розстріляний на полігоні «Ко-
мунарка» під Москвою.

16  серпня 1938 р.  члени  Президії  Виконкому Комінтерну
затвердили постанову про розпуск Компартії Польщі та її ав-
тономних складових – КПЗУ та КПЗБ. Ухвала умотивовувалася
тим, що, мовляв, керівництво КПП опанували «шпигуни й про-
вокатори»364.

У лютому 1938 р., під час відбування покарання Ф. Беєм-Ор-
ловським, він був обвинувачений удруге у приналежності до
УВО  й  «агентури  польської  розвідки»,  а  також  «дезінформу-
ванні» ОГПУ, що його агентом він перебував упродовж 1921–
1932 рр. У березні в’язня етапували до Москви, де продовжи-
лося «слідство». 14 вересня 1938 р. у судовому засіданні Війсь-
кової колегії Верховного Суду СССР «засуджений» до ВМП. Уби-
тий 15 вересня 1938 р. на полігоні «Комунарка».

Лідер колишньої КПЗУ-більшості Роман Кузьма (Турянсь-
кий) після покаянних заяв 1932 р. виїхав до СССР, працював у
редакції «Крестьянской газеты» у Москві. 8 лютого 1933 р. був
заарештований у «справі» «Московського центру УВО», згодом
«засуджений» до 5 років в’язниці. Утримувався у Владімірській
тюрмі  ГУГБ  НКВД  СССР.  11 лютого 1939 р.  розпочалося нове
«слідство» у  його «справі», оскільки  в’язень,  мовляв,  прихо-
вав під час «слідства» 1933 р. численні факти своїх зв’язків з
«розвідувальними  органами  Німеччини  й  Польщі»,  а  також
власну провокаційну діяльність у компартіях Західної України
та Польщі.

16 липня 1940 р. у Москві відбулося закрите судове засідан-
ня Військової колегії Верховного Суду СССР у «справі» Романа
Турянського.  Під час  судилища, серед  іншого, знову спливло
прізвище П. Ладана. Зокрема, підсудного запитали, чи був П. Ла-
дан членом ЦК КПЗУ.

361 Судоплатов П. Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидете-
ля. – С. 152.

362 Остання адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937–1938 рр.:
У 2 т. / СБУ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень; редкол.:
С. Богунов, В. Пристайко, О. Пшенніков, Ю. Шаповал (відп. ред.); упо-
ряд.: С. Кокін, П. Кулаковський та ін. – 2-ге вид., доопр. і доп. – К.: Сфе-
ра, 2003. – Т. 2. – С. 714–720, 727, 730.

363 Докладніше див., напр.: Ватлин А. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы /
Александр Ватлин. – М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России
Б. Н. Ельцина, 2009. – С. 333–372.

364 Докладніше див., напр.: Szyr E. Okoliczności rozwiązania KPP / E. Szyr //
Nowe drogi. – 1987. – Nr. 7. – S. 88–104; Фирсов Ф.И. Коминтерн и Ком-
мунистическая партия  Польши /  Ф. И. Фирсов, И. С. Яжборовская  //
Вопросы истории КПСС. – 1988. – № 11. – С. 20–35; № 12. – С. 40–55.
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«Так, Ладан був членом ЦК КПЗУ, – відповів Р. Турянський, катего-
рично відкинувши водночас зв’язок з уже страченим колегою
як агентом чужоземної розвідки. – Як з агентом германської роз-
відки я з ним ніякого зв’язку не мав»365.

Насамкінець на запитання голови суду, чи має він чимось допов-
нити судове слідство, Р. Турянський укотре вже рішуче запере-
чив власну «шпигунську діяльність», згадавши ще раз у цьому
контексті прізвище П. Ладана:

«В  обвинувальному  висновку  йдеться  про  мої  зв’язки  з
німецькою й польською розвідками й про те, що я, мовляв, бу-
дучи членом ЦК КПЗУ, використовував власне становище для
перекидання в СССР шпигунів. Усе це невірно […]. Стосовно Ла-
дана. Я з ним мав зв’язок як з членом ЦК КПЗУ. У Ладана й до
шумськістської групи були коливання. Коли він виїхав до Амери-
ки, він там почав говорити, що провадить боротьбу з щумськіс-
тами. Я у своїй статті, яку було вміщено у “Світі”366 під псевдоні-
мом Лазаркевич, викривав Ладана як шумськіста.

Якщо би я був з ним зв’язаний по шпигунській діяльності, я
би його не викривав. Я не міг використати своє становище для
перекидання шпигунів до СССР, оскільки 1928 р. я був викину-
тий з Комінтерну […]»367.

За вироком ВК ВС СССР Роман Кузьма (Турянський) був при-
речений на смерть. У ніч з 16 на 17 липня 1940 р. його убили у
тій же Москві.

Започатковані після смерті тоталітарного диктатора й при-
швидшені ХХ з’їздом КПСС реабілітаційні процеси вплинули й
реабілітацію членів Комуністичної партії Західної України та її
керівної  верхівки,  ледь  не  стовідсотково  знищеної  терором
1930-х рр.

У лютому 1956 р. було надруковано Заяву ЦК п’яти кому-
ністичних і робітничих партій – СССР, Польщі, Італії, Болгарії
та Фінляндії, у якій розпуск Комуністичної партії Польщі та її

автономних складових – КПЗУ й Компартії Західної Білорусі –
серпневим рішенням Президії Виконкому Комінтерну 1938 р.
кваліфікувався як безпідставний й такий, що грунтувався на
хибних обвинуваченнях368.

Визначенням Військової колегії Верховного Суду СССР від
11  червня  1959 р.  «судову»  ухвалу Колегії ОГПУ  від  20  січня
1933 р. щодо П. Ладана було скасовано й справу припинено «за
відсутністю складу злочину».

* * *
На нашу думку, не викликає сумнівів, що Павло Ладан був

неординарною  особистістю. Уродженець  західноукраїнських
теренів Австро-Угорської імперії, він у пошуках кращої долі (як
і тисячі його земляків) у молодому віці емігрував до Північної
Америки (Канади, потім США). Типовий представник українсь-
ких емігрантів-трударів, невдовзі він став симпатиком соціал-
істичних, а згодом й комуністичних ідей, активно долучився до
розбудови мережі українських соціалістичних/комуністичних
організацій у США, а також їхніх друкованих видань. Загроза
арешту американською владою змусила його виїхати до Євро-
пи, звідти – України, на теренах якої Кремлем провадився кому-
но-більшовицький експеримент у вигляді «незалежної» УССР.
Знайомство з національним (так звана «політика українізації»)
й партійним будівництвом у республіці (поглинення КП(б)У за
вказівкою ЦК РКП(б) націонал-комуністичних партій) дедалі
більше зміцнило його націонал-комуністичні погляди.

Робота П. Ладана у дипломатичних представництвах УССР
у Варшаві та Берліні (1921–1923) постійно синхронізувалася з
напівлегальною й нелегальною діяльністю у КПЗУ (Закордон-
не бюро допомоги КПЗУ, комуністичне видавництво «Космос»).
Здобутий тут досвід він активно використав під час своєї діяль-
ності  в  іпостасі  функціонера Комінтерну й члена ЦК КПЗУ, а
також у другому «американському відрядженні» за дорученням
ЦК КПЗУ (1926–1928).

Найменш знаною сторінкою біографії П. Ладана залишаєть-
ся його діяльність у нелегальній резидентурі ІНО ОГПУ у Берліні

365 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 38869-ФП, т. 3, арк. 45.
366 «Світ» – ілюстрований двотижневик, з 1927 р. – місячник, орган пра-

вого крила Української соціал-демократичної партії (УСДП). Виходив
у Львові 1925–1929 рр. у видавництві «Друкар». Головний редактор
І. Квасниця.

367 ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 38869-ФП, т. 3, арк.48. 368 Правда. – 1956. – 21 февраля.
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ДОДАТОК. ДОКУМЕНТИ
Місцем зберігання архівно-кримінальної справи Павла Сте-

пановича Ладана на початку 1990-х рр. був Центральный архив
Министерства безопасности Российской Федерации, де їй був
присвоєний № Р-21027. За наполяганням архівного підрозділу
Служби безпеки України (й за настійливим проханням автора
статті) у копії вона була передана до Києва, де нині зберігається
у фонді припинених справ (ф. 6) за № 71685-ФП.

Увазі читачів пропонується дев’ять документів із цієї спра-
ви, які, на наш погляд, становлять найбільший інтерес для дос-
лідника.

Документи  публікуються  згідно  з  сучасними  правилами
публікації документальних матеріалів мовою оригіналу із збе-
реженням мовно-стилістичних особливостей тексту. Недопи-
сані або пропущені місця відтворені у квадратних дужках. Пуб-
лікацію супроводжують принагідні коментарі й примітки.

№ 1
Доповідна записка помічника начальника 5-го відділення
ІНО ОГПУ Д. Смирнова начальнику ІНО ОГПУ А. Артузову

про необхідність арешту П. Ладана
До 16 вересня 1931 р.*

Совершенно секретно
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

В конце августа с. г. в Москву по нашему заданию прибыл
зак[ордонный] источник одной из наших резидентур ЛАДАН
(«Игорь»).

Ладан, выполнявший продолжительное время обязанности
помощника резидента по украинской линии, проходит по делу
«украинского национального  центра»  (показания Днистрен-
ко – Томашевского и Коссака Василия) как член УВО, активно
работавший по заданиям последней.

* Документ датується за резолюціями на ньому. У верхньому лівому куті
документа поміта: «Тов. Балицкий. Прошу разрешения арестовать и пере-
дать в СПО. Артузов, 16.ІХ.31 г.» У верхньому куті праворуч резолюція:
«Тов. Артузову. Арест Ладан – «Игорь» – согласован с тов. Балицким. АК,
17.ІХ.31».

з функціями помічника резидента по «українській лінії» (з кінця
грудня  1928 р.).  Тут  він  активно  долучився  до  специфічної
діяльності  по «висвітленню»  й  розкладанню/корумпуванню
українського еміграційного політикуму, брав участь у спробах
схилити його симпатії на бік «Совєтів». Завдання істотно полег-
шувалося через нужденне існування емігрантів, які буквально
виживали, й «чорну готівку», яку охоче сплачувала «Батьків-
щина  трудящих»  за просовєтські  симпатії й роботу на  СССР.
Брудна робота кремлівського шпигуна й усе виразніша відмова
Москви від «національного експерименту» в УССР дедалі біль-
ше знеохочували  «агента  Ігоря»,  який формально  змушений
був таврувати «шумськістів» у республіці й на західноукраїнсь-
ких теренах, але так і залишався адептом націонал-комуністич-
них поглядів. Звідси й настрої (у передачі М. Ялового):

«Ех, ну вас до біса з вашою революцією, з вашою Україною, кину
все й поїду до себе в Америку!».

Після того, як берлінська резидентура ОГПУ під керівницт-
вом «Монда» (І. Камінського) зазнала низки невдач, П. Ладан
та  його  куратор  були раптово відкликані  до Москви.  «Агент
Ігор» був призначений і зрештою став цапом-відбувайлом. Його
переведенню у категорію «зрадників-шумськістів» й «польсь-
ких агентів» сприяли вже наявні на той час «свідчення» проти
нього, отримані від ув’язнених у «справах», що їх спішно фаб-
рикував чекістсько-енкаведистський апарат, – «Українського
Національного Центру» та «Української Військової Організації».
27 квітня 1933 р. П. Ладан був розстріляний у Москві, ставши
черговою українською жертвою для чужого (на диво, кровожер-
ливого) Бога (чи сатани?!).

Матеріали московської «справи П. Ладана» (однієї з неба-
гатьох)  на  початку  1990-х рр.  через  щасливий збіг  обставин
потрапили до Києва. Завдяки цьому маємо нагоду не лише з’я-
сувати деталі біографії однієї, хоча й небуденної особи, а й при-
наймні частково реконструювати структуру й механізм функ-
ціонування шпигунської мережі Кремля у Західній та Централь-
но-Східній Європі 1920-х – початку 1930-х рр. Завдання, до речі,
напрочуд актуальне й для сьогодення.
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2. После ареста  Ладана предложить последнему написать
письма источникам AA/57-му, AA/75-му и AA/56-му с вызовом
этих лиц в СССР для «организационных совещаний».

3. Вызвать после приезда AA/57-го и AA/79-го и источника
AA/69-го.

4. После приезда всех этих зак[ордонных] источников – аре-
стовать их и повести самостоятельное* отдельное** от УНЦ де-
ло, чем мы не только разобьём польско-шпионскую группу, но
и проконтролируем дело УНЦ с другой стороны.

ПОМНАЧ 5 ОТДЕЛЕНИЯ
Д. Смирнов

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 222–223.
Оригінал. Авторизований машинопис.

№ 2
Доповідна записка помічника начальника 5-го відділення
ІНО ОГПУ Д. Смирнова начальнику ІНО ОГПУ А. Артузову

з розгорнутим обґрунтуванням потреби арешту П. Ладана
17 вересня 1931 р.

Сов[ершенно] секретно

НАЧАЛЬНИКУ ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛА ОГПУ
тов. АРТУЗОВУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В процессе ознакомления с материалами следствия по делу

«Украинского Национального Центра» нами было установлено,
что  в  качестве  одного из  активнейших  членов  «Украинской
Военной Организации», работавшего по заданиям последней,
по делу проходит***  наш закисточник одной из нелегальных
резидентур – ЛАДАН – «Игорь».

ЛАДАН  продолжительное  время  выполнял  обязанности
помощника нашего резидента по Украинской линии.

* Далі закреслено – «независимое».
** «отдельное» – надписано над рядком.
*** «по делу проходит» – надписано над рядком.

Анализируя работу, проведённую Ладаном (его вербовки
агентуры по освещению украинской эмиграции), и сопостав-
ляя  её с  объектами,  проходящими  по делу УНЦ,  необходимо
сделать следующие выводы:

а) Ладан в процессе своей работы подставлял нам в каче-
стве объектов для вербовки и вербовал впоследствии лиц, пре-
имущественно входивших в организацию УВО и проходящих
сейчас по делу УНЦ, как, например, Леонтович, Стасюк, Хлонь,
Порш, Галий, Кузьма Богдан и др. Все эти лица характеризуются
в показании как активные деятели УВО;

б) Часть из работников линии Ладана, через коих он «осве-
щал» деятельность украинской эмиграции и поляков, по наше-
му мнению, была связана с польской контрразведкой (Стасюк),
по заданию которой отчасти и строилась работа линии Ладана
через посредство Стасюка;

в) Вся  линия  Ладана  фактически,  несмотря  на  довольно
продолжительное  время  своего  существования,  конкретных
результатов в работе не дала. Строились планы, оттягивалось
время, отвлекалось внимание, а в итоге ничего конкретного
налицо не было;

г) Объекты  для  вербовок,  намечаемые  резидентурой  и
центром, если, паче чаяния, не входили в состав организации
УВО (дело УНЦ) прямо или косвенно, – по обыкновению отти-
рались и их обработка или заканчивалась неудачей, или (как
это  было  с  делом  «Старшина»)  терялась  с  завербованным
объектом связь. Объяснение этому следует искать также в той
тактике, которую проводил Ладан и его группа.

Всё это и целый ряд дополнительных моментов из деятель-
ности и поведения Ладана настоятельно рекомендуют:

1. Изолировать Ладана путём ареста, так как его связи в Мос-
кве (в частности, в Коминтерне) и пребывание на свободе да-
дут ему возможность, если он этого уже не сделал, во-первых,
договориться с некоторыми лицами, имеющими отношение к
делу УНЦ, об общем поведении в случае арестов и, во-вторых,
предупредить «свою сеть» за кордоном о подозрениях центра
в их искренности работы с нами.
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«В конце января я был уже в Берлине и обратился к Ладану,
который в то время жил в Берлине и у которого была явка КПЗУ.
Через него высылались в Галицию члены Военной организации.
У Ладана я встретил Фёдора Бея, Богдана  Кузьму и Корбутюка,
которые возвращались со съезда КПЗУ, состоявшегося в 1925 г.
на Украине.

В феврале в Берлин приехал Максимович, и поэтому у Ладана
было  созвано  совещание,  на  котором  присутствовали:  Мондок,
Бадан, Богдан Кузьма, Фёдор Бей, Корбутяк и я. На этом совеща-
нии Максимович говорил о московском  господстве на  Украине,
об уничтожении московщиной всех проявлений украинской жиз-
ни, о том, какую роль играет член ЦК КП(б)У Шумский в этой борь-
бе с Москвой и, наконец, о той борьбе, которую нужно вести в Га-
лиции  в  рядах  КПЗУ  с  московским влиянием.  Такую  же работу
нужно поставить и в коммунистической партии Чехии, главным
образом, на Закарпатье. Чтобы это выполнить, нужно нам в Гали-
ции усилить национальный лагерь и даже вести работу совместно
с поляками.

Тем временем приближался осенний пленум, на который при-
была  делегация  КПЗУ в  составе: Василькова,  Тасьмы  и  Копача,
которая для того, чтобы лучше замаскировать раскольническую
работу, должна была отчитаться. Об этом пленуме говорил мне
Стасюк. На нём должны были быть только надёжные люди – чле-
ны Военной организации, поскольку во время отчёта могут воз-
никнуть дискуссии, которые расшифровали бы политику верхуш-
ки ЦК КПЗУ, руководство могло бы перейти в другие руки и тогда
пришлось бы попрощаться с раскольнической работой.

На  пленуме, состоявшемся  в  октябре 1927 г.,  присутствова-
ли: …*, кроме того, из Берлина группа КПЗУ – Ладан, а также Лон
и Сирко, присланные ЦК КП(б)У, чтобы не допустить раскола.

... Одновременно  было  поставлено  [задание]  любой  ценой
удержать свои организации на местах, а также влить своих лю-
дей в [ЦК]  КПЗУ.  В первую очередь,  было  намечено влить туда
Ладана, Беленького и Бея, после них Букшованного, а затем меня.
Все мы должны были подать соответствующие заявления, чтобы
под их маской дальше проводить свою работу».

(показания Коссака Василия Осиповича от 16/VІ-31 г.).
(Том 5-й след[ственных] материалов УНЦ).

* Пропуск у тексті.

Суть показаний лиц, проходящих по делу УНЦ, в отношении
ЛАДАНА сводится к следующему:

«Отдельно надо остановиться на нелегальной антисоветской
работе члена УВО Ладана. Ладан приехал на советскую Украину в
начале 1921 г.  из  Америки, где  он, прикрывшись  партбилетом,
вербовал украинских эмигрантов в нелегальную военную анти-
советскую  организацию,  чтобы перевести  их,  мол,  «советских»,
легальным образом на Украину.

Действительно, Ладан и Ткачук перевезли партию членов ука-
занной организации на Украину, устроив их затем на различных
работах. Немало из них, чтобы сохранить их организованным по-
рядком, Яворский принял в Высшую партийную школу им. Артё-
ма, а Ткачук осенью 1921 г. стал во главе Галицийского Бюро при
ЦК КП(б)У,  где продолжал  нелегальную  антисоветскую  работу,
начатую Яворским.

В 1922 г. Яворский и Ладан позаботились в ЦК К(б)У об от-
командировании  Ткачука  на  партучёбу в Москву,  откуда по хо-
датайству  Ладана  Коминтерн,  кажется, в  1924 г.  командировал
Ткачука на партработу в Америку, где он начал бешенную агита-
цию против соввласти и компартии.

В Америке Ладан формально работал в компартии, а факти-
чески проводил вместе с Сичинским нелегальную агитацию про-
тив соввласти.

Приехав на  Украину, Ладан  выехал для работы  в  Советское
Посольство в Берлине, а впоследствии нелегальная организация
командировала его на нелегальную работу в Коминтерн. Ладан,
работая  в  Коминтерне,  имел  постоянные  связи  с  редактором
«Свободы»  Ревюком, которому  посылал  для  помещения  в  аме-
риканской прессе  антисоветские сведения об экономическом и
политическом  положении  СССР,  чтобы  сделать  невозможными
экономические  и  торговые сношения  Советского  Союза  с соот-
ветствующими американскими фирмами. Кроме того, Ладан имел
постоянные связи с польским посольством в Москве и передавал
туда информации и сведения о секретных делах Коминтерна, осо-
бенно  тех,  кои  касались  революционного  движения  Средней  и
Южной Европы. Об этой роли Ладана мне известно от Максимо-
вича и Яворского».
(Показания Днистренко Всеволода Григорьевича от 19/VІ-31 г.).

(Том 6-й след[ственных] материалов УНЦ).
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Анализируя работу, проведённую Ладаном – его вербовки
агентуры по освещению украинской эмиграции, и сопоставляя
эту агентуру с объектами, проходящими по делу УНЦ, необхо-
димо сделать следующие выводы:

1) Ладан в процессе своей работы подставлял нам в качест-
ве объектов для вербовки и вербовал впоследствии лиц, пре-
имущественно входивших в организацию УВО.

2) Часть из работников линии Ладана, через коих он «осве-
щал» деятельность украинской эмиграции и поляков, по наше-
му мнению, была связана с польской контрразведкой (Стасюк),
по заданию которой отчасти и строилась работа линии Ладана
через посредство Стасюка.

3) Вся  линия  Ладана  фактически,  несмотря  на  довольно
продолжительное  время  своего  существования,  конкретных
результатов в работе не дала. Строились планы, оттягивалось
время,  отвлекалось  внимание,  а  в  итоге  –  ничего реального
налицо не было.

4) Объекты для  вербовок, намечаемые  тов. Каминским  и
Центром, если они, паче чаяния, не входили в состав организа-
ции УВО, по обыкновению оттирались и их обработка или за-
канчивалась неудачей, или, как это было с вербовкой по делу
«Старшина», с завербованными объектами «терялась» связь.
Объяснение этому следует искать также в той тактике, кото-
рую проводил Ладан и его группа.

Всё это и целый ряд моментов, не отмеченных в настоящей
докладной записке, из деятельности и поведения Ладана, на-
стоятельно рекомендуют:

1) Изолировать Ладана путём ареста и содержания его под
стражей, так как его связи в Москве, в частности, в Коминтер-
не, и пребывание на свободе дадут ему возможность (если этого
он уже не делал), во-первых, договориться с некоторыми ли-
цами, имеющими отношение к делу УНЦ (Ладан, по его словам,
здесь уже встречался с Фёдором Беем и др., проходящими по
делу УНЦ), об общем поведении в случае арестов а, во-вторых,
предупредить «свою сеть» за кордоном о подозрениях Центра
в их искренности работы с нами.

Учитывая, что, помимо Ладана, по делу УНЦ проходит ещё
ряд закисточников линии Ладана, которых он намечал для нас
в качестве объектов для вербовок, а затем и вербовал, причём
эти лица, как, например, Леонтович, Стасюк, Хлонь, Порш, Га-
лий, Кузьма Богдан и др., также проходят по делу УНЦ как ак-
тивные члены организации УВО, мы решили под благовидным
предлогом вызвать Ладана из-за кордона в Москву, что и было
поручено выполнить тов. Каминскому.

В процессе подготовки Ладана совместно с тов. Каминским
к отъезду в СССР, тов. Каминский отметил целый ряд фактов
из поведения Ладана, которые говорили о том, что Ладан час-
тично догадывался о том, что его в Москву вызывают по делу
УНЦ. К этим фактам необходимо будет отнести следующее:

1) Ладан вначале вообще не соглашался на поездку в СССР,
отговариваясь различными предлогами.

2) В  процессе  разговоров  с  тов. Каминским Ладан как  бы
вскользь упоминает о том, что ему известно, что на Украине
сейчас находится в стадии следствия дело УНЦ, причём один
из обвиняемых – Василий Коссак – «копает всех и вся, так как,
вероятно, он просто сошёл с ума».

3) После того, как Ладану было объявлено о необходимости
по делам службы выехать в СССР, он начал поговаривать о смер-
ти, имел намерение до посадки на пароход в Данциге приобрес-
ти револьвер и пр., чего раньше за ним никогда не наблюдалось.

4) Вообще, с того момента, как Ладану стало известно, что
Центр хочет с ним вести переговоры в Москве, – [он] сильно
нервничал и порой был в невменяемом состоянии.

Всё это, по мнению тов. Каминского, всё время наблюдав-
шего  за Ладаном, утверждало о причастности Ладана к делу
УНЦ и о его подозрениях о характере вызова его в СССР.

Прибыв в Москву, Ладан и здесь не перестаёт нервничать,
причём,  когда  Вы  лично имели с  ним  беседу  25 августа с. г.,
Ладан  после  этого  заявил тов. Каминскому,  что  он  хотел  бы
разделаться  со  своим прошлым  и  начать  работу  по-новому.
27 августа с. г. Ладан позвонил Каминскому по телефону и воз-
буждённым голосом заявил: «Почему меня никто не вызывает?
Если решили кончать, то необходимо кончать поскорее!».
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просьбой выяснить моё положение. Для этого я решился дать
письменное исчерпывающее заявление и тем помочь ускоре-
нию выяснения моего дела.

I
Начну с первых лет моей политической работы.
Родился я в Галиции 29-II-1892 г.*, селе Улашковцы, повит

Чертков.  Родители мои – крестьяне,  15 моргов земли (около
71/2 десятин), посылали меня в гимназию в Бучаче, где я кончил
четыре класса и два сдавал как экстернист. Потом как-то [обу-
чение] не шло, и я повернул в деревню. На восемнадцатом году
жизни** я решил уехать в Канаду, желая уехать в свет и главным
образом не желая служить в армии. В марте 1910 г. я прибыл в
Монтреал[ь]. Через несколько недел[ь] уехал на железную до-
рогу на работу. После нескольких месяцев бедствия (это была
моя первая наёмная работа), в конце 1910 или начале 1911 г. я
опять повернул в Монтреал[ь], где примкнул к укр[аинской]
соц[иал]-демок[ратической] организации, секции Соц[иал]-де-
м[ократической] пар[тии] Канады. До 1913 г. я вынужден был
в поисках за работой очень часто перебрасываться с места на
место, пока не остановился в Виннипеге. Здесь уже принимал
более активное участие в движении соц[иал]-дем[ократов], ез-
дил агентом от нашей газеты «Рабочий народ» по фермерам и
т. п. В начале войны канадские власти стали преследовать т[ак]
наз[ываемых] враждебных иностранцев, и трудно было полу-
чить работу. Я, как и тысячи других в то время, решил в начале
1915 г. перейти границу и уйти в Сев[еро-]Ам[ериканские] Шта-
ты. В мае прибыл в г. Миннеаполис, где работал в гостинице
до ноября 1915 г. В декабре прибыл в г. Детройт, где работал
на разных автомобильных заводах (Паккард, Додж Брозерс369и
др.) до октября 1917 г. Всё время принадлежал к соц[иал]-де-
мокр[атическому] движению, принимая в нём всё более и бо-
лее активное участие. Здесь маленькая вставка.

* «29-II-1892 г.» – надписано над рядком.
** «жизни» – надписано над рядком.
369 Йдеться  про  автомобілебудівну компанію  «Брати  Додж»  («Dodge

Brothers»), засновану 1913 р.

2) После ареста Ладана предложить последнему написать
письма бывшим источникам его линии – Леонтовичу, Стасюку
и  Хлоню,  с  вызовом этих  лиц в СССР  для «организационных
совещаний».

3) Вызвать после приезда этих лиц и бывшего источника
Петренко.

4) После приезда всех этих лиц арестовать их и повести са-
мостоятельное отдельное от УНЦ дело, чем мы не только разо-
бьём эту польско-шпионскую группу, но и проконтролируем
дело УНЦ с другой стороны.

ПОМ[ОЩНИК] НАЧ[АЛЬНИКА] 5 ОТДЕЛЕНИЯ
Д. Смирнов

17 сентября 1931 г.
г. Москва

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 224–228.
Оригінал. Авторизований машинопис.

№ 3
Заява П. Ладана ЦК ВКП(б), ЦКК ВКП(б) та

Колегії ОГПУ з проханням з’ясувати його «справу» й
звільнити з-під арешту

1 жовтня 1931 р.
В Центр[альный] Комитет ВКП[(б)],
ЦКК ВКП[(б)] и Кол[л]егию ОГПУ.

Заявление
Павел Степановича Ладана.

Дорогие товарищи!  18-го  августа  1931 г.  я прибыл через
Ленинград в СССР, откуда немедленно отправился в Москву.
Здесь имел три совещания с т[оварищами] Кулинич, Артузов и
Мондом по делу своей непосредственной работы, после чего
мне сказано ждать. 18-го сентября пришёл ко мне утром тов.
Журавлёв и заявил, что мы пойдем к тов. Смирнову, с которым
я должен дальше поговорить о своих личных делах. Я пошёл и
был там арестован, после чего передан в тюрьму ОГПУ.

Ещё до сегодняшнего дня не зная, за что меня арестовано,
я вынужден обратиться во все три вышеупомянутые органы с
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другими агентами центральных государств. Этот Союз поддер-
живали  тогда  все  галицийские  политические  группировки,
включая и соц[иал]-демократов, а также почти все видные по-
литические деятели с бывшей российской Украины, как Гру-
шевский, Винниченко и пр. Сичинского Федерация Украинцев
после вступления Америки в войну начала заигрывать и у Ан-
танты. Украинская секция Соц[иалистической] партии Амери-
ки стояла в первые годы (1915, 1916) всецело под влиянием
Сичинского, который помог ей приступить к изданию ежеднев-
ной газеты «Робитник» в г. Кливленде, издававшейся до тех пор
только раз в неделю374.

Против Сичинского политики общенационального дурма-
на выступила (сразу неясно, потом ярко враждебно) только Ук-
р[аинская] секция Соц[иал]-дем[ократической] партии Канады
и в Америке все мы, бывшие члены этой секции. Дошло до того,
что на съезде Укр[аинской] секции Ам[ериканской] Соц[иалис-
тической] партии в 1915 г. (кажется, в ноябре) Сичинский по-
требовал выбросить со съезда т[оварищей] Дмитришина, Тка-
чука и др., или он оставит съезд. После этого съезда нас всех
выброшено с партии. В Детройте наша группа создала «Социа-
листическое общество самообразования», которое начало борь-
бу  за  овладение  и  чистку  соц[иалистического]  движения  в
САСШ, за захват в нём руководства.

Мы стояли уже тогда на позициях русского большевизма,
за  превращение  империалистической войны  в  гражданскую

польські статті змушений був повернутися до Відня. 1945 р. заареш-
тований совєтською контррозвідкою,  «засуджений»  до 15 років та-
борів. Помер у Пермському концтаборі.

374 «Робітник» – часопис, орган Української Федерації Соціалістичної пар-
тії США, видавався з 1914 р. спершу тричі на місяць у Детройті, 1915–
1917 рр. як тижневик, 1917–1918 рр. (з перервами) – тричі на тиждень
у Клівленді, з кінця 1918 р. до початку 1920 р. – у Нью-Йорку. Редакто-
рами  «Робітника» були:  М. Січинський,  М. Цеглинський,  П. Ладан,
Е. Крук. З переходом видання на російську більшовицьку платформу
«Робітник» редагував редакційний комітет під керівництвом П. Лада-
на. З заснуванням у вересні 1919 р. Української Федерації Комуністич-
ної партії Америки «Робітник» став її органом, а наприкінці січня 1920 р.
почав виходити як щоденник з назвою «Українські щоденні вісті».

Уже в 1915 г. прибыл в САСШ370известный укр[аинский] де-
ятель Мирослав Сичинский, который начал (считаясь соц[иал]-
демократом) кампанию за создание общей всеукраинской орга-
низации  из  всех  укр[аинских]  организаций  САСШ  и  Канады.
Целью этой организации должна была быть борьба за незави-
симую Украину с ласки той или другой группы империалисти-
ческих государств. Вначале, пока Америка не вступила ещё в вой-
ну, эта организация (именовавшаяся сначала Всеукраинским
Сеймом, а некоторое время спустя – Федерацией Украинцев)
стояла  на  платформе  известного  «Союза  Визволення  Украї-
ни»371,  созданного  в Европе австрийско-германскими прави-
тельствами и руководимого Меленевским372, Зализняком373 и

370 САСШ – «Северо-Американские Соединённые Штаты» (рос.).
371 «Союз  визволення  України»  (СВУ)  –  політична  організація,  утворена

4 серпня 1914 р. у Східній Галичині, головною метою якої було досяг-
нення  самостійності та  соборності України  через  поразку царської
Росії у війні з Австро-Угорщиною та Німеччиною. Більшість членів СВУ
складали  наддніпрянські  соціалісти –  політемігранти.  Осідком  СВУ
нетривалий час був Львів, від серпня 1914 р. – Відень. СВУ провадив
широку інформативно-представницьку й видавничу діяльність у цент-
ральних та нейтральних державах Європи. Формально ліквідований
1 липня 1918 р.

372 Меленевський Мар’ян  (Маркіян) Мар’янович  (псевд.:  Басок,  Гилька та
ін.; 1878–20.01.1938) – громадсько-політичний діяч, дипломат. 1903 р.
вступив до РУП, з 1912 р. член УСДРП. З початком Першої світової вій-
ни – член президії Союзу визволення України.  1919–1920 рр.  –  рад-
ник дипломатичної місії УНР у Великій Британії. У середині 1920-х рр.
перейшов  на совєтофільські  позиції й  виїхав  до  СССР.  Був  співро-
бітником Держплану, Наркомату легкої промисловості СССР. Заареш-
тований 27 жовтня 1937 р., убитий у Москві 20 січня 1938 р. Реабілі-
тований 1957 р.

373 Залізняк Микола Кіндратович  (10.08.1888–1950) –  громадсько-полі-
тичний  діяч,  дипломат.  Навчався  в  Університеті св. Володимира  у
Києві. Від 1905 р. активний учасник національно-визвольного руху,
український есер. Від 1908 р. мешкав у Галичині, навчався у Львівсько-
му ун-ті. 1914 р. став співзасновником Союзу визволення України. У
січні–лютому 1918 р. неофіційний учасник (консультант) Брестських
мирних переговорів; засновник Укр. інформ. бюро у Стокгольмі (1918).
Від серпня 1919 р. – посол УНР у Фінляндії; забезпечив визнання де-
юре Директорії УНР Фінляндією 12 червня 1920 р. Згодом мешкав у
Відні. 1927–1928 рр.  –  редактор  газети «Діло»  (Львів). Через  анти-
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работы на заводе и командирован в Кливленд, где издавался
наш орган.  Там  сразу  заведывал целым издательством,  был
одним из редакторов центр[ального] органа и фактически ис-
полнял роль главного секретаря Укр[аинской] секции. После
февральской революции несколько нас хотело ехать с первой
группой большевиков в Россию (в Детройте выступали перед
отъездом в Россию т[оварищи] Бухарин377, Лиссовский378 и др.),
но нам не давали документов, как не русским подданным.

После Октябрьской революции наше движение росло не по
дням, а по часам. Наша организация, в которой я был секрета-
рём, начала вместе с другими национальными секциями Соц[и-
алистической] партии Америки борьбу за* очистку целой партии
от социал-патриотов и переименование её на Коммунистичес-
кую партию. Вместе с другими секциями нас исключил соц[и-
ал]-патриотический ЦК  из  партии.  Украинская  секция  была
377 Бухарін Ніколай Івановіч (27.09./09.10/.1888–15.03.1938) – російський

економіст, політичний діяч, більшовик. Член РСДРП(б) з 1906 р. У черв-
ні 1911 р. арештований й засланий на три роки до Архангельської губ.,
того ж року утік з заслання й виїхав до Австро-Угорщини. Владою ос-
танньої з  початком Першої  світової війни  висланий  до  Швейцарії;
згодом  замешкав  у  Лондоні  й  Стокгольмі  (1915), звідки висланий,
мешкав у Хрістіанії (Осло), а з жовтня 1916 р. – у Нью-Йорку (США), де
познайомився з Львом Троцьким й А. Коллонтай; редагував (з січня
1917 р.) разом з Л. Троцьким часопис «Новий світ». Повернувся до Росії
у травні 1917 р., перед тим арештовувався у Японії, через яку повер-
тався транзитом.

378 Лисовський Мойсей Іонович (1887–27.09.1938) – більшовик, совєтський
партійний  та  державний діяч,  уродженець Катеринослава.  1906 р.
арештований за революційну діяльність, засуджений до адміністра-
тивного заслання, 1910 р. утік до США. Повернувся до Росії 1917 р. Був
комісаром зі справ друку, агітації й пропаганди Петроградської кому-
ни, членом редколегії, редактором «Красной газеты», політичним ко-
місаром Кронштадта, редактором газеты «Кронштадтские известия»
(Петроград, 1918–1919). Згодом: військком 9-ї стрілецької дивізії РСЧА,
член РВР Окремої Кавказької армії (1920–1921); відп. секретар Челя-
бинського губкому РКП(б) (1922–1923); начальник Політуправління,
член РВР Туркестанського фронту (1923); редактор «Красной газеты»
(1924–1925; Ленінград); директор Промислової академії ім. Й. В. Ста-
ліна (1935–1937); начальник будівництва заводу «Дальвостэлемент».
Арештований (23.11.1937) й розстріляний (27.09.1938) у Владивостоці.

* «за» – надписано над рядком.

войну, против всяких обманов насчёт необходимости защиты
отечества,  против  соц[иал]-патриотизма  –  за  пролетарский
интернационализм. Наш лозунг был: война – войне, социаль-
ное освобождение единственное приносит угнетённым массам
и национальное освобождение.

От в такой атмосфере протекала моя политическая работа
в 1915, 1916 и 1917 гг. После нескольких месяцев нашей борьбы
в Детройте мы сорганизовали в самом только городе около 700
укр[аинских] рабочих, притом имели своих сторонников почти
во всех организациях Укр[аинской] секции Соц[иалистической]
партии Америки, а кое-где и целые организации. Несмотря на
в  то  время  ещё очень  громадную  популярность  Сичинского
(который притянул себе на помощ[ь] прибывшего из Женевы
Цеглинского375 и некоего Семешку, издававшего в 1918 г. «Шан-
хайскую жизнь»), наши товарищи на местах начали борьбу за
восстановление нас в партии, что и наступило во второй поло-
вине 1916 г. После восстановления нас в партии мы ещё с боль-
шей силой приступили к борьбе с Сичинского социал-патрио-
тизмом. Я лично был в то время секретарём самого крупного
отдела нашей секции в Детройте (предместье Гемтремк376) и
секретарём Окркома штата Мишиген*.

В 1917 г. мы окончательно разгромили Сичинского клику
и захватили организацию в свои руки. Я был впервые снят с
375 Цеглинський Микола Григорович (1883–1956) – український журналіст

та літературний  критик, уродженець  м. Львова; прибічник  соціалі-
стичних поглядів. Друкувався,  зокрема, у  «Літературно-науковому
вістнику». За Першої світової війни мешкав у Швейцарії, був співробі-
тником «Союзу визволення України». Згодом переїхав до США, реда-
гував часописи «Оборона України», «Народна Воля», співробітничав в
«Українській Громаді». Помер у Нью-Йорку.

376 Гемтремк (англ. Hamtramck) – місто на півночі США (округ Вейн шта-
ту  Мічиґан),  розташоване  (анклав)  у  межах м. Детройт,  засноване
1798 р. З 1828 р. сучасна назва – на честь полковника армії США фран-
ко-канадського походження Жана-Франсуа Гемтремка, який 1796 р.
став головою м. Детройт. 1910 р. у цій місцевості розпочалося споруд-
ження автомобільного заводу «Додж», що почав працювати з 1914 р.
Поважну частину його робітників складали емігранти – поляки й ук-
раїнці

* Так у тексті – транскрипція англомовної назви штату Michigan (Мuшиґен).´
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ся  в Мюнхен  к австр[ийскому]  консулу для получения  (если
имею на то право) нового паспорта. Я уехал в Берлин и явился
к тов. [В.] Морозу. Он работал тогда в советской миссии по ре-
патриации военнопленных и принадлежал к группе укр[аин-
ских] коммунистов, считавшей себя противвинниченковской.
С ним был тогда в группе Гр. Петренко380 и некий Степан Высоц-
кий. Последний ещё не окончательно (как он говорил) порвал
с Винниченко и с УКП381. Была и другая группа, именовавшаяся
380 Петренко Григорій Григорович (23.01.1890–1952) – Уродженець с. Хо-

ружівки Полтавської губ. Навчався на фіз.-мат. фак-ті Петербурзького
ун-ту  (1910–1912),  виключений  за несплату  за  навчання.  Восени
1912 р. покликаний до війська.  Наприкінці серпня 1914 р. потрапив
до німецького полону, перебував до жовтня 1918 р. у таборах військо-
вополонених (Лаубан, Стржалково, Раштадт). Завідував консульським
відділенням Посольства УНР у Берліні (до серпня 1920 р.). Член Ком-
партії Німеччини з вересня 1920 р. Співробітник Повпредства УССР у
Берліні  (1922–1923). У  серпні 1923 р.  приїхав  до  Харкова. З  квітня
1924 р. – зав. прес-бюро апарату Уповноваженого НКЗС СССР при Уряді
УССР. Арештований  29 листопада 1927 р.  за  підозрою  у «зносинах  з
польським консулом». Проходив за однією «справою» з Н. Суровцовою,
співробітницею апарату УпНКЗС СССР в УССР. Колегією ОГПУ 28 трав-
ня  1928 р. «засуджений» до десяти  років концтаборів. Утримувався
на Соловках та в Ярославському політізоляторі ОГПУ. Після відбуття
терміну ув’язнення 1938 р. виїхав до Туркменської ССР, де працював
у м. Чарджоу (нині – Туркменабат) плановиком на місцевому заводі.
Помер 1952 р.  Реабілітований  визначенням  Військового трибуналу
КВО 22 травня 1956 р.

Докладніше див.: Синицький П. Е. «Справа Суровцової – Петренка»
1927–1928 рр.: опрацювання моделей масових репресій проти вітчиз-
няної інтелігенції кінця 1920-х – початку 1930-х рр. // Історія України:
маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії Украї-
ни; редкол.: П. Т. Тронько (гол. ред.) та ін. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 166–
185; Рубльов О.,  Синицький П.  «Я  мушу продовжувати  свою  справу
літописця…»:  Гулагівська  «одіссея» Надії  Суровцової  1927–1954 рр.  у
реабілітаційно-мемуарному контексті // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–
КГБ. – 2007. – № 2 (29). – С. 215–282.

381 Вірогідно, йдеться про громадсько-політичного діяча Зиновія Тарасо-
вича Висоцького (1898–1937) – члена Української Центральної Ради й
Малої  Ради, ЦК  Селянської  спілки,  Всеукраїнської ради  селянських
депутатів та Всеукраїнської ради робітничих депутатів. Навесні 1917 р.
належав до УСДРП й  провадив політичну  діяльність на  Херсонщині
(партійний псевдонім – Степовий). На I Всеукраїнському селянсько-
му з’їзді (1917) обраний до ЦК Селянської спілки й Всеукраїнської ради

первой в Америке, заявившей на своём съезде о своём вступле-
нии в Коминтерн. Докладчиком по этому вопросу был я.

Все эти факты я упоминаю здесь только намёками, так как
их легко проверить по документам истории америк[анского]
коммунистического  движения,  имеющимся  в КИ,  и их могут
тоже  подтвердить  сотни  товарищей,  находящихся  в  данное
время в СССР.

За период от 1918 г. до 1920 [г.] я был три раза арестован,
два раза мне удалось заранее уйти и тем спастись от ареста.
Состоял членом двух Центральных Комитетов Компартии Аме-
рики и был делегатом на все совещания и съезды партии.

В 1920 г. был редактором нашего нелегального органа «Ко-
м[уністичний] Світ». Когда нам казалось, что я от ареста уже
больше спастись не могу, Центр[альный] Комитет согласился
с тем, что я должен уехать в СССР. В октябре 1920 г. я нелегаль-
но пробрался в Канаду, откуда выехал в Европу.

* * *
Сюда я прибыл с мандатом, в котором говорилось, что я –

член ЦК Компартии Америки и член партии с 1911 г.
II

Перехожу к освещению своей деятельности со времени при-
езда в Европу.

Кажется, в конце октября я с Ливерпуля через Остэнду нап-
равился в Вену. Там я должен был проверить работу П. Дятлова,
который для нашей организации в Америке издавал «Историю
культуры» Липперта379 и стоял во главе коммун[истического]
издательства «Комуністична Бібліотека», которое мы отчасти
финансировали. В Пассау меня задержали под предлогом, что
я больше не австрийский подданный, и советовали отправить-

379 Див.:  Ліпперт Ю.  Історія  культури:  В  трьох  нарисах:  I. Пеклування
людини про  харч, житло  й  одіж.  II. Суспільство:  родина,  власність,
управління і суд. III. Духова культура: мова, культ і мітолоґія; зі 112 об-
разками /  Юлій  Ліпперт;  [переклад з  нім. П. Дятлова  і Хв. Мойси]. –
Нью-Йорк; Відень; Львів; Київ: Вид-во «Культура», 1922. – ХVI, 400 с.

Ліпперт Юлій (1839–1909) – австрійський історик культури та ет-
нограф, представник еволюційного напрямку в етнографії та історії
культури.
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тованных рабочих. Мой сопутник где-то исчез, оставив меня
без всяких документов на улице. Я подождал вечера и уехал
обратно тем же путём нелегально в Берлин. В Берлине пробыл
ещё, кажется, три – четыре недели и в начале января уехал на
пароходе с русскими пленными в Реваль. Оттуда – в Ленинград
через Ямбург и, наконец, в Москву.

Здесь жил в «Люксе». Знакомства у меня были только среди
американских товарищей. Первое знакомство в «Люксе» я за-
вёл с тов. Мих[аилом] Левицким385, который тогда собирался
ехать в Прагу. С ним мы говорили о разных партийных делах.
Он знал хорошо о нашей борьбе против Винниченко и всех от-
тенков явной и скрытой укр[аинской] контрреволюции. Мне
он рассказывал о галицийских делах и том коммунистическом
движении в Галиции, которое он до сих пор в Коминтерне пред-
ставлял. Очень выдвигал Дятлова.

Через него я познакомился с пробывающими тогда в Москве
т[оварищами]: [И.] Туром, В. Сирко, О. Букшованным, Маландю-
к[ом] или Баландюк[ом]386. Тогда же в гостинице «Савой» (точ-

385 Левицький Михайло Васильович (09.02.1891–10.06.1933) – компартій-
ний функціонер УССР, дипломат. Народився у с. Явче у Галичині (нині
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.). Учасник Першої світової
війни, старшина австро-угорського війська. Перебував у полоні у Тур-
кестані. Від 1919 р. – один з керівників комуністичного руху у Східній
Галичині:  член  Тимчасового  комітету  Компартії  Східної  Галичини
(КПСГ), член підпільного ЦК КПСГ; член політбюро ЦК КПСГ, делегат
II конгресу Комінтерну (1920). 1921–1924 рр. на дипломатичній  ро-
боті: повноважний представник УССР у Чехословаччині (1921–1923),
повноважний представник СССР в Австрії (1923–1924). Згодом: нар-
ком РСІ УССР; заст. Уповноваженого НКЗС СССР в УССР; зав. інформвід-
ділу ЦК КП(б)У (1927–1928); секретар Волинського окружкому КП(б)У
(1928–1930); зав. культурно-освітнього відділу ЦК КП(б)У. Кандидат
у члени ЦК КП(б)У (1927–1932). На початку 1930-х рр. усунутий з по-
сади й засланий до м. Сормово, де 10 червня 1933 р. застрелився.

386 Вірогідно, йдеться про Якова Баландюка, колишнього старшину Ук-
раїнської Галицької армії й члена Галицького бюро (Галбюро) при ЦК
РКП(б), створеного 26 лютого 1920 р. у Москві. Після поразки черво-
ного війська у польській кампанії 1920 р. й втрати Галичини Москва
ліквідувала усі «галицькі» структури – Галбюро, Галорком, Галревком.
Формально московське Галбюро було ліквідоване ухвалою Оргбюро
ЦК РКП(б) від 23 листопада 1920 р. Але у зв’язку з переговорами про

«Заграничная группа КП(б)У», в которой был Сергей Викул382,
Евгений Гуцайло383 и Марко Бардах384. С первыми мы вместе
выпустили воззвание против Винниченко. Людей второй груп-
пы я совсем не встречал. От тов. Мороза слышал только, что
Викул и Гуцайло – «ничево ребята», Бардах – спекулянт.

Через три недели тов. Дятлов прислав через партию какого-
то курьера, который должен был меня доставить в Вену. С ним
я уехал в Прагу нелегально. В Праге как раз происходили бои
за Соц[иалистический] Дом, с Кладно привозили десятки арес-

селянських  депутатів, від  яких увійшов до складу УЦР.  У листопаді
1918 р. входив  до  складу  Українського військового революційного
комітету, утвореного Директорією УНР. На еміграції належав до ство-
реної В. Винниченком Закордонної групи українських комуністів. Вий-
шов із групи 1921 р. через незгоду з підпорядкуванням її УКП. Виїхав
в УССР, вступив до КП(б)У. Працював у НКЮ УССР. Виключений з партії
за участь у троцькістській опозиції. 1937 р. репресований й убитий.

382 Вікул Сергій Павлович (25.10.1890–03.11.1937) – український громадсь-
кий  і політичний діяч, журналіст,  видавець. Народився  у  Вінниці  у
родині священика. Навчався на юридичному фак-ті Петербурзького
ун-ту. Член УСДРП. 1916–1917 рр. редагував газету «Наше життя» (ор-
ган Петроградського к-ту УСДРП). 1917 р. обраний до складу Україн-
ської Центральної Ради. 1919 р. розійшовся з ЦК УСДРП щодо ставлен-
ня до совєтської влади й виїхав до Німеччини, де розпочав формування
так званої української комуністичної групи. 1928 р. повернувся в Ук-
раїну, був членом колегії ЦСУ УССР, заст. директора Інституту історії
партії та Жовтневої революції при ЦК КП(б)У. З 1930 р. на видавничій
роботі. Арештований 5 травня 1933 р. за обвинуваченням у націона-
лізмі й шпигунстві на користь Німеччини. 25 вересня 1933 р. «засудже-
ний» до 10 років ВТТ. Утримувався на Соловках. Убитий 3 листопада
1937 р. у  Карелії  (урочище Сандармох). Реабілітований Військовим
трибуналом КВО 1959 р., удруге – 1992 р.

383 Гуцайло Євген – поет-початківець з с. Глібовки (Буковина), кореспон-
дент М. Грушевського; на початку 1920-х рр. належав до Закордонної
групи КП(б)У. Перекладач з німецької (див., напр.: Каутський К. Шлях
до влади: Політичні міркування з приводу вростання в революцію / пер.
з 2-го німецького вид-я Євген Гуцайло. – К. – Берлін: [Вид-во «Знаття –
то сила»], 1920. – 117 с.).

384 Бардах Марко (07.04.1881 – 1962) – український літератор, видавець,
журналіст.  Агент  совєтської  зовнішньої  розвідки  (Розвідупру  Ген-
штабу РСЧА), завербований Ігнацем Порецьким. До 1933 р. мешкав у
Берліні, відтоді – у Парижі, де й помер.
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лад в Политбюро ЦК КП(б)У о положении в Америке и об укр[а-
инской] эмиграции. ЦК КП(б)У решил «дать тов. Ладану воз-
можность познакомиться с советским и партийным строитель-
ством на Украине». Меня поместили в «Селянском будинке»,
который находился в распоряжении наркомзема тов. Мануиль-
ского. Потом пришёл 5-й съезд советов Украины388, на котором
я познакомился с т[оварищами] Затонским389, Яловым, Христо-
вым, Блакитным и другими.

С тов. Куликом я заходил в школу Червоных Старшин и к
нему на квартиру на Римарской ул. В этот период я встречал в
Артёмовске Яворского390 и всех товарищей, прибывших из Аме-
рики (Дабудык, Цыганчук, Хома, Чевусь, Осадчука, Куликовско-

388 V Всеукраїнський з’їзд совєтів робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів відбувся у Харкові 25 лютого – 3 березня 1921 р.

389 Затонський Володимир  Петрович (27.07/08.08/.1888–29.07.1938) –
компартійний функціонер УССР. Закінчив фіз.-мат. фак-т Ун-ту св. Во-
лодимира  у Києві  (1912). 1905 р.  вступив  до  РСДРП(м), з  березня
1917 р. – більшовик. Активний учасник російської більшовицької оку-
пації України. З початком польсько-совєтської  війни 1920 р. очолив
західноукраїнський  напрям  діяльності  ЦК  КП(б)У.  Від  23 квітня
1920 р. – член Галицького організаційного комітету КП(б)У, від 3 серп-
ня – член ЦК КПСГ, упродовж 8 серпня – 21 вересня 1920 р. – голова
Галицького ревкому. Згодом член РВР КВО (1920–1921); голова Все-
української кооперативної  спілки (1921–1922);  нарком  освіти  УССР
(1922–1924); секретар ЦК КП(б)У (1924–1927); нарком РСІ й голова
ЦКК КП(б)У (1927–1933); нарком освіти УССР (1933–1937). Арешто-
ваний  3 листопада 1937 р.,  звинувачений у  належності  до  «антисо-
вєтського  українського  націоналістичного  центру».  Розстріляний
29 липня 1938 р. Реабілітований 19 березня 1956 р.

390 Яворський Матвій Іванович (15.11.1885–03.11.1937) – український істо-
рик. Народився  у  с. Корчмин Сокальського  повіту  у  Галичині  (нині
Люблінського воєводства, Польща). Закінчив правничий фак-т Львів-
ського ун-ту (1910). У роки Першої світової війни – хорунжий 34-го
австр. стрілецького полку; після поранення – інструктор кулеметної
роти у Холмі. 1918 р. потрапив в Україну, служив при штабі військово-
го уповноваж. австр. командування при УЦР та гетьманові П. Скоро-
падському.  Восени 1918 р. повернувся до  Львова, був  «референтом
організації полевої жандармерії» при «Начальній військовій команді»
УГА. Згодом – один з організаторів переходу УГА до червоних. Член
КП(б)У з 1920 р. З серпня 1920 р. у Харкові: викладач ІНО, уповноваже-
ний КПСГ (з 1923 р. – КПЗУ) при ЦК КП(б)У (1921–1922). З утворенням

но не помню) в одного из упомянутых товарищей я встретил
Конара. Нет, я это спутал. Во время своего первого пробывания
в Москве я видел только Левицкого и Конара, обоих в «Люксе».
О первом я уже сказал, о другом должен заявить, что он пришёл
меня повидать, узнав, что кто-то из украинцев приехал из-за
границы. Я с ним говорил очень коротко о наших американских
делах и боях, и он ушёл в какую-то другую комнату. Ни о нём,
ни его лично я тогда ещё совсем не знал.

С вышеупомянутыми лицами я встретился  и  знакомился
только во время III-го конгресса КИ, когда я вторично приез-
жал в Москву, о чём скажу позже.

В конце января 1921 г. я с командировкой КИ уехал в Харь-
ков. Около трёх станций до Харькова наш поезд остановился, и
паровоз куда-то уехал. Многие пассажиры пересаживались на
другой поезд, который с рабочими ехал в Харьков. Ко мне подо-
шёл один товарищ, назвавший себя Десняк, и посоветовал как
иностранцу тоже садиться в этот поезд. Так я прибыл в Харь-
ков. Здесь зашёл в ЦК, где впервые встретил тов. Кулика. Он
тогда заведывал или замещал заведывающего Агитпропом. О
нём я знал по Америке, и он обо мне слышал. После я зашёл в
Галбюро и там встретил, кажется, Краснокутского387 и ещё ка-
ких-то галичан. Потом я зашёл к Шумскому, который только
что прибыл из Риги. Он устроил мне возможность сделать док-

створення галицького представництва у Комінтерні, його діяльність
протривала до 20 грудня 1920 р. Невдовзі працівники Галбюра виїхали
у своїй більшості до Харкова (докладніше див., напр.: Литвин М. ЗУНР
і Галицька СРР у геостратегії більшовицької Росії / Микола Литвин //
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність /
НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; редкол: Я. Ісає-
вич (голова) та ін. – Львів, 2009. – Вип. 18: Західно-Українська Народна
Республіка: До 90-річчя утворення / упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Со-
ляр. – С. 101–118).

387 Краснокутський Олександр Іванович (псевдонім – Петренко; справжнє
прізвище – Левченко) – уродженець Харківщини (вірогідно, смт Крас-
ний Кут /Краснокутськ/), член РКП(б) з 1919 р. Був головою Галбюро
при ЦК РКП(б) 1920 р., сприяв звільненню багатьох галичан-військо-
вих,  заарештованих ВЧК  після  «зради»  двох  бригад ЧУГА. Член  ЦК
Компартії Східної Галичини (1920). Секретар Повноважного представ-
ництва УССР у Литві (1922). Репресований 1937 р.
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одна в ЧК для заграничной работы, другая в Закордот на пар-
тийну[ю] работу в Галицию. Я не ехал, ибо не чувствовал себя
достаточно подготовленным.

За всё это время своего пребывания в Харькове я не слышал
никаких нареканий, ни колебаний, кроме со стороны укапис-
тов, которые, согласно своей тогдашней программе, говорили
о необходимости отдельной от РКП компартии на Украине и
независимых,  децентрализированных  органов  власти.  В  бо-
ротьбистов низшого разряда заметное было недовольство тем,
что их не считает КП(б)У хорошими коммунистами, а какими-
то «бывшими». Но все говорили о том, что, когда пролетарская
революция розширит свою тер[р]иторию дальше на Запад[ную]
Европу, украинских коммунистов перестанет партия считать
элементом, который ещё не изжил своих националистически-
крестьянских чувств.  Меня  лично,  который  не  знал бывшей

рального управління надзвичайних комісій в Україні; начальник  Особ-
ливого відділу Південно-Західного й Південного фронтів, начальник
тилу Південного фронту (1920), один з організаторів червоного теро-
ру  у  Криму;  голова Всеукраїнської  ЧК  (ГПУ;  1921–1922). З  березня
1922 р. – очільник НКВД УССР. Згодом: член колегії НК РСІ СССР (1923);
начальник Планово-економічного управління ВРНГ, заст. наркома фі-
нансів СССР (1924–1936). З 1936 р. – голова Спеціальної колегії й заст.
голови  Верховного  суду  РСФСР.  Арештований  22 жовтня  1937 р.,
25 грудня «засуджений» до ВМП. 22 лютого 1938 р. Судово-наглядова
колегія Верховного  Суду  СССР  спрямувала його  «справу» на  дослі-
дування.  У березні  був свідком  на процесі  проти  М. Бухаріна.  Після
«дослідування» справи 28 липня 1938 р.  удруге «засуджений» до ВМП;
страчений 19 серпня 1938 р. Реабілітований Військовою колегією ВС
СССР 12 травня 1956 р. «за відсутністю складу злочину».

392 Закордот, Закордонний відділ ЦК КП(б)У – структурний підрозділ ЦК
КП(б)У, створений  у  травні  1920 р.  для ведення  агентурно-розвіду-
вальної та інформаційної роботи за лінією фронту та у сусідніх з УССР
«буржуазних» державах. Складався з партійно-оперативного; агентур-
но-розвідувального; військово-політичного та інформаційного підвід-
ділів. Основам нелегальної роботи співробітників Закордоту навчали
на курсах військової розвідки. Стратегічним напрямом використання
цієї партійної спецслужби був експорт світової революції. Припинив
свою діяльність Закордот у середині 1920-х рр. (див. докладніше: «За-
кордот» в системі спецслужб радянської України: зб. док. / Національ-
на академія Служби безпеки України; за ред. В. С. Сідака). – К.: Вид-во
НА СБУ, 2000. – 213 с.).

го и др.). В квартире Шумского и Блакитного я познакомился
почти со всеми более или менее видными боротьбистами, тог-
да  уже  членами  КП(б)У (Полоз,  Приходько,  Кудря,  Клунный,
Гринько, П. Попов, Ковалёв, Вовчик, Григоренко, Таран, Удови-
ченко Степан). Других встречал в редакции «Висти», куда поч-
ти ежедневно заходил. Один раз даже говорил о международ-
ном  положении на  квартире  Шумского,  где  было  около  15–
18 товарищей. Конечно, я, как и многие тогда товарищи, видел
революцию в Европе и предсказывал её победу через несколько
месяцев, в крайнем случае, в Германии, Австрии и Чехии.

Не зная совершенно подробной* истории событий после-
дних двух-трёх лет и процессов политических перегруппиро-
вок, я лично у каждого нового знакомого спрашивал обо всём,
собирал материалы, ходил один или два раза в ЦК УКП, брал их
резолюции и другие материалы и изучал. В «Селянском Будин-
ке» я познакомился с т[оварищами] Хомыным, Черняком, Нава-
ловским, Мик[олою] Любченко, Михайловой, Чалым. Точного
хронологического порядка постепенных моих знакомств я сей-
час  установить  не  могу.  На  заседании  Оргбюро  ЦК  КП(б)У я
ближе познакомился с т[оварищами] Молотовым, Петровским
и другими членами ЦК. Потом меня связали с тов. Манцевым
из ЧК391 и с Закордотом392. Даже были у меня командировки:

у грудні 1922 р. Інституту марксизму працював на кафедрі історії укр.
культури. Автор популярних «синтетичних» курсів з історії України
на засадах «марксівської» методології. Упродовж 1924–1927 рр. фак-
тично керував Управлінням науковими установами НКО УССР. 1929 р.
обраний дійсним членом ВУАН. Після викриття «жандармського ми-
нулого»  1930 р. виключений  з  партії. Арештований у  «справі  УНЦ»
10 березня 1931 р.; 7 лютого 1932 р. у судовому засіданні Колегії ОГПУ
«засуджений» до шести років позбавлення волі. Утримувався на Со-
ловках. Убитий 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох у Карелії.

* «подробной» – надписано над рядком.
391 Манцев Васілій Ніколаєвіч (1889–19.08.1938) – відповідальний функ-

ціонер таємної поліції СССР. З родини  службовця. Навчався на юри-
дичному фак-ті  Московського ун-ту  (не закінчив).  Член  РСДРП(б) з
1906 р., учасник Російської революції 1905–1907 рр. Був засланий, утік,
емігрував (1911–1913). Нелегально повернувся до Росії, знову був зас-
ланий. З вересня 1918 р. у ВЧК; з грудня 1918 р. – начальник Слідчого
відділу ВЧК, заст. Ф. Дзержинського. З кінця 1919 р. – начальник  Цент-



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    365364        Олександр Рубльов

другой – Иваненко и Улян. Первая представляла ту часть КПВГ,
которая под руководством Василькова, Крайкивского, Макси-
мовича и др. стояла в оппозиции до ЦК КП Польши и требова-
ла  территориальной  самостоятельности в организационных
вопросах, другая была от той части КПВГ, которая считала, что
КПВГ должна быть областной организацией КПП. Решение это-
го вопроса Коминтерном известно, и я о нём писать не буду.
Расскажу только о своей позиции. Я этих людей увидел впервые
в жизни. До сих пор я тоже никогда о них ничего не слышал.
Коцко на меня произвёл впечатление крестьянина, который
был галицийским соц[иал]-демократом и им остался. Максимо-
вича и Олийника я считал коммунистами. Я всецело согласился
с их программой и даже помогал писать доклад. Для большего
успеха я советовал этот доклад перевести на русский язык, что-
бы его могли прочесть некоторые т[оварищи] из русской и ук-
р[аинской] делегации на конгрессе. Была избрана комиссия КИ
по этому вопросу, в которой были от Украины т[оварищи] Ма-
нуильский и Шумский. Решение этой комиссии не понравилось
Максимовичу, я считал его удовлетворительным. Максимович
даже выразился так, будто бы Шумский продал интересы КПВГ,
сделав уступки польским товарищам.

Через Максимовича я тогда в Москве познакомился с т[о-
варищами] Сирко Василь, Тур, Маландюк или Баландюк. Это
было в гостинице «Савой», кажется, в укр[аинском] предста-
вительстве. Один раз мы зашли в Госиздат к Конару, и там я
познакомился  с  Букшованым и,  кажется,  Палиевым.  Все  эти
люди стояли близко Конара и работали в Госиздате. Говорили
о положении в Галиции, и Максимович рассказал, как решено
вопрос КВПГ. Был я там с ними, може[т], три четверти часа и с
тех пор больше я Маландюка или Баландюка и Палиева никог-
да в жизни не встречал. С другими встречался по работе загра-
ницей и здесь.

Один з керівників  Дрогобицького збройного  заколоту  проти  влади
ЗУНР (14–15 квітня 1919 р.). 1919–1921 рр. – член Дрогобицького по-
вітового та окружного комітетів,  з 1921 р.  – член ЦК КПСГ, делегат
III конгресу Комінтерну (1921). Перебував в ув’язненні (1921–1922).
Розстріляний нацистами разом з донькою Ольгою Коцко.

российской Украины, поражало полнейшее отсутствие укр[аин-
ского] языка в партийных и советских учреждениях Украины.
Мне казалось тоже правильным тогда назначение укр[аинских]
товарищей  на  более  видные  партийные и  советские  посты,
чтобы таким путём обезоружить укр[аинскую] контрреволю-
цию, которая воевала против Сов[етской] власти на Украине
тем, что там, мол, российская ок[к]упация, а не украинская ра-
боче-крестьянская власть.  Я не понимал достаточно  хорошо
того, что нельзя вчерашнему боротьбисту или укаписту отдать
партийного аппарата в руки. Этим я грешил долгое время. Был
даже один раз случай, что упомянутый мною уже Десняк при-
ехал из Киева в Харьков и заявил, что его перебрасывают в Са-
ратов. Я заявил, что это преступление – забирать укр[аинских]
работников из Украины и посылать в Россию тогда, когда здесь
в деревню присылают чуждый элемент, не знающий ни языка,
ни условий местных, который только отталкивает дядька от
Сов[етской] власти. Это я считаю тоже своим грехом перед пар-
тией, но тогда я так понимал политику на Украине. Одним сло-
вом, вопрос украинизации партийного и советского аппарата
я считал первым вопросом необходимости, и всё время казалось
мне, что партия этого по своему русскому составу нарочно не
хочет делать. Совершенно искренно заявляю, что это даже тор-
мозило разгон в моей работе. Под влиянием этих чувств я писал
своим товарищам в Америку, что они должны поднимать этот
вопрос непосредственно перед ЦК КП(б)У и через Американ-
скую компартию – перед Коминтерном. Это было отступлением
от интернационализма и уступка национализму. Этим я грешил.

В  июне  месяце  состоялся  III-й  конгресс  Коминтерна393.  Я
просил ЦК разрешения уехать в Москву. Мне [такое разрешение]
дано. Здесь я встретил две делегации от Компартии Восточной
Галиции. В одной  были: Максимович,  Олийнык и Коцко394,  в

393 III конгрес Комуністичного Інтернаціоналу відбувся у Москві 22 черв-
ня – 12 липня 1921 р. за участю 605 делегатів від 103 партій та органі-
зацій.  Членом  Виконкому  Комінтерну за  підсумками  конгресу  від
КП(б)У став О. Шумський.

394 Коцко Василь Федорович (00.04.1873–26.01.1942) – діяч комуністичного
руху у Західній Україні. Один з організаторів у лютому 1919 р. КПСГ.
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и Шумский предлагали мне использовать эту поездку для ор-
ганизации Заграничного Бюро содействия рев[олюционному]
движению Зап[адной] Украины. Максимович заявил даже, что
он уполномочен дать мне на это мандат от ЦК КПВГ. Я согласил-
ся. В Праге я созвал совещание, в котором приняли участие: Фё-
дор Бей (Орловский), Роман Роздольский, Семён Вальчук (Оле-
ненко) и Петро Дятлов. Они и создали из себя это Загр[аничное]
Бюро. Потом туда был ещё привлечён Чорний (Львивский), Бук-
шованый и, кажется, Пиддубный (Толмачов), который находил-
ся у Вене, как редактор центр[ального] органа партии «Наша
Правда». В своём докладе на этом совещании я говорил, что нам
ни Харьков, ни Москва не помогают, считают нас не партией,
Варшавский ЦК тоже не даёт денег на работу, нам надо объе-
динить всю рабочую укр[аинскую] эмиграцию, обратиться осо-
бенно к нашим рабочим в Америке и Канаде и приступить к
собиранию денег на революционное движение на Зап[адной]
Украине. Поставим работу, поставим издательство, сорганизу-
ем компартию, и тогда с нами тоже будут считаться. Тогда и
ЦК КП(б)У будет вынужден нами заняться немножко живее.

ЗБД было сформировано. Секретарём был назначен Валь-
чук (Олененко), приехавший несколько месяцев тому назад из
Америки. После него был секретарём Осип Букшованый (Ивано-
вич, Куликивский). За два года своей деятельности оно собрало
в САСШ и Канаде около 20 000 долларов. Все деньги передава-
лись Максимовичу, который отправлял их дальше в страну, так
как только он поддерживал связь с товарищами во Львове. От-
туда я поехал в Берлин, где договорился с Ауссемом395 насчёт

395 Ауссем Володимир Християнович (14.07.1879/1882?/–1937) – держав-
ний  діяч, дипломат УССР – СССР. Народився  у м. Орлі у дворянській
родині;  етнічний  німець. Закінчив  Орловський Бахтіна  кадетський
корпус (1898). Навчався у Харківському політехнічному ін-ті (1899–
1901). Член РСДРП з 1901 р. (меншовик). Виїхав до Німеччини, де за-
кінчив інж.-хім. фак-т Політехнічного ін-ту у Брауншвейзі (1904). Після
Лютневої революції 1917 р. – член Київської ради солдатських депута-
тів. Із серпня 1917 р. – більшовик. Народний секретар фінансів маріо-
неткової совєтської УНР (грудень 1917 р. – лютий 1918 р.). У вересні
1918 р. призначений командувачем 2-ї повстанської дивізії червоних,
з грудня 1918 р. одночасно – нач. штабу РВР Української совєтської

Касаясь вопроса о Восточной Галиции, я должен заявить,
что по тем же соображениям, что и на Украине, я считал необ-
ходимым признать правильной политику той группы, которую
представлял Васильков – Максимович, ибо за ними была тогда
вся левая соц[иал]-демократия, то есть они имели за собой бед-
няцко-крестьянские массы В[осточной] Г[алиции], чего не име-
ла другая сторона. Я увлекался тогда саботажным движением
крестьян и за этим увлечением забыл, что на Западной Украи-
не есть ещё польский и еврейский пролетариат, который надо
втянуть в революционное движение, и что это може[т] сделать
только сильно спаянная и у всех своих действиях монолитная
компартия целой страны, т. е. КПП. И хотя я считал решение
Коминтерна шагом вперёд и удовлетворительным на данном
этапе борьбы за объединение коммунистического движения
на Зап[адной] Украине, всё же хотел видет[ь] Компартию За-
п[адной] Украины более самостоятельной. Это был галиций-
ский укапизм, который долго порождал у меня и других укр[а-
инцев] из Галиции своеобразное недовольство «империализ-
мом» польских товарищей и который в конце-концов проявил-
ся  в измене Коминтерну со стороны  части этой группы. Для
нас многих казалось тогда нужным самостоятельным партиям
укр[аинской] буржуазии противоставить самостоятельную ком-
партию. Значить, опять уступка националистическим чувствам,
вместо резкой позиции интернационализма. Этим я грешил.

По возвращении из Москвы я был назначен в состав Пол-
предства Сов[етской] Украины в Польшу и переведён в распо-
ряжение НКИД. В октябре [1921 г.] мы уехали в Варшаву. Там,
кроме работы по посольстве (я был заведующим Бюро прессы
и информации), я с Максимовичем собирали от сотрудников
деньги и помогали КПЗУ. К нам приезжал Крайкивский из Льво-
ва два раза, и один раз я встретил там Василькова. Но этот, ка-
жется, было тогда, когда я был в Берлине и только проездом в
Харьков остановился на один день в Варшаве.

Через несколько месяцев после приезда в Варшаву я забо-
лел (имел частые припадки со слепой кишкой и должен был
подвергнуться операции в Берлине. Варшавские врачи говори-
ли, что у меня жёлчечны камни) и уехал в Чехию. Максимович
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вицкий, [В.] Ауссем, [Г.] Петровский, [Х.] Раковский, [А.] Шумс-
кий,  [Г.] Гринько  и  другие). ЦК  КП(б)У  санкционировал  мой
переход в «Космос», который со временем был всецело пода-
рен ЦК КПЗУ.

Через некоторое время в Берлин было перенесено издатель-
ство центр[ального] органа КПЗУ «Наша Правда» и Загранич-
ное бюро помощи КПЗУ. Я работал в «Космосе», в З[аграничном]
б[юро] и при центральном органе. За это время приезжал по
делам издательства два раза в Харьков. Весною 1924 г. состоя-
лась Пятая конференция КПЗУ, которой руководили предста-
вители ЦК КП(б)У: [М.] Скрыпник и [А.] Шумский. Были тоже
представители КИ и ЦК КПП. На этой конференции, которая
очень тесно связала КПЗУ с КП(б)У и КПП, были приняты вы-
держанные большевистские резолюции, и она считается пер-
вой большевистской конференцией КПЗУ. Я был избран там в
ЦК КПЗУ, и ЦК КП(б)У откомандировал меня окончательно в
распоряжение этой партии. После этого я уехал в Берлин и при-
ехал обратно в Москву на Пятый Конгресс Коминтерна. В Мос-
кве  я  пробыл  тогда  четыре  –  пять  месяцев.  С  никем,  кроме
партийных людей, я не встречался. Жил я частично в Москве
(в «Люксе»), частично в Харькове в помещении ЗБД, которое в
то время уже находилось в Харькове.

III
Перехожу до последних лет и событий.
В конце 1925 г. ЦК КПЗУ решил послать меня в Америку для

оживления собирания помощи рев[олюционному] движению
на Зап[адной] Украине и для установления теснейшей связи с
укр[аинской]  рабочей эмиграцией. Я  уехал,  был там четыре
месяца и приехал обратно. В 1926 г. американские товарищи
просили прислать им кого-либо отсюда, и я опять должен был
ехать. Приехал обратно в 1927 г., когда начинался спор ЦК КПЗУ
с ЦК КПП и Коминтерном, после чего произошёл раскол и иск-
лючение группы Василькова – Турянского с партии и Комин-
терна. Этот период хочу осветить самым подробным образом,
ибо и я отвечаю за всё, что в то время случалось.

Нам,  усем  тогдашним  членам  ЦК  КПЗУ,  казалось,  что  мы
окончательно изжили свои националистические ошибки, что

своего  перевода в  Берлинское  полпредство  как  заведующий
консульским отделом. Шумский дал своё согласие, и ЦК КП(б)У
санкционировал мой переезд в Берлин. Это было, кажется,  в
мае или июне 1922 г.

Я лично хотел быть в Берлине потому, что оттуда я мог сво-
бодно связываться с товарищами в Америке и Канаде. Они пе-
чатали тогда свои книги в Берлине: для Америки переводил
[В.] Мороз  Энгельса  «Анти-Дюринга»,  а  для  Канады  издавал
[М.] Бардах  первый том  «Капитала»  Маркса.  Так  как  все эти
люди (включая и Дятлова) издавали на американские деньги
и  свою литературу,  затрачивая  на  это  деньги американских
рабочих, я предложил создать одно сцентрализованное изда-
тельство «Космос», которое должно было перебрать все имею-
щиеся на руках отдельных лиц заказы на себя и таким путём
наложить контроль  на всех  отдельных издателей. За выгод-
ность этого дела с материальной точки зрения говорила тог-
дашняя конъюнктура книгопечатания в Германии, с принципи-
альной точки зрения это надо было сделать, чтобы прекратить
спекуляцию. Дятлова и Мороза ликвидировано как издателей,
Бардах отказался подчиниться контролю, причём канадийские
товарищи считали почему-то нужным, чтобы он кончал «Ка-
питал» сам. Я предложил Ауссему через ЦК КП(б)У потребовать
вызова Бардаха в Харьков. Он, конечно, отказался ехать и был
исключён из партии, о чём было объявлено в «Коммунисте».
«Капитала» он, конечно, не издал, и около 6000 долларов ка-
надийских рабочих пропало при нём. Издательство «Космос»
было сорганизовано, и я назначен директором. Пайщиками в
нём были т[оварищи] в Америке, Канаде, ЦК [Компартии] За-
п[адной] Украины и отдельные т[оварищи] на Украине ([М.] Ле-

армії; у січні 1919 р. – командувач групи військ Харківського напрям-
ку. 1921–1925 рр. на дипломатичній роботі: Повпред УССР у Німеччині
(1921–1923), Повпред СССР в Австрії (1924–1925); згодом – голова ВРНГ
УССР (1925–1926); торговельний представник СССР у Туреччині (1926–
1927). 1927 р. виключений з партії як «активний троцькіст»; 1929 р.
заарештований і засланий до Казахстану на 3 роки; удруге арештова-
ний 20 січня 1933 р. й висланий на 3 роки до Астрахані. Після відбуття
другого покарання загинув за нез’ясованих обставин 1936 або 1937 р.
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сохранена.  Максимович  прислал мне телеграмму,  что  приез-
жать не надо. После того я уехал, как сказано, в Америку.

В Америке доложил товарищам из Укр[аинского] бюро Ком-
партии Америки о всём, что у нас произошло. Они единогласно
заявили, что поддерживали и будут в дальнейшем поддержи-
вать КПЗУ, но только такую, которая идёт вместе с Коминтер-
ном. За такую резолюцию голосовал и я. Через несколько дней
состоялся съезд Укр[аинской] секции КПА, и я был избран в Бю-
ро. В то же время я был избран членом второго нью-йоркского
райкома КПА. Ещё через несколько дней мы получили через
ЦК Ам[ериканской] компартии телеграмму о том, что группа
Василькова – Турянского исключена из партии и Коминтерна.
Я, вместе с целым Бюро, вынесли резолюцию, пятнующую эту
группу  ренегатов  как  изменников  и  контрреволюционеров.
Сам я выступал перед украинской фракцией в Нью-Йорке в том
же духе. С группой прекратил всякие связи. Не писал никому
из них. Написал  несколько  статей  против  них и,  кроме  того,
вынужден был под своей действительной фамилией Ладан по-
дать в газете заявление о том, что резко осуждаю выступление
Шумского, контрреволюционную политику ренегатов, всеце-
ло и безоговорочно поддерживаю национальную политику ЦК
КП(б)У на Украине и т. д.

Один член старого состава ЦК тов. Дурделла прислал пись-
мо в Бюро, в котором говорил, что моё выступление против них
ударило по их спекуляции на Америке, которой они пытались
обманывать шедших ещё за ними некоторых членов партии.
Для себя лично я считал наиболее целесообразным прибыть
на Конгресс Коминтерна (на что я, как кандидат Исполкома,
имел право), но товарищи мне этого не разрешили. Телеграм-
му,  которой  меня новый  ЦК КПЗУ  вызывал  в Европу,  ЦК  КП
Америки от меня скрыл. Об этом я узнал только после приезда
в Берлин от тов. Фурера.

Увидев их прессу после их исключения из партии, я оконча-
тельно убедился в том, что многие из этой группы ещё глубоко
торчать в националистическом чаде. Особенной контрреволю-
ционностью отличались фельетончики Хлоня в газете «Світло».
Я протрезвел. Со временем они меня в той же газете прозвали

мы, после того колоссального успеха социалистического стро-
ительства в СССР и особенно на Украине, после проведения ук-
раинизации, после таких громадных достижений в развитии
пролетарской культуры, слились уже со своей партией (КП(б)У)
на Украине,  перестали  быть  хныкунами, стали  действитель-
ными революционерами, ленинцами-коммунистами. Но стоило
только очутиться перед новым напором национализма, как мы
опять заскрипели. Когда стихия националистической контрре-
волюции, рассевшись по советским учреждениям, начала опять
подтягивать свои силы и под её напором заломались некото-
рые т[оварищи] на Украине (выступление Шумского на плену-
ме ЦК КП(б)У, хвильовизм), когда в Шумского оказалось было
«мало аргументов для отражения буржуазных вылазок против
национальной политики партии» и когда в результате шатания
Шумского его партия решила снять с работы на Украине, мы
не сумели разобраться в существе выступления Шумского*, не
напятнили  этого  выступления  как  контрреволюционного, а
вцепились за то, что, мол, Шумского не следует убирать с Украи-
ны, ибо этим мы даём укр[аинской] буржуазии новый козыр[ь]
против КП(б)У и её политики.

Мы решили отстоять Шумского и его выступление по су-
ществу. Конечно, мало кто из нас верил в то, что борьба разовъ-
ётся так далеко, что мы очутимся вне партии и вне Коминтерна.
Многие (я в том числе) думали, что конфликт будет ликвиди-
рован внутрипартийным путём. То есть пускались на мелкую
спекуляцию, обманывали самих себя и партийную массу. Мне
в то время приказал ЦК ехать в Америку с целью подготовки
там мнения в пользу нашей точки зрения и против ЦК КП(б)У.
Другое задание было собирать деньги на борьбу, ибо, «быть
может, прийдётся подраться некоторое время», – говорили Ва-
силькив и  Турянский.  Я  уехал,  кажется,  в  октябре  1927-го  в
Америку. Раскола до тех пор ещё не было. Здесь, кстати, дол-
жен заявить, что тогда ещё я хотел ехать в Москву, надеясь на
улажение конфликта таким путём, что часть членов ЦК КПЗУ
будет снята с работы, оставлена здесь, а целость партии будет

* Далі закреслено – «а уцепились».
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Теснейшую связь с ними поддерживал я и Юлис. Значить, об
этом мне нечего здесь подробно писать.

Результаты их работы известны ИНО и предстоят дальней-
шему расследованию, поэтому о них тоже здесь нет надобности
писать. Моё отношение к ним как работникам по этой специ-
альной линии, я после одного года опыта работы с ними выяв-
лял в разговорах и с тов. Бэром, и с тов. Мондом, предлагая их
ликвидировать как безнадёжных источников и вербовщиков.
Правда, не потому, что не верил им, а потому, что они мне каза-
лись совершенно неспособными для этой работы. О Леонтови-
че думал, что всё же сможет что-нибудь создать.

Но в связи с их работой я хочу о чём другом написать. Когда
я с ними начал работу, я всё время убеждал их в том, что вся их
группа должна капитулировать, и то не постепенно, а сразу, и
просить партию дать им возможность вернуться обратно, ис-
править свои преступления и стать коммунистами. Об этом не
раз говорил с тов. Бэром и с ЦК КПЗУ. Не могу сказать, чтобы
это сталось под моим влиянием, но факт тот, что они в послед-
нее время подняли руки вверх и заявили (5 человек, а всего их
8 или 9) партии, что сдаются совершенно. Лично я советовал
всех послать в СССР на исправление. Притом, такую же поли-
тику с ним вёл и тов. Орловский, который иногда тоже с ними
встречался.  Я считал, что если  они высекут  себя  и всю  свою
грязную работу, от этого партия может только выиграть. Если
это преступление, я должен и понесу за него самое строжай-
шее наказание.

Надо сказать мне и несколько слов о моём троцкизме. На
пленуме ЦК КПЗУ в 1927 г.* , когда стоял вопрос о троцкизме и
была предложена резолюция, я заявил, что у всех внутренних
вопросах хозяйственной, советской и партийной политики в
СССР я стою на позициях ЦК ВКП и считаю троцкизм враждеб-
ным политике ВКП и вредным**, но в прошлом, в вопросе Анг-
ло-русского комитета Коминтерн не был прав, осуждая троц-

* «в 1927 г.» надписано над рядком.
** «и вредным» – надписано над рядком.

«хамом» и  чуть ли не провокатором,  который неизвестно  за
какие деньги ездит в Америку, хотя отлично знали, что деньги
на дорогу всегда давал мне ЦК, то есть они самые.

Сообщая вкратце о своей фактической роли в расколе КПЗУ,
я отнюдь не хочу этим снять с себя ответственность за произо-
шедшее.  Наоборот,  подчёркиваю  то,  что  я  наравне  со  всеми
другими несу ответственность за контрреволюционные дейст-
вия этой группы, ибо у меня не хватило большевистской вы-
держанности и достаточной резкости, чтобы отмежеваться от
ренегатов своевременно, пока они не совершили этот шаг.

В конце 1928 г. я приехал обратно в Европу. Явился в ЦК
КПЗУ. Товарищи меня приняли холодно. В то время у меня про-
изошла семейная трагедия, которую я больно пережил. Про-
сил в ЦК помощи, какую мне дано в сумме 150 долларов как
возврат моих расходов по поездке. Притом ЦК должен был ре-
шить, что со мной делать. Тем временем ко мне явился тов. Бэр
и предложил поработать с ним. Я согласился, и ЦК тоже разре-
шил мне уйти до мая месяца 1929 г.

Я начал работу, которая Вам известная. Для меня это была
новая работа. Неудивительно, что я в ней делал ошибки, за ко-
торые теперь приходится отвечать.

Первый год я возился только с Поршом. Перед ним я высту-
пал как оппозиционер КПЗУ. Об этом я писал и всегда говорил
тов. Бэру. Впрочем, он сам мне это советовал. Когда меня Порш
неожиданно для меня свёл с Чеботарьёвым, я вертелся, как муха
в окропе, но считаю, что вышел из этого хорошо. Впрочем, он
меня раскусил и после этого забросил всю свою организацию.
Больше мне не удавалось ни к кому подойти.

Через год, т. е. в начале 1930 г., мне Бэр посоветовал поп-
робовать взять кого-либо из группы шумскистов. Конкретно
он сам предложил Леонтовича. До тех пор я с никим из них не
встречался. Через Фёдора Орловского я узнал адрес Леонтови-
ча, написал ему, чтобы он прибыл в Берлин, и он это сделал.
Говорили мы с ним вместе с Фёдором в квартире Хеллеринга
Георга. Он взял Петра Стасюка и Хлоня как единственных, кото-
рые что-нибудь могут сделать. Такая моя роля в их вербовке.
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тельно меня убедили в том, что он порвал с Коминтерном, что
он* постачает материалы для контрреволюции.

Это вкратце моя исповедь. Товарищи, никаких больше гре-
хов и преступлений перед Партией, Сов[етской] Властью и ГПУ
(перед последней по поводу моей работы в ИНО) я не чувствую
за собой и не имею. Все вопросы следователей со времени мое-
го ареста мне совершенно непонятны. Я клянусь всем своим
революционным прошлым, что никогда не имел перед собой
других заданий, кроме тех, которые ставит передо мною проле-
тарская революция. Ей я служил, как умел, со времени своего
осозрения и служить буду до конца своей жизни. Товарищи, я
надеюсь, что Вы** скоро выясните недоразумение со мной и
дадите мне возможность вместе с Вами дальше работать и бо-
роться за победу пролетарской революции там, где мне место.
Товарищи, если я что-нибудь плохо делал, Вы меня поучите,
ибо я всегда хотел и хочу учиться. Наказания понесу охотно,
если их заслужил.

П. С. Ладан
1.Х.1931

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 5–12 зв.
Автограф чорнилом.

№ 4
Заява заарештованого П. Ладана Центральній Контрольній
Комісії ВКП(б) й Колегії ОГПУ з оскарженням його арешту

11 жовтня 1931 р.
В ЦКК ВКП[(б)] и Коллегию ГПУ

(к сведению ЦК КПП и КПЗУ)
Заявление

Ладана Павел Степановича
Дорогие товарищи!
Я всё больше и больше*** начинаю осознавать то, что вся

моя деятельность за последние сем[ь]–восем[ь] лет, то есть вся

* «он» – надписано над рядком.
** «Вы» – надписано над рядком.
*** «и больше» – надписано над рядком.

кизм за його позицию в этом вопросе396. Мне казалось, что мы*
чересчур долго возились с Перселями. Неясности были у меня
в вопросе Китайской революции. Но и эти шатания я уже дав-
но изжил. В 1928 г. я писал большую статью в нашем журнале в
Америке, в которой был троцкизм в целом его историческом
разрезе. Последняя деятельность Троцкого за границей и его
заискивание даже у таких людей, как Макс Истман397, оконча-
396 «Англо-русскій комітет єдності» (англ. Anglo-Russian Committee, ARC) –

організація, створена як орган співробітництва совєтських профспілок
з британськими «тред-юніонами». Офіційно утворений у квітні 1925 р.
за ініціативою профспілок СССР під час англо-совєтської профспілко-
вої конференції у Лондоні. Формально мав за мету «добиватися єдності
у  міжнародному  профспілковому  русі»,  провадити боротьбу проти
підготовки війни й «посилювати боротьбу проти наступу капіталу на
робітничий клас». Організація перебувала у конфлікті з Генеральною
радою  тред-юніонів.  Частина  совєтського  керівництва  (Н. Бухарін,
М. Томський) сподівалася через цей координаційний орган налагоди-
ти співробітництво з лівою соціал-демократією  за умов  стабілізації
політичної та економічної ситуації. Натомість Л. Троцький  піддавав
критиці таку позицію. У зв’язку з розривом дипломатичних відносин
між Великобританією та СССР (травень 1927 р.) АРК був ліквідованийу
вересні 1927 р.

* «мы» – надписано над рядком.
397 Істмен Макс  Форрестер  (англ. Max  Forrester Eastman;  12.01.1883–

25.03.1969) – американський газетяр, письменник, поет, літературний
критик  й  радикальний  політичний  активіст, політичний  публіцист.
Народився у штаті Нью-Йорк (США). Первісно соціаліст, троцькіст, напри-
кінці життя антикомуніст. Закінчив коледж Уїльямса в Уїльямстауне
(штат Массачусетс; 1905). Викладав логіку й філософію у Колумбійсь-
кому  ун-ті;  паралельно  із  цим включився  до соціалістичного  руху.
1922 р. приїхав до совєтської Росії, аби на власні очі побачити будів-
ництво соціалізму. Спостерігаючи боротьбу у владній верхівці Кремля
останніх років й безпосередньо після смерті В. Леніна, став прибічни-
ком Л. Троцького й противником Й. Сталіна. Саме йому 1924 р. Н. Круп-
ська передала копію ленінського «Листа до з’їзду» для публікації на
Заході. За деякими відомостями, ленінські документи передав М. Іст-
мену й Л. Троцький. Розчарувавшись у совєтській дійсності, М. Істмен
повернувся до США. У своїх  публікаціях 1920–1930-х  рр. виступав з
троцькістських й антисталінських позицій («Відтоді, як помер Ленін»
/1925/; «Художники в уніформі» /1934/; «Кінець соціалізму у Росії»
/1937/; «Сталінська Росія й криза соціалізму» /1939/). 1932 р. перек-
лав англійською «Историю  русской революции» Л. Троцького. З по-
чатком Другої світової війни відійшов від комуністичного руху, дедалі
більше еволюціонуючи у бік антикомунізму.
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нием пролетарской революции. Окружение, в котором я нахо-
дился, способствовало всё глыбшему и глыбшему моему встря-
гиванию в контрреволюционное багно и, наконец, довело до
того, что я просто-напросто стал дворушничать по отношению
к своей партии, стал обманывать её, стал скрывать действия
других дворушников против партии и вместе с ними связывать-
ся с открытыми ренегатами-контрреволюционерами для борь-
бы против партии.

Сейчас я вполне и целиком осознал свою гадкую роль и совер-
шенно искренне в своих преступлениях раскаиваюсь. Не ожидая
от партии ни милости, ни смягчения полагающегося мне самого
сурового наказания, я, тем не менее, хочу откупить перед парти-
ей хотя бы часть вины за свои преступления тем, что помогу
ей раскрыть тот гнойник, от которого всё ещё до последних
дней воняло в партийном организме и от которого тянулась
нить к группе ренегатов-контрреволюционеров шумскистской
формации во главе с Васильковым – Турянским. Если это дейст-
вительно поможет чем-либо очистке партии, я буду рад* всему
случившемуся со мной после приезда в СССР, так как оно** силь-
но успокаивает мучения моей совести. В дальнейшем, если мне
будет дана ещё возможность практической работой доказать
своё раскаяние и перерождение, я всю свою жизнь и силы от-
дам в распоряжение партии и своего пролетарского отечества.

* * *
Начну с освещения  своей жизни и упадничества с самого

начала своего прибытия на Украину, ибо от сих пор начались
мои шатания, приведшие меня впоследс[т]вии к полнейшему
перерождению в дворушника-контрреволюционера.

Как я уже говорил в первом своём заявлении398, из Америки
я ехал сюда действительно коммунистом. Украинская Секция
Амер[иканской] Соц[иалистической], потом Компартии Амери-
ки, очистив свои ряды от собственных национал-шовинистов,
была в 1917, 1918, 1919 и 1920 годах единственной организа-

* «рад» – надписано над рядком.
** «оно» – надписано над рядком.
398 Йдеться про заяву П. Ладана від 1 жовтня 1931 р. Див. док. № 3.

моя работа, связан[н]а[я] с первыми началами формирования
КПЗУ, велась* мною под знаком борьбы против ЦК КП(б)У и
всей**  партийной  политики на  Украине,  под  знаком  борьбы
против ЦК КПП и его организационной политики на Западной
Украине; дальше, осознаю, что эта3* борьба имела совершенно
ярко определённый фракционный, по существу контрреволю-
ционный характер; что эта борьба, проводимая мною и всеми
теми, с кем я был связан, под тихим лозунгом якобы4* «борьбы
украинского коммуниста за своё международное коммунисти-
ческое гражданство и равенство», была тормозом в процессе
создания и5*  развития действительно большеви[с]тской, ре-
волюционной компартии на Зап[адной] Украине и вместе с тем
только содействовала созданию контрреволюционных партий
и захвату ними рабоче-крестьянских масс  под своё  влияние;
осознаю, то, что мы6* (то есть я и целая группа, о которой буду
говорить ниже), не понимая той сложной обстановки и той жес-
токой борьбы, которая происходила на Украине в первые годы
после гражданской войны и победы пролетарской революции
и в которой КП(б)У, при помощи целой ВКП[(б)] под руководст-
вом Ленина так блестяще преодолела все трудности, разгроми-
ла окончательно все оттенки украинской, русской и междуна-
родной контрреволюции и привела страну к началам строения
социализма, – оценивали политику КП(б)У как русификатор-
скую, как колониальную, в чём не расходились ни на йоту с та-
кой же оценкой этой политики со стороны самой обнаглевшей
укр[аинской] контрреволюции.

Конечно, делал я это тогда, не понимая вполне, что это несёт
контрреволюцией, что это не имеет ничего общего с комму-
низмом, с пролетарским интернационализмом. Мне казалось,
что это не расходится с ленинским, большеви[с]тским понима-

* Перед цим закреслено – «была».
** «всей» – надписано над рядком.
3* Далі закреслено «работа» й надписано над рядком слово «борьба».
4* «якобы» – надписано над рядком.
5* «создания и» – надписано над рядком.
6* Тут і далі по тексту – виділення П. Ладана.
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не дали даже говорить тогда. Тепер[ь] я уже не помню, за что
ишёл спор, но после совещания фракции почти все упомяну-
тые мною боротьбисты, встречавшие меня, говорили: «От вам
иллюстрация отношений к коммунистам-украинцам. Какой-то
зайда правит Украиной, не зная её условий, а нас не допускают
к слову».

Так приблизительно я увидел впервые ситуацию на Украи-
не. Конечно, это заставляло меня думать и делать выводы. На-
ходясь всё время между ними, я принимал их выводы за свои.
Началось шатание, появились первые ласточки национал-боль-
шевизма, перейшовшие после в национал-шовинизм.

Параллельно с этим моим духовым сращиваниемся* с бо-
ротьбистами,  которых  «кривдят»  и  которые  «должны через
Коминтерн (так я думал) бороться за своё первенство или хотя
бы равноуправление на Украине», я начал встречать галичан:
Черняка, Хомина, Барана, какого-то Ивахова или Ивашка, Явор-
ского, Гуцайлюка и др. В то время особенно Хомин400 остро выс-
тупал против неравной мерки по отношению к т[ак] наз[ывае-
мым] русским и украинским коммунистам. Он вместе с Сияком
Иваном (которого я встретил только несколько месяцев поз-
же)401 работали в ВУЦИКе, и Хомин занимался каким-то рассле-

* Так у тексті.
400 Хомин Нестор Васильович (псевдонім – Солодкий;22.02.1891–03.09.1937) –

функціонер КПЗУ.  Народився у  с. Лани  Польські  у  Східній  Галичині
(нині – с. Прибужани Кам’янсько-Бузького р-ну Львівської обл.). Нав-
чався на філософському фак-ті Львівського й Краківського ун-тів (1910–
1914). Мобілізований до австро-угорського війська, 1915 р. здався у
російський полон. Брав участь у насаджуванні більшовицького режи-
му у Туркестані. 1920 р. виїхав в УССР; з 1921 р. на підпільній роботі у
Західній Україні. Двічі арештовувався польською владою. 1925 р. за-
суджений на довічне ув’язнення. 1932 р. обміняний. Працював у Хар-
кові референтом по кадрах ВУЦВК. 16 січня 1934 р. арештований ГПУ
УССР; 4 червня 1934 р. звільнений. Удруге арештований 1937 р. Уби-
тий у Харкові 3 вересня 1937 р. Реабілітований 26 травня 1958 р.

401 Сіяк Іван Михайлович (08.04.1887–03.11.1937) – уродженець с. Муро-
ване біля Львова у Східній Галичині. Закінчив Львівський ун-т (1910).
З 1905 р. – член УСДП. Член РКП(б) з 1919 р. Активний учасник пер-
шої спроби насаджування більшовицького режиму у Східній Галичині
1920 р. Згодом: керуючий справами ВУЦВК (1921); 1-й секретар Пов-

цией укр[аинских] рабочих, которая в своей агитации и пропа-
ганде громила все оттенки укр[аинской] контрреволюции: га-
лицийских националистов, Сечевых Стрельцов, правительство
Петрушевича, все его действия, Центральную Раду, Гетманщи-
ну, Директорию, УНР, Винниченка и его УКП. Эта организация
считала Октябрьскую Революцию своей революцией, её побе-
ды – своими победами. КП(б)У на Украине была для нас единст-
венной партией рабочего класса и его революции. Я был одним
из вождей этого укр[аинского] движения в Америке.

Прибыв на Украину, я наткнулся на бывших боротьбистов,
которых вся работа сводилась тогда к хныканью. Первые зна-
комства: Шумский, Блакитный, Полоз, Приходько, Калюжный,
Криворотченко399, Христовой, Яловой, Удовиченко, Шаховиц-
кий, Десняк, Гринько и др. Все почти хныкали на то, что их не
считают  хорошими  коммунистами,  не  дают  ответственных
мест в партии и правительстве. Шумский, правда, не хныкал,
но вёл открытую борьбу против «политики Раковского», кото-
рая выразилась в совершенно враждебном его выступлении на
коммунистической фракции 5-го съезда Советов Украины, где
он чуть ли не ударил Раковского палкой по голове. Блакитному

399 Криворотченко Михайло  Григорович  (06/18/.1892–1937?)  –  уродже-
нець м. Зінькова Полтавської губ. (нині райцентр Полтавської обл.).
1910 р. вступив до Московського вищого технологічного училища, з
1914 р. навчався у Харківському технологічному ін-ті. 1917 р. – член
УСДРП, активіст полтавської організації партії; восени 1917 р. – член
групи лівих українських соціал-демократів, 1918 р. вступив до КП(б)У.
Працював у Харківському й Київському губвідділах народної освіти.
1920 р. виключений з КП(б)У за участь у групі федералістів, яка разом
з боротьбистами відстоювала існування самостійної Української кому-
ністичної партії й незалежної УССР. З 1922 р. очолював Всеукраїнський
соціальний музей ім. Артема (Харків); був редактором економічного
відділу газ. «Вісті ВУЦВК» (1921–1922); відділу інформації про Україну
«Ежегодника Коминтерна» (1922–1923); секретарем журналів «Кни-
га» (1923–1924) та «Червоний шлях». Заступник голови (1925–1928),
учений секретар (з 1928 р.) Українського комітету краєзнавства. Був
співробітником  Українського НДІ педагогіки  при Харківському  ІНО.
Арештований  10 лютого 1934 р. за вигадану  участь  в  «українській
контрреволюційній організації». Судовою трійкою  при Колегії ГПУ
УССР 9 квітня 1934 р. «засуджений» до 5 років таборів. За деякими ві-
домостями, вдруге репресований 1937 р. й загинув.
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нистическое движение в целой Польше под одним руководст-
вом старых борцов и революционеров, как этого требует статут
КИ и необходимость успешной подготовки и организации рабо-
чего класа для борьбы с капитализмом. Шаг за шагом шёл я даль-
ше в болото национал-шовинизма, подменивая революционный
интернационализм на буржуазный национализм, рабочую со-
лидарность (т. е. солидарность рабочих всех национальностей)
на гнилую интеллигентскую болтовню о каких-то специфичес-
ких условиях революции на Зап[адной] Украине, чем отдавал
дань укр[аинской] националистической контрреволюции.

Шумский был назначен послом и подбирал свой состав лю-
дей. Я и Максимович, с которым я познакомился на конгрессе
КИ, вошли в состав сотрудников. Сияк подобрал себе в то время
ему очень преданных Лисинецкого, Дабудыка и Цыганчука. У
Варшаве начали мы работу с того, что я собирал от сотрудников
деньги, давал их Максимовичу, а он передавал своей группе во
Львов. Никого из этой группы я лично не знал, но сильно верил
Максимовичу и через него людям его группы. К Сияку приезжал
из Львова кто-то из соц[иал]-демократов, кажется, Микола Ган-
кевич402. Содержания разговоров Сияка с Ганкевичем не знаю,
так как не знаю тоже, докладывал ли он об этом Харькову. Пом-
ню только то, что Шумский был недоволен политикой Сияка.

Через некоторое время приехал к Максимовичу Панько Край-
кивский403, один из видных членов группы ренегатов-шумскис-

402 Ганкевич Микола  (16.05.1869–31.07.1931)  –  український  політик  та
профспілковий діяч, ідеолог австромарксизму в українській соціал-де-
мократії, організатор робітничого руху у Галичині,  перший голова і
засновник УСДП, журналіст і редактор. 1918 р. – член Української на-
ціональної ради ЗУНР. Народився у м. Снятині у Галичині (нині Івано-
Франківської обл. України). Навчався на філософському й правничо-
му ф-тах Львівського ун-ту. У роки Першої світової війни співпрацю-
вав з «Союзом визволення України». На початку 1920-х рр. був проти
переходу УСДП на комуністичну платформу, за що 1923 р. виключе-
ний з партії. У 1920-х рр. – член Польської соціалістичної партії (ППС).

403 Крайківський Пантелеймон Іванович (псевдонім Дрешер; 10/22/03.1891–
1944)  – функціонер КПЗУ. Народився  у с. Різдвяни у Галичині  (нині
Галицького р-ну Івано-Франківської обл.). Закінчив Станіславську учи-
тельську семінарію (1911). Під час Першої світової війни служив в авст-

дованием кражи лошадей и других злоупотреблений. Не помню
сейчас, против кого, но кажется мне, что Ермощенко якобы до-
казано злоупотребление и ничего ему за это не сделано. Хомин
говорил: «Попало бы это на украинца, он заплатил бы жизнью
за такие дела».

Такая атмосфера действовала на меня возмутительно. Так
как я тоже болтался по улицам, нигде не работал и висел всё вре-
мя в воздухе, мне казалось, что это потому так, ибо я украинец.

В таком настроении я уехал в июне на 3-й Конгресс Комин-
терна, где встретил две делегации от коммунистического дви-
жения Галиции, о чём я говорил в предыдущем заявлении. Сей-
час же определил своё отношение к ним. Одна делегация – чис-
то украинская, значит, это – хорошие люди. Другая – смешанная
с польскими товарищами, значит, мне чуждая. Во мне тогда уже
созревала мысль о том, что на Запад[ной] Украине надо сразу
формировать, если не исключительно из самих украинских ра-
бочих и крестьян компартию, то, во всяком случае, такую, где
украинский элемент будет в подавляющем большинстве. Ру-
ководство должно остаться за украинцами. Мне даже на мысль
не пришло тогда то, что надо разобраться в людях, узнать, кто
они такие, какое их прошлое, имеют ли они отношение к рабо-
чим, являются ли они вообще коммунистами. Все эти вопросы
были для меня второстепенными. Что это – не коммунизм, а
национал-шовинизм самой худшей марки, об этом я даже не
подумал. Так связался я с галичанами и так началась по суще-
ству уже тогда моя деятельность для будущей КПЗУ: с одной
стороны, поддержка хныкающей боротьбистской контррево-
люции и их антипартийных выступлений, с другой – решение
бороться против всяких попыток ЦК КПП объединить комму-

предства УССР у Польщі, в.о. повіреного у справах УССР у Польщі (1921–
1923); юрисконсульт,  голова Харківської  колегії  адвокатів  (1923–
1924); директор  Українського  ін-ту  лінгвістичної освіти  у  Києві  (з
1930 р.) та ін. Арештований 2 лютого 1933 р. у сфабрикованій «справі
«УВО» ». Судовою трійкою при Колегії ГПУ УССР 1 жовтня 1933 р. «за-
суджений» до 10 років таборів. Утримувався на Соловках. Особливою
трійкою УНКВД Ленінградської обл. 9 жовтня 1937 р. «засуджений»
до  ВМП.  Убитий  3 листопада  1937 р.  в  урочищі  Сандармох  під
Мєдвєж’єгорськом у Карелії. Реабілітований ВТ КВО 26 вересня 1958 р.
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К нему приняты были позже ещё Чорний (Розенберг)405 и Бук-
шованый406. Когда оно переехало в Берлин, в него вошёл ещё
Леонтович, Викул и я. Долгое время оно исполняло функции
фактически Центр[ального] Комитета, так как такого в стране
не было. Как я уже заявил раньше, за 1922 и 1923 год Бюро соб-
рало  в  Америке  и  Канаде  около  22 000 долларов. Кое-что  из
этих денег пошло на содержание центрального органа партии,
прочие (около18 000) передано через Максимовича в страну на
работу. Перед ЗБД он с этих денег не отчитывался.

На этот период припадают встречи Индишевского407 с Бук-
шованым,  Зализняка, Витика и других его давних знакомых.

405 Розенберг Бернар-Людвік Ісаакович (псевдоніми – Чорний; Львівський;
04.06.1895–07.07.1941) – український військовий єврейського поход-
ження, функціонер КПЗУ. Уродженець м. Львова. З 1911 р. належав до
партії Поалей-Ціон, згодом – ІРСД (1918–1919). У 1914–1916 рр. – у Ле-
гіоні УСС. 1916–1917 рр. – у російському полоні. Згодом – сотник Січо-
вих Стрільців київської формації, член проводу (Стрілецької ради) над-
дніпрянського Січового стрілецтва, ад’ютант  полк. Є. Коновальця.  У
1920 р. –  член української  секції  КП  Чехо-Словаччини; з  1921 р. –  у
КПСГ. Генеральний секретар ЦК КПЗУ (1923–1924). Закінчив Інститут
права у Празі (1924). 1934 р. виключений з партії за саботаж виїзду до
СССР на «партійний суд». 1935–1937 рр. – в’язень концтабору Берези-
Картузької. 1937–1938 рр. разом з Р. Роздольським та С. Рудиком вида-
вав часопис «Життя і слово». 5 жовтня 1939 р. заарештований у Львові
НКВД. Убитий у Києві 7 липня 1941 р.

406 Букшований Осип Семенович (псевдонім О. Іванович; 1890–08.12.1937) –
український військовий, функціонер КПЗУ. Народився у с. Жаб’є Косів-
ського  повіту  Галичини  (нині  смт Верховина Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.). Закінчив Коломийську гімназію, навчався у
Львівській політехніці. З серпня 1914 р. у Легіоні УСС: командир сотні.
Потрапив до російського полону, утік з Сибіру; воював у Месопотамії
на боці Центральних держав, наприкінці 1916 р. повернувся до Легіону
УСС. Згодом в УГА та ЧУГА. 1922–1926 рр. – член ЗБД КПЗУ, член редко-
легії часопису «Наша правда»; 1927–1928 рр. – співробітник редакцій
львівських газет «Наше слово», «Сель-Роб», обирався членом ЦК «Сель-
робу». 1932 р. виїхав в УССР. 1933 р. арештований у «справі УВО»; Су-
довою трійкою при Колегії ГПУ УССР 23 вересня 1933 р. «засуджений»
до 10 років таборів. Утримувався на Соловках. Особливою трійкою при
УНКВД СССР Ленінградської обл. 25 листопада 1937 р. «засуджений»
до ВМП. Убитий під Ленінградом 8 грудня 1937 р. Реабілітований ВТ
КВО 18 лютого 1959 р.

407 Індишевський Ярослав (12.12.1895–1937) – сотник УГА, крайовий ко-
мендант УВО. Навчався у Львівській політехніці. Був членом Головної

тов. Я с ним познакомился. Он говорил, что коммунисты имеют
сильные организации среди крестьян, но борьба с Варшавой
тормозит работу. Нужны деньги. Группа коммунистов, находя-
щаяся под непосредственным руководством ЦК КПП, не имеет
в Галиции никакого влияния, и если бы не деньги из Варшавы,
о ней не было бы даже слышно. Василькив, Эрнест404 и другие
находились в то время ещё в тюрьме.

После нескольких приездов Крайкивского у Варшаву, я, Мак-
симович и Шумский решили сорганизовать Заграничное Бюро
содействия рев[олюционному] движению Зап[адной] Украины.
Я с этим (получив отпуск) уехал в Прагу и Вену. По указаниям
Максимовича я созвал в Праге на совещание Федора Бея (Ор-
ловского), Роздольского, Дятлова и Олененка (Вальчука). Дят-
лов в то время работал в укр[аинском] торгпредстве в Праге,
прочие три учились на университете на стипендии чешского
правительства и под руководством М. Левицкого «разлагали
армию Петрушевича», втягивая одних в так называемые ком-
мунистические группы Зап[адной] Украины и отправляя кое-
кого в страну на работу, других отправляли на Сов[етскую] Ук-
раину. Такую политику вели советские посольства везде среди
укр[аинской] эмиграции.

На  совещании  я  говорил  в  духе  вышеизложенной  мною
оценки ситуации на Украине и в Галиции. Бюро было создано.

рійському війську, потрапив до російського полону. 1918 р. повернувся
у Прикарпаття, учителював. З 1921 р. – член ЦК КПСГ, 1923–1928 рр. –
член  Політбюро ЦК  КПЗУ.  1926–1928 рр.  –  генеральний  секретар
«Сельробу». Загинув 1944 р. за нез’ясованих обставин (ліквідований
націоналістичним підпіллям?).

404 Теслюк  Михайло  Миколайович  (псевдоніми  – Ернест, Лот, Горін;
12.11.1899–19.02.1985) – функціонер КПЗУ. Народився у м. Кам’янка-
Струмилівська на Львівщині (нині м. Кам’янка-Бузька однойменного
р-ну Львівської обл.). Закінчив гімназію. 1916–1919 рр. – член Інтерна-
ціональної Революційної Соціал-Демократії (ІРСД). Член КПСГ з червня
1921 р. Член ЦК КПЗУ (1924–1928), секретар ЦК, член Політбюро ЦК
КПЗУ (1926–1928). Належав до ЦК КПЗУ – більшості; був обвинуваче-
ний у «шумськізмі» й виключений з партії. З 1932 р. – в УССР. Арешто-
ваний  11 травня  1933 р.  у  «справі  УВО».  Засуджений;  звільнений
1954 р. Реабілітований 1956 р. Автор книги «У боротьбі за возз’єднан-
ня (Сторінки спогадів)» (1979; 1988).
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из группы Петрушевича. С Процем он даже якобы связан каки-
ми-то родственными узлами. Дальше, Орловский был до послед-
них времён тесно связан с Димитрием Феркуняком из группы
Турянского (о чём буду говорить ниже) и с Федаком411 несколь-
ко раз встречался. Характера этих встреч, кроме с Феркуняком,
не знаю. Знаю только, что Процю он одолжал деньги.

Теперь перехожу к освещению некоторых политических мо-
ментов уже стойко оформленного ЦК КПЗУ, в котором Василь-
кив – Максимович играли руководящую ролю, но за действия
которого отвечаем мы все. Это освещение дасть ключ для по-
нятия  дальнейшей  политики  целой  группы,  скатившейся  в
1927 г. открыто в багно контрреволюции.

Итак. Первым моментом проверки коммунизма этой груп-
пы можно считать выбори в сейм в 1922 г. Тогда, правда, ещё

кав в Італії, Швейцарії, Австрії, Литві, Німеччині, Чехо-Словаччині. Га-
зетяр західноукраїнського прес-бюро Є. Петрушевича (1923–1933): ча-
сописи  «Український  Прапор»,  «Ukrainische  Korrespondenz»;  1938–
1939 рр. – член редколегії «Нової свободи» (Ужгород, Хуст). Працював
в Інституті економіки Львівської філії АН УССР (лаборант, молодший
науковий  співробітник;  1944–1946);  згодом  науковий  працівник
Львівського історичного музею (1946–1949). Помер у Львові.

410 Проць Іван (1886–1968) – публіцист, редактор, політичний діяч, педа-
гог. Навчався на філософському фак-ті Львівського ун-ту. У роки Пер-
шої світової війни редагував газету «Відродження України» (Відень).
Автор статей у часописі «Український Скиталець» (1922–1923). Член
Політичного Центру Західної України у Берліні. Редактор його офіціо-
зу «Український Прапор» (1923–1932). Повернувся у Західну Україну,
працював у редакції львівського «Діла». 1940 р. дістався Німеччини.
Помер у Західному Берліні.

411 Федак Степан  Степанович  (псевдонім  – Смок; 11.05.1901/1900?/ –
квітень–травень 1945) – український військовий діяч. Юнаком всту-
пив до Легіону УСС, навчався у Військовій Академії у Вінер-Нойштадті,
університеті Вільного міста Данцига, Академії Генштабу ЧСР, воював
у лавах УГА й Дієвої Армії УНР. Як член УВО 25 вересня 1921 р. здійснив
у Львові невдалий замах на главу Польської держави Ю. Пілсудського
й воєводу К. Ґрабовського. Був затриманий й засуджений до 6 років
ув’язнення. 1924 р. був звільнений під зобов’язання виїзду з Польщі.
Мешкав у Парижі та Берліні. Згодом повернувся до Галичини, працю-
вав директором районної молочарні. 1941 р. – учасник похідних груп
ОУН; 1943–1945 рр. – поручник дивизії «Галичина». Пропав безвісти у
Німеччині (Берлін або Щецін) наприкінці війни.

Встречи эти он всегда называл случайными. Чорний встречался
с З. Пеленским408 и массой других бывших сечевых стрельцов,
находившихся тогда в Берлине, Праге и Вене. Об этих встречах
могу сказать только то, что Василькив, когда очутился за грани-
цей, очень враждебно высказывался о Букшованом и Чорние.
Он называл их националистами, отаманами, чуждыми нам эле-
ментами и несколько раз заявлял, что, если бы мог, сейчас иск-
лючил бы их из партии. Максимович всегда защищал Букшо-
ваного и Чорния и говорил, что Василькив просто ревнует: все
идут до Букшованого, а не до Василькова. Ещё одно должен ска-
зать здесь. Букшованый приехал из Москвы как член ВКП[(б)].
За границу на работу его послала якобы польская секция при КИ.

К  Максимовичу  заходил  одно  время  Петрушевич.  Часто
встречался он с Бардахом и даже давал ему зарабатывать за лич-
ные услуги. Орловский встречался с Бандривским409 и Процем410

ради Українського студентського союзу (1913–1914). У серпні 1914 р. –
листопаді 1918 р. – інтендант Легіону УСС; сотник УГА. Згодом на еміг-
рації у Празі, де здобув фах інженера-будівельника (1923). Був військо-
вим відпоручником уряду ЗУНР. Член Начальної команди УВО (1921–
1924). З весни 1924 р. до середини 1926 р. – крайовий комендант УВО.
1937 р. наклав на себе руки. Похований у Празі.

408 Пеленський Зенон Павлович (псевдоніми – Зеленко, Ходя; 26.07.1902–
30.10.1979) –  публіцист,  журналіст,  громадський  і політичний діяч.
Народився у с. Тулиголови (Березець) Рудківського повіту (нині Го-
родоцького р-ну Львівської  обл.). Вивчав політологію у Берліні, був
кореспондентом часописів «Діло» (Львів; 1926–1928) та «Розбудова
нації» (Прага; 1928–1935). Один із засновників ОУН (1929), головний
редактор її тижневика «Український голос» (Перемишль; 1928–1929),
член Екзекутиви ОУН. Після тюремного ув’язнення на поч. 1930-х рр.
через ідеологічні незгоди вийшов з ОУН. Був секретарем Центрально-
го українського комітету допомоги голодуючим в Україні. Активний
член УНДО (1935–1939), головний редактор «Свободи» (1936–1938)
й щоденника «Новий час» (Львів; 1938–1939). Один з членів-заснов-
ників Української головної визвольної  ради (УГВР)  у липні 1944 р.,
керівний діяч УПА. На еміграції мешкав у Мюнхені, був газетярем й
політичним публіцистом.

409 Бандрівський Володимир Карлович  (02.01.1892–00.05.1949)  –  журна-
ліст. Навчався на правничих факультетах університетів Ґрацу та Льво-
ва (1910–1914), філософському фак-ті Віденського ун-ту (1914–1915).
1916–1918 рр. видавав часопис «Шляхи» (Львів). 1918–1940 рр. меш-



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    387386        Олександр Рубльов

витесь хозяевами, бросьте надежды на революцию, которая вам
якобы должна дать землю даром. В ЦК КПЗУ началась дискус-
сия над этим вопросом. Говорили: бросать лозунг «не покупай-
те земли – требуйте даром» – этого крестьянин не поймёт. Он
скажет, как так не покупать, когда продают, притом все укр[а-
инские] партии советуют покупать. В результате этой дискус-
сии  появилась  формулировка нового лозунга  для  крестьян:
«Требуйте земли для крестьян по приступным для крестьян
ценам!». Автором лозунга был Василькив. Что этот лозунг не
был пущен в обиход, в этом заслуга вмешательства со стороны
ЦК КПП. Но появление его характерно и показательно. И здесь
мотив  его  появления:  «позиция  укр[аинских]  буржуазных
партий и что скажет крестьянство». Вместо чёткой большеви-
стской  позиции  вскрытия  перед  широкими  крестьянскими
массами обмана буржуазной земельной реформы – национа-
листический страх перед своей буржуазией, неуверенность в
свою собственную программу и хвостизм. Почему это было воз-
можно? Потому, что на Василькове и целой группе лежало тя-
жёлое  тавро  национализма,  прикрытое*  прозрачной  сеткой
лжекоммунизма.

Третий момент. Во время переворота Пилсудского412 целое
руководство КПП считало Пилсудского «меньшим злом», даже
видело в нём демократа и борца против реакции. Поэтому под-
держало его, надеясь на демократическую эру в Польше. А ЦК
КПЗУ? Так же само. Целиком на этой меньшеви[с]тско-буржуаз-
ной позиции.

Четвёртый момент. На Западной Украине подрастает (как
и везде) новое поколение, которое о войне и революции узна-
ёт уже только из литературы. Укр[аинская] буржуазия создала
массу издательств, которые начали интенсивно выпускать ме-
муарную и беллетристическую литературу с романтическими
писаниями  и  освещением  с точки  зрения  своих  интересов и
идеологии всех своих политических и военных действий. Сече-

* Далі закреслено – «реденкей».
412 Травневий  переворот у  Польщі відбувся  12–14 травня 1926 р.  під

керівництвом Ю. Пілсудського, який  фактично встановив  військову
диктатуру, зберігши утім елементи парламентської демократії.

группа не была в единой партии, но зародыш группы был уже
в полном составе. Выборы, как известно, решено бойкотиро-
вать. Почему? Потому, что вопроса окончательного присоеди-
нения Галиции к Польше совет амбасадоров тогда ещё не ре-
шил был и потому, что все буржуазные укр[аинские] партии
Вост[очной] Галиции решили не принимать участия в выбо-
рах, и потому, что «массы нас не поймут». Как пример истори-
ческий взято тогда большевистский бойкот первой Думы. На-
каз  ЦК  КПП  принять участие  в  выборах  с целью  легального
использования хотя бы скудной возможности агитации и мо-
билизации  трудящих[ся]  масс  довкруг  выборных  лозунгов*
отброшено, зато принято за своё – решение буржуазных партий
бойкотировать выборы.  Этим дано было первое доказатель-
ство того, как тесно связана эта группа в своих действиях с дей-
ствиями укр[аинской] буржуазии и как далеко она находится
от действительной жизни и борьбы Компартии Польши. Ори-
ентировка не на трудящие[ся] массы, а на буржуазные партии**.
Таков был «коммунизм» этой группы (то есть нас всех) в 1922 г.

Второй пример, как тесно идеологически эта группа связана
с укр[аинской] буржуазией, даёт шатание ЦК КПЗУ в вопросе о
парцелляции земли. Как известно, польправительство в своё
время решило пустить в парцелляцию часть помещичьих зе-
мель, то есть дать возможность помещикам выручить хорошие
деньги за землю, а более зажиточному крестьянству – купить
ещё земли и таким робом получить часть3* крестьян для своей
политики. Для этого банки должны были отпускать соответ-
ственны[е] кредиты крестьянам. Ясно, что эта реформа была
рассчитана на обман подавляющей массы бедняцкого кресть-
янства, в которого надо было создать иллюзию, что правитель-
ство  заботится  о  нуждах  крестьян  вообще4*.  Буржуазные
партии не замедлили использовать это решение правительства
для себя. Бросили лозунг: крестьяне, покупайте землю, стано-

* «довкруг выборных лозунгов» – надписано над рядком.
** Виділено П. Ладаном.
3* «часть» – надписано над рядком.
4* «вообще» – надписано над рядком.
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пали в защиту Троцкого. Польской компартии пришлось выс-
тупить против своих вождей. Что говорил тогда Васильков? Он
говорил, что не надо уничтожать этих товарищей, ибо они хоро-
шо ставлятся к группе КПЗУ, во главе которой стоял Василькив.
Что это означало? Это означало обмануть партию и Коминтерн.
Ибо на словах и Василькив должен был выступать против Вар-
ского, Валецкого и Костржеви и «громить» их троцкизм, а на
деле быть против их отстранения от руководства, ибо они смот-
рели* сквозь пальцы на политику Василькова в КПЗУ. Верность
Коминтерну на словах, а на деле обман и спекуляция.

Сед[ь]мой момент. За всё время существования организа-
ции «Сельроб», который объединил «Селянский Союз» на Во-
лыни и группу «Воля Народа» в Галиции и который должен был
стать  массовой  легальной организацией  трудящих[ся]  масс,
велась внутри этой организации борьба против т[ак] н[азыва-
емых]  «москвофилов», т. е.  группы  «Воля  Народа», ЦК  КПЗУ
поддерживал всецело вождей «Сель-Союза» (Козицкого414, Чуч-

Польщі (згодом КПП). Член ЦК КПП (до 1924 р. й 1925–1929 рр.). Разом
з Вірою Костжевою (Wera Kostrzewa; власне Marianna Karolina Sabina
Koszutska гербу Leszczyc; 02.02.1876–09.07.1939) та Генриком Валецьким
(Henryk Walecki; власне Maksymilian Henryk Horwitz; 27.08/06.09/.1877–
20.09.1937) був чільним діячем фракції більшості ЦК КПП. 1924 р. ра-
зом з ними тимчасово усунутий від керівництва партії, згодом повер-
нутий й остаточно усунутий 1929 р., обвинувачений у «правому ухилі».
Усі троє були противниками сталінізації КПП й Комінтерну. Відтоді у
партії перемогла меншість, очолювана лідером сталіністської фракції
КПП Юліаном Ленським (Leński, власне Julian Leszczyński; 08.01.1889–
27.09.1937), який став генеральним секретарем ЦК КПП. Вищезгадані
лідери КПП були репресовані в СССР 1937 р.: А. Варський, Г. Валецький
й Ю. Ленський розстріляні у Москві; В. Костжева отримала десятиріч-
ний термін таборів й померла в ув’язненні.

* Далі закреслено – «крозь».
414 Козицький Сергій Олександрович (20.10.1883–10.01.1941) – український

композитор, просвітній, громадський й політичний діяч. Народився у
м. Володимирі-Волинському. Навчався в учительській семінарії у Хол-
мі,  Учительському  ін-ті у  Москві, Українському  державному ун-ті  у
Кам’янці-Подільському. Один з організаторів Сель-Союзу, згодом член
Сель-Робу. Посол Сейму II Речіпосполитої (1922–1927), сенатор (1928–
1930). У листопаді 1930 р. засуджений на півторарічне ув’язнення за
«антидержавну діяльність». З 1938 р. – диякон у Луцькому повіті.

вых Стрельцов, переходы Укр[аинской] Гал[ицкой] Армии к Де-
никину, службу Австрии и т. д. – всё это преподносится новому
поколению как романтическую борьбу народа за своё освобож-
дение. Этим, конечно, подготовляется это поколение к новым
боям против СССР, против интересов трудящихся масс. Что де-
лал ЦК КПЗУ группы Василькова – Максимовича – Турянского
против этого идеологического отравления буржуазией молодё-
жи? Ничего! Почему? Ведь сами же они все – бывшие* сечевые
стрельцы, а самокритикой заниматься стыдно**. Это дело дей-
ствительных  большевиков.  Поэтому  полное  бездействие  и
молчание в этом отношении. А, может быть, прямое желание
помочь буржуазии.

Пятый момент. За всё время своего руководства Компарти-
ей З[ападной] У[краины] эта группа не постаралась ни один раз
провести серьёзную объяснительную кампанию среди рабочих
масс или хотя бы среди своих членов о контрреволюционной
роли УВО; не постаралась выпустить хотя бы одного серьёзно-
го воззвания или брошюры з освещением провокаторской роли
Коновальца и вредного для широких масс так наз[ываемого]
саботажного движения УВО. В глазах широких масс Коновалец
и УВО  до  сих пор  считаются  национально-революционными
борцами против Польши, несмотря на то, что вся верхушка УВО
давно уже (как ундовцы) сидят с Пилсудского агентами за од-
ним  столиком  и  вместе  планируют  будущую  войну  против
СССР. Чем это объяснить? Конечно, тем же национал-шовиниз-
мом этой группы. Многие из членов этой группы были и оста-
лись связаны семейными, дружественными, а, может быть, и
идеологическими нитями с видными вождями УВО, и это не
давало им возможности выступить ясно и открыто в борьбу
против своих вчерашних друзей.

Шестой момент. Когда в 1925 г. ЦК ВКП[(б)] вёл борьбу про-
тив Троцкого, тогда Варский, Валецкий и Костржева413  высту-

* «бывшие» – надписано над рядком.
** «стыдно» – надписано над рядком.
413 Йдеться про Адольфа Варського (Adolf Warski, уроджений Adolf Jerzy

Warszawski; 10.03.1868–21.08.1937) – польського комуністичного дія-
ча, співорганізатора (грудень 1918 р.) Комуністичної робітничої партії
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И совсем не удивительно, а вполне ясно и логически понят-
но то, что эта группа всецело выступила на защиту Шумского,
когда он бросил обвинение ЦК КП(б)У в прижиманию «украин-
ского коммуниста» и в поощрению русского шовинизма в КП(б)У.
И в этой поддержке Шумского показал свои роги национал-шо-
винизм этой группы. Это не была новая невинная ошибка, это
не был даже рецидив старого, давно изжитого национал-шови-
низма, это было логическое продолжение той национал-шови-
нистической политики, которой пропитана была работа этой
группы в течение всего времени. Появившиеся после этого за-
явления Максимовича, Василькова и Турянского о своём покая-
нии были только гнусным манёвром, рассчитанным на обман
Коминтерна, ЦК ВКП[(б)], ЦК КП(б)У и ЦК КПП и на возмож-
ность сохранения за собой таким путём дальнейшего руковод-
ства КПЗУ.  Этот  обман поддержали  тогда  мы,  все члены  ЦК
КПЗУ, за исключением двух товарищей: Сухого и Александра.

Но не помогли все манёвры и лживые капитуляции. Комин-
терн и упомянутые выше Ц[ентральные] К[оми]теты взялись
серьёзно  за  чистку  КПЗУ,  главным  образом  её  руководства.
Наступило исключение целого этого национал-шовинистичес-
кого гнойника из Коминтерна и КПЗУ.

Началась борьба против Коминтерна и, главным образом,
против ЦК КП(б)У и ЦК КПП в открытую. Первые дни этой борь-
бы очень характерны и показательны. Пресса группы ренега-
тов была переполнена злостными измышлениями и контрре-
волюционным пачканием всей политики КП(б)У на Украине.
Укр[аинская]  буржуазная  пресса  никогда  так  цинически  не
высмеивала достижений рабочего класса и его партии на Ук-
раине, как это делала пресса ренегатов-контрреволюционеров.
В полной наготе своей стала перед рабочим миром эта контр-
революционная банда. Укр[аинская] буржуазия захлёбывалась
от радости.

В этот период (правда, до фактического исключения группы
из партии) приехал в Берлин укр[аинский] писатель М. Хвильо-
вый. Встретил меня и Леонтовича. Он представил положение
на Украине в самых мрачных картинах. Все его разговоры своди-
лись к следующему: украинскому коммунисту там жить невоз-

мая, Макивку415 и др.), вчерашних открытых, а сегодня замас-
кированных петлюровцев, и громил вождей группы «Воля На-
рода», ибо они были когда-то дружественно настроены к царс-
кому самодержавию. Чем мотивировали свою политику тогда
Василькив, Крайкивский, Волынець и другие? Тем, что бывшие
москвофилы, сидящие в ЦК Сельроба, отпугивают своим прош-
лым укр[аинские] трудящие[ся] массы от организации и помо-
гают самим этим фактом укр[аинским] буржуазным партиям
вести борьбу против Сельроба и КПЗУ. Что здесь видим? Опять
взырание на то, что скажут укр[аинские] буржуазные партии.
Вместо чёткой и ясной линии отмежевания своей политики от
политики укр[аинской] буржуазии, фактическая капитуляция
перед ней. «Москвофилы», которыми они были 10–15 лет тому
назад и давно уже перестали ими быть, ставши на путь рево-
люционного  социализма,  считались  враждебным элементом
для национал-шовинистической группы ЦК КПЗУ, а вчерашние
открытые и сегодня ещё замаскированны[е] петлюровцы из
Сель-Союза – это друзья. Разве это не говорит о том, в каком
духе могла эта группа воспитывать партию, во главе которой
она стояла? Разве это не доказывает яснее всего, что вся эта
группа  торчала  с  головой  в багне национал-шовинизма?  Да,
говорит, и то очень громко.

Такую  красную нить можно  провести через все действия
этой группы за все годы руководства ей партией. Капитуляция
и принимание большеви[с]тских резолюций под нажимом Ко-
минтерна, революционность на словах, а заигрывание с бур-
жуазными партиями и национал-шовинистическая политика
на деле.

415 Маківка Степан  Адамович  (11.10.1889–24.01.1966) –  громадський  і
політичний  діяч  на  Підляшші.  Уродженець  с. Коденець  (нині  село
Люблінського воєводства, Польща). Закінчив учительську семінарію
(1908) та ін-т (1912); учителював. Служив у російському війську (1915–
1917). У 1920-х рр. – організатор Сель-Союзу на Холмщині, згодом –
Сель-Робу. 1922–1928 рр. – посол польського Сейму. Був арештований,
відбув  покарання у  польській  в’язниці  (1929–1936).  Після  упадку
Польщі вимагав приєднання Холмщини й Підляшшя до УССР. Учасник
антинацистського  руху Опору.  Після 1945 р.  – викладач,  урядовець,
газетяр, мемуарист.
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Через  год  я  повернул  обратно.  Ещё  почти  целый  год  не
встречался с ними. Но в то же самое время* начинал сближаться
к ним**. Как это всё происходило, иногда даже незаметно для
себя,  об  этом  постараюсь  рассказать  самым  подробнейшим
образом.  В  заграничной  группе  ЦК реорганизованной  КПЗУ
были тогда: Вальтер (Постоловский), Бриль (Фурер), Косар (За-
ячкивский) и Фёдор Бей (Орловский). С польских товарищей
был, кажется, Братковский (Сохацкий)417. Группа ренегатов Ва-
силькова – Турянского уже успела была тогда «отказаться» от
шумскизма, осудила свой поступок как контрреволюционный
и выступала ещё только***  против нового ЦК за его якобы не-
понимание положения на Зап[адной] Украине и т. п. То есть ве-
ла борьбу ту же самую,  что и раньше, но объектом  обстрела
избрала себе только новый ЦК КПЗУ. Фёдор Орловский, с кото-
рым я очень хорошо всегда жил, заявил мне, что группа Василь-
кова  – Турянского  уже давно раскаялась  и стала на позиции
Коминтерна. От шумскизма отказалась и считает контрреволю-

ний» до десяти років таборів. 26 травня 1934 р. звільнений «за станом
здоров’я», а покарання відтерміноване на півроку. 5 листопада 1934 р.
вдруге взятий під варту й відправлений до таборів. Постановою Особ-
ливої наради при НКВД СССР від 14 жовтня 1935 р. достроково звільне-
ний й висланий до м. Омська. Учителював у м. Ішим. Утретє арешто-
ваний 20 лютого 1937 р. 27 червня 1938 р. Трійкою УНКВД по Омській
обл. «засуджений» до ВМП «за постачання провокаційних матеріалів».

* «время» – надписано над рядком.
** Далі закреслено – «И от сего времени».
417 Чешейко-Сохацький Єжи (Czeszejko-Sochacki Jerzy; псевдоніми – Брат-

ковський, Брузда, Конрад та ін.; 29.11.1892–04.09.1933) – діяч польсько-
го робітничого руху, публіцист. З 1914 р. – член Польської соціалістич-
ної партії (ППС). 1919–1920 рр. – генеральний секретар ППС. Вийшов
з  ППС у  березні  1921 р. З вересня  1921 р. –  член Компартії Польщі.
1921–1925 рр. – член ЦК КПП, 1927–1929 рр. – кандидат у члени ЦК
КПП;  1926–1928 рр. –  депутат  сейму  від КПП.  1928–1929 рр.  –  член
Політбюро  ЦК  КПЗУ.  З  1929 р.  –  член  Політбюро  ЦК  КПП.  1930–
1932 рр. – представник  КПП у  ВККІ.  З  1931 р.  –  кандидат у  члени
Президії  Секретаріату ВККІ.  З  1932 р.  –  редактор  часопису  «Z  pola
walki» (Москва). Арештований 15 серпня 1933 р., 4 вересня наклав на
себе руки.

*** «только» – надписано над рядком.

можно; зловили за глотку и душат; гонения на укр[аинских]
коммунистов невероятные; русский держимордовский дух рас-
поясался и чувствует себя как англичанин в Китае; надо что-то
делать; я готов покончить демонстративно самоубийством, мо-
же[т], это обратит на себя и на ужасное положение на Украине
общее внимание мира и тем помогу улучшению там положения.

Турянский и Василькив вызвали его к себя в Данциг. Я тем
временем уехал в Америку. Исключение группы из партии ещё
тогда не произошло. В дороге я всё время думал обо всём своём
прошлом, о своих связях с этой группой и обо всём, что проис-
ходило накануне моего отъезда в Америку. Конечно, я должен
был создавать там группу и искать у рабочих поддержки для
дальнейшей борьбы. Но заявляю совершенно искренне: уже на
пароходе я сказал себе твёрдо, что с ними иду только до тех
пор, пока наша борьба будет вестись в рамках партии, в рамках
Коминтерна. Если они очутятся вне Коминтерна, я с ними сры-
ваю. Только сейчас я понимаю, что это была небольшеви[с]т-
ская постановка вопроса, не собирался я срывать с ними идео-
логически как с контрреволюционерами, а только формально,
навне. И действительно так случилось. В Америке я сейчас, ког-
да получилась телеграмма о их исключении из партии и Комин-
терна, я отмежевался от них и в прессе и на собраниях бил всю
их политику. Но втихомолку считал их коммунистами и ещё не
потерянными  для  рев[олюционного]  движения.  Связь  с  ни-
ми прекратил серьёзно. Это могут подтвердить все те члены
группы, которые сейчас находятся в Харькове и которые тогда
были в самом центре ренегатов (Василькив и Биленький /Бе-
резинский/416).

416 Біленький-Березинський Антін Антонович (1897–1938) – уродженець
м. Львова, функціонер КПЗУ, видавець. Був членом Соціал-демократич-
ної партії Австрії (1915–1918), згодом – КПЗУ (1920). 1927–1928 рр. –
завідувач партійного вид-ва, друкарні, архіву та каси, технічний сек-
ретар Політбюро  ЦК КПЗУ (м. Данциг). У  червні 1928 р.  разом з ко-
лишнім  депутатом  польського сейму Я. Войтюком  приїхав у  Харків.
Працював директором вид-ва «Рух», головою Правління УРЕ. Секрет-
ний співробітник ГПУ, спричинив арешти багатьох представників ук-
раїнської інтелігенції. Арештований 31 грудня 1932 р. у «справі УВО».
Судовою трійкою при Колегії ГПУ УССР 23 вересня 1933 р. «засудже-
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так называемых «коропов», которые должны на местах прово-
дить среди членов КПЗУ требование немедленного принятия
группы ренегатов в партию, ибо это – «единственные маркси-
сты и ленинцы-большевики на Зап[адной] Укр[аине]». Таким
«коропом» в ЦК был Орловский, во Львове – Гошовский-Ост-
ровский, в Праге – Ярема420, в Берлине – Феркуняк. Когда Турян-
ский заболел воспалением лёгких, Орловский взял с партийной
кассы 200 долларов и дал Турянскому на лечение. Самый Ор-
ловский говорил мне, что он взял так называемое жалование
за тринадцятый месяц, полагающееся ему и Яреме на о[б]мун-
дирование (по 100 д[ол.]), и даёт их умирающему Турянскому.

Притом  эти  «коропы»  должны  были  давать  ежемесячно
часть своего  жалования в кассу группы ренегатов.  Однажды
Островский в прису[т]ствии Орловского заявил: «Хорошо, ребя-
та, вы искупили свой грех перед группой материяльной и мо-
ральной поддержкой группы, а я, бедный, не могу ничего дать.
Зато я веду в пользу группы конкретную работу в партии на
местах». Знаю, что Орловский передавал Турянскому все реше-
ния ЦК партии, чтобы группа могла ориентироваться и своев-
ременно реагировать по тому или другому вопросу партийной
политики. Островский всегда,  до приезда в ЦК с докладом  о
работе в стране, заезжал к Турянскому и получал у него дирек-
тивы, как оценивать положение в партии, в стране и как док-
ладывать об этом ЦК. Орловский обрабатывал в этом духе (что
группу ренегатов надо принять в партию) всех приезжающих

татом рейхстагу (1924–1928), кандидатом у члени Виконкому Комін-
терну.  Після виключення з партії  разом з Гуго Урбансом були  серед
фундаторів створення Ленінбунду (нім. Leninbund; Союз Леніна; Союз
Леніна /ліві  комуністи/;  Ленінський  союз)  на  початку 1928 р. Його
члени (первісно понад 6 тис. осіб) солідаризувалися з Об’єднаною опо-
зицією Троцького – Зінов’єва в СССР, критикували різні аспекти полі-
тики Комінтерну й ВКП(б).

Після встановлення 1933 р. нацистського режиму Р. Фішер та її ци-
вільний чоловік А. Маслов залишили Німеччину й через Прагу дістали-
ся Парижа. Після поразки Франції подружжя втекло на Кубу, прагнучи
отримати американську візу. Її дістала лише Р. Фішер, а А. Маслов зму-
шений був залишитися у Гавані, де загадково помер на вулиці 20 лис-
топада 1941 р. (існує версія, що був убитий агентами НКВД).

420 «Ярема» – псевдонім Степана Волинця.

цией всю свою прошлую борьбу против правильной политики
ЦК КП(б)У. Дал мне прочесть некоторые издания группы. Даль-
ше заявил мне, что Вальтер418 и Косар встречались с Турянс-
ким и вели с ним разговоры насчёт ликвидации раскола в КПЗУ;
что сам Шумский даже не был исключён из партии за своё выс-
тупление против ЦК КП(б)У, а Максимович будет скоро при-
нят в партию; что, одним словом, раскол в КПЗУ будет скоро
ликвидирован так, что Турянского и Василькова заберут в СССР,
а прочие члены группы будут приняты в партию. Я, конечно,
радовался такому положению дел и тоже думал, что это помо-
жет  рев[олюционному]  движению  на  Зап[адной]  Украине.  Я
сильно верил в то, что саморазоблачение Васильковым – Ту-
рянским  своих  контрреволюционных  поступков и  вскрытье
ими контрреволюционной роли целой группы старого ЦК по-
может обманутым массам рабочих увидеть, куда их вела эта
группа ренегатов, и тем самым оздоровит коммун[истическое]
движение на З[ападной] У[краине].

Когда мне тов. Бэр предложил через год взять Леонтовича
на работу по линии ИНО, заявив при том, что он слышал о них
как о хороших ребятах, я счёл возможным подойти к ним. Так
началась моя новая связь с ними и новое встрягивание в это
болото контрреволюции.

Со временем я узнал, что они сейчас, после их исключения
из партии, сильно были связались с Бардахом, через которого
они связывались с немецкой группой ренегатов: Урбанс, Мас-
лов и Рут Фишер419; дальше, что в партии существует группа

418 «Вальтер» – псевдонім Михайла Постоловського.
419 Йдеться про групу лівих німецьких комуністів.

Рут Фішер (нім. Ruth Fischer, уродж. Ельфріда Ейслер /Elfriede Eis-
ler; 11.12.1895–13.03.1961/) – німецька комуністка, одна з лідерів Ко-
муністичної партії  Німеччини (КПН).  Народилася у  Лейпцизі  у  сім’ї
австрійського філософа Р. Ейслера. Вивчала філософію, політекономію
й  політологію у  Відні. З серпня  1919 р. мешкала у  Берліні. З 1921 р.
разом з уродженцем Єлисаветграду Аркадієм Масловим (справжні ім’я
та прізвище Ісаак Юхимович Чемеринський; 09.03.1891 – 20.11.1941)
очолювали берлінську  організацію  КПН, 1924–1925 рр. були  співго-
ловами КПН. За звинуваченням у «лівацтві» й підтримці Об’єднаної
опозиції у ВКП(б) 1926 р. були виключені з КПН. Р. Фішер була депу-
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На Шумского, Гринько и Максимовича Турянский всё вре-
мя отказывает (нарекает) за то, что они, мол, каши наварили, а
тепер[ь] самый Турянский должен её выхлёбывать. Единствен-
ная связь между ними была тогда, когда [с] Орловским ездил в
СССР и выезжал за границу.

Советы Шумского, Гринько и Максимовича группе ренега-
тов были, как говорил Орловский, таковы: сдавать все позиции
и приезжать в СССР. Это и я считал правильным исходом для
ликвидации раскола.

Было одно время в Турянского желание связать судьбу сво-
ей группы с троцкизмом. Но потом он мне лично говорил, что
Троцкий – неправ и потерял совершенно перспективу. За то,
чтобы  группа  приняла  платформу  троцкизма,  был  Рудик  и
Крайкивский. Волынец,  Ернест  и  Стасюк  с  Турянским  были
против.

Ещё раз заявляю, что я о положении в группе узнавал боль-
ше от Орловского, чем от отдельных членов группы, которые
мне не всё говорили.

О связьях целой группы или кого-либо из отдельных её чле-
нов с какой-нибудь укр[аинской] буржуазной группировкой не
могу сказать тоже ничего. Не знаю.

В самой группе, говорил Турянский, насчитывается сейчас
всего 11 членов: Турянский, Волынец, Ернест, Рудык, Володи-
мир, Крайкивский, Павлюк, Стасюк,  Хлонь, Леонтович и Роз-
дольский во Вене.

Дорогие товарищи! Мне кажется, что сказал всё. Если ещё
что-нибудь [в]спомню, доложу. Писал разсеяно, так как спешил.
За плохое изложение простите. Запас русских слов у меня не-
достаточен, чтобы хорошо излагать свои мысли.

Относительно себя, кроме того, что несу ответс[т]венность
за всё здесь сказанное, больше сказать не могу.

11-Х-1931
С ком[мунистическим] приветом

П. С. Ладан
Добавочное заявление

После моего приезда в СССР говорил мне Орловский, что об
арестах Палиева и других, а также о том, что Конара связывают

и колеблющихся товарищей из страны. Так как он единствен-
ный мог разъезжать (зная лично людей), его посылал ЦК под-
готовить того или другого товарища в Чехии, который наме-
чался для посылки на работу в партию или Сельроб. Таким пу-
тём через Орловского и Ярему (который сейчас ещё сидит как
техник  при  ЦК  в  Берлине)  был  обработан  Рудзинский,  хотя
последний изменил  своё отношение  к группе  по  приезде  во
Львов и начал бить её политику. Очень возможно, что это был
только тактический манёвр, чтобы тем лучше проводить по-
литику ренегатов в Сельробе. Этого я не знаю. Но факт тот, что
Рудзинский главный огонь открыл по группе «Воля Народа» и
по существу разгромил её. Так был обработан Демчук, которо-
го  в  своё  время  ЦК  был  вызван  из  Харькова  для  работы  в
партии. Он приехал очень враждебно настроен против группы
ренегатов, а со временем говорил, что они хорошо сделали и
пусть так дальше держатся, то есть пусть критикуют политику
нового ЦК КПЗУ.

Я знал об этом всём и не хватило у меня большеви[с]тского
мужества доложить об этом партии. Лично я, правда, не давал
денег группе, но молча смотрел на работу «коропов», считая
её правильной с точки зрения ускорения объединения партии.

Феркуняк работал в духе группы в организации укр[аинс-
ких] рабочих в Германии до тех пор, пока не был исключён из
партии и этой организации. Потом он работал через некоего
Когута, Круча и ещё двух-трёх, которых я не знаю. Сам Ферку-
няк был связан с Орловским, и встречались они очень часто.
Это говорил мне сам Орловский.

От Орловского и Турянского узнал я, что Биленький-Бере-
зинский отмежовывался от группы ренегатов по соглашению
с ними и, переезжая в Харьков, дал партии только то, что вмес-
те с ренегатами заранее подготовил. Он мог дать целый архив
и этого не сделал.

Это, кажется, всё, что я знаю о так наз[ываемых] закулис-
ных связях группы ренегатов с партийными людьми. Как пе-
реходил от группы в партию Василь Коссак, Букшованый и дру-
гие, перешедшие в партию в первых днях после исключения
социал-фашистов из партии, это мне неизвестно.
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вербовки людей в УНР, УВО и среди гетманцев. Оказалось, од-
нако, после нескольких разговоров с ним, что он сам с Чебота-
рёвым имеет организацию. Кождый день я встречал тов. Бэра,
советовался с ним, что делать, получал директивы насчёт даль-
нейшего развития работы, в которой я был новичком. Каждый
мой шаг был известен тов. Бэру, и он в первые месяцы не один
раз мне говорил, что доволен моими успехами. Я тоже радовал-
ся, что мне хотя кое-что удаётся делать. Результат разработки
Чеботарёва Вам известен, и повторять всей этой истории мне
нет надобности. Попытки через Порша подойти к Кузеле и Ко-
жевникову, через которых я хотел пролезть к Коновальцу, не
дали никаких результатов. То же самое с гетманцами. Посылал
я его к русским меншевикам, среди которых Порш имел знако-
мых,  предлагал  связаться  с  укр[аинскими]  эсдеками,  что он
усердно пробовал, но успехов тоже не было. Я лично разочаро-
вывался и просил тов. Бэра освободить меня, так как не желал
брать даром деньги. Лично я сам не мог подойти к никому, ибо
никого почти не знал, а те, которые меня знали, знали как ком-
муниста и советского служащего. От Вас никаких указаний на-
счёт лиц я не получал. Через год тов. Бэр посоветовал исполь-
зовать Леонтовича. Я знал, что он имеет возможность вызвать
кого-нибудь за границу (чего я не мог), и попытался работать
через Леонтовича. Он взял Стасюка. Обоих встречал я и тов. Юли-
юс. Я сразу говорил, что насчёт их преданности нашей работе я
не сумневаюсь, но насчёт их возможностей я не очень оптимист.
Кроме того, по совету тов. Бэра я просил тов. Бея дать мне че-
ловека для вербовок в Чехословакии. Он дал Галия. Этого тоже
встречал я и [тов.] Юлиюс. Первые месяцы работы с новыми
людьми давали кое-какие результаты, и тов. Бэр говорил, что
есть надежды на развитие работы. В двойничестве кого-нибудь
из этих людей* я не подозревал и сейчас нет у меня никаких
оснований для подозрений. Но самой работой их я не был до-
волен, а позже даже горько в них разочаровался. Каждая моя
встреча с ними – это было мучение; я ругал их, грозил, просил,
советовал и т. п. В ответ на всё я всегда получал: «Выходит, мы

* «Людей» – надписано над рядком.

с какой-то организацией, где был Коссак, сообщала Конару всег-
да какая-то старшая женщина, работающая в ГПУ. Фамилии её
мне не удалось узнать.

Эта женщина якобы говорила тоже Конару, что ГПУ состави-
ло фиктивный протокол никогда не состоявшегося заседания,
из которого вытекало, что Конар, Палиев и Коссак совещались
в одном месте насчёт дальнейших действий этой организации.
По предъявлению этого протокола Коссаку, он якобы заявил:
«О, да, я совершенно забыл об этом заседании».

Этим Орловский хотел мне сказать, что Коссак говорит, сам
не знает что, и что в этом ГПУ само уже убедилось.

П. С. Ладан
11-Х-1931
При разговоре с Ладаном по вопросу о том, кто эта женщина,

он сказал, что передаёт лишь то, что слышал от Бея (Орловско-
го) – «Якась стара баба».

Уполн[омоченный] СПО
Пустовойтов*

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 22–41, 61.
Оригінал. Автограф чорнилом.

№ 5
Заява ув’язненого П. Ладана Колегії ОГПУ щодо

обставин його праці в Іноземному відділі ОГПУ**
6 лютого 1932 р.

В Коллегию ГПУ (ИНО)

Заявление
Ладана Павел Степановича

Дорогие Товарищи! О своей работе в партии я сказал всё,
что знал. Здесь я хочу говорить ещё раз о своей работе в ИНО.
Взятый тов. Бэром на работу, я начал с Порша,  так как его я
знал уже давно и думал, что мне удастся его использовать для

* Примітка рукою С. Пустовойтова.
** У  тексті  окремі  місця  підкреслені червоним  й  зеленим  олівцями.

Підкреслення не відтворюються через приналежність «слідству».
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р[ок]. Эдвард купил себе радио и авто. Оба посылали домой сво-
им семьям ижемесячно посылки на суммы 150–200 марок. Все
они хорошо одевались, хорошо жили. Я откладывал для своего
ребёнка ижемесячно 30–40 дол. (так как давать пока было не-
кому), жил скромно, одевался дешёво. За три года я сделал себе
два костюма. Таким образом, я отложил ту сумму, которую у
меня забрали во время ареста421. Монду говорил о том, что для
ребёнка откладываю. Этих денег я никогда не смел тронуть.
На каком основании Вы их взяли у меня и ещё поставили в уп-
рёк и подозрение: «Откуда я взял эти деньги?» Выходит, что
надо гулять, вести широкий образ жизни, давать проститут-
кам пенсию, тогда всё будет хорошо. Ничего себе этика! (Один
следователь обвинял меня в неэтичном поведении). Я думаю,
что 20 лет партийной жизни в капиталистическом мире научи-
ли меня нашей пролетарской этике, и в лекциях по этике я не
нуждаюсь.

* * *
[По]чему я оставил часть своих вещей в Берлине? Потому,

ибо тов. Монд говорил мне, что мы приедем обратно на рабо-
ту. Но я, оставляя вещи, сделал так, чтобы их легко можно было
кому угодно забрать оттуда, так как на 90 % был уверен в том,
что я больше не вернусь. Где здесь желание «употребить Со-
ветскую Власть», как выразился один т[оварищ] следователь, –
я не знаю. С тов. Мондом я рассчитался до копейки за два или
три дня до отъезда.

* * *
О тов. Бее я сказал на допросах всё, что знал. Двурушниче-

ством с его стороны по отношению к партии я назвал его связь
с группой шумскистов. Подозревать его в службе Пилсудскому
или укр[аинской] контрреволюции я не имел на это ни тени
основания. Ним пользовались все почти резиденты ИНО и КРО.
Его знали все в посольстве. Он был знаком лично со многими
видными товарищами из ГПУ и других советских учреждений.
Никто из партийных товарищей никогда о нём плохо не отзы-

421 Під час  арешту у П. Ладана  було  конфісковано 1101 американський
долар (2135 руб. 94 коп. за тогочасним курсом).

неспособны эту работу делать, надо, значит, бросить». Когда я
об этом докладывал своему начальству, особенно тов. Монду,
мне говорили: «Ты не имеешь права их ликвидировать». Я про-
сил несколько раз проверить через других резидентов всё то,
что говорил о своих попытках вербовки людей Стасюк, но отве-
та на свои просьбы не получал. Лично я чувствовал, что решать
дела я не имею права, но отвечать перед ИНО буду я. И так и
вышло. Я горько расплачиваюсь за недостоинства других лю-
дей.  Теперь  мне  вдобавок  ещё  говорят,  что  все  эти  люди –
польские  шпионы.  Не имея  возможности  проверить  этого,  я
должен принять всё за правду. Но согласиться с этим я не могу,
пока не увижу документальных доказательств их двойничест-
ва. Тогда я спокойно прийму наказание (хотя и незаслуженное)
за свою глупость, что не умел разбираться в людях. Одно меня
только удивляет: если Стасюк – двойник, то почему он сто раз
просился освободить его от этой работы. Двойник, как раз на-
оборот,  составлял  бы  даже  поддельные  документы,  чтобы
только продержаться и разработать нас. Этого я у никого из
своих источников не замечал. Но Вам, конечно, всё это видней,
тем более, когда самый Стасюк якобы прибыл в Москву и соз-
нался в своих преступлениях, как говорил мне один из следо-
вателей. Я ещё раз скажу, что могу только удивляться своей
глупости и нечуткости, своему неумению разузнавать людей,
ибо Леонтовичу, Стасюку и Галию верил, как самому себе. За
то, что никто из них не может быть польским шпионом или
агентом укр[аинской] контрреволюции, я готов дать свою голо-
ву на отсечение. А раз оказуется да, они шпионы, как говорит
следователь, значит моя голова – арбуз. Нечего с ней больше
возиться.

* * *
Теперь насчёт денег. Товарищи! Я не хочу никого обвинять,

но должен сказать, что тов. Бэр давал ижемесячно* на своего
ребенка  около  30 дол.  и  посылал  своей  матери  поддержку.
Юлиюс  помагал  своим  родным.  Монд  (по  его  словам) одной
только постоянной  проститутке  платил ижемесячно 150 ма-

* Так у тексті.
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№ 6
Свідчення П. Ладана ІНО ОГПУ

«Про мої технічні зв’язки з джерелами»*
23 травня 1932 р.

В ИНО ОГПУ
Показание

Ладана П. С.
О моих технических связях с источниками

1) Со Старшиной. От Вас я получил его адрес: Denfer-Ro-
chereau, 42422; от тов. Монда – письмо к нему. Приехав в Париж,
я отыскал тот адрес и очутился в главной квартире петлюров-
щины и ред[акции] «Тризуб». Купил два номера газеты и за это
время соображал, что мне делать. В комнате находился какой-
то молодой человек, в других комнатах велись довольно гром-
кие разговоры. Сначала я даже боялся спрашивать о Старшине.
Мог случайно кто-нибудь попасться такой, что меня видел или
в нашем посольстве в Берлине, где я работал, или даже Чебо-
тарёв, который меня знал и расшифровал, или кто-нибудь из
членов бывшего петлюровского посольства в Берлине, дом ко-
торого я от имени нашего посольства перенимал от петлюров-
цев. Тогда я, конечно,  не мог  бы связываться  со  Старшиной.
Перелистывая «Тризуб», я думал, как мне поступить, и, нако-
нец, так как никто в то время не находился в комнате, кроме
этого типа, которого я застал, я решил спросить его, могу ли я
видеть Старшину. Ответ: «Его сейчас нет, но вы можете оста-
вить для него записку, и мы ему передадим». Я сказал, что хочу
его лично видеть, назвал себя Левченко и добавил, что** привёз
ему привет от его друзей. Точно подробностей разговора сейчас
я уже не помню, но содержание передаю точно. Тип заявил, что
я могу прийти около 4–5 часов, Старшина, наверно, будет. Когда
я подходил второй раз, упомянутый тип встретил меня на ули-
це и сказал: «Пан генерал якраз там».

* Усі підкреслення у тексті належать П. Ладану.
422 Редакція і адміністрація часопису «Тризуб» тоді розташовувалася за

адресою: 42, rue Denfert-Rochereau; Paris V.
** «И добавил, что» – надписано над рядком.

вался. Сам тов. Монд говорил мне, чтобы я обратился к нему за
рекомендацией, ибо его очень высоко ценят в ГПУ. Его я знаю
10 лет и никогда не замечал за ним ничего контрреволюцион-
ного, разве только то, что он, как и я, считал, что члены группы
шумскистов  убедились  в  своей  ошибке  и  желают  искренно
стать на путь Коминтерна. Его связь с Конаром я считал чисто
родственной связью.

Дорогие товарищи! Зачем Вы меня связываете с Коссака-
ми,  Яворскими,  Репами, какими-то  Днистренками,  Свидзин-
скими и пр[очими] людьми, с которыми никогда в жизни не
было ничего общего у меня. Если кого-либо из них я и встре-
тил раз–два в жизни, так разве это моя вина. Единственного из
них,  Василя  Коссака,  я  встретил  последний  раз  в  1927 г.  на
заседании поширенного ЦК КПЗУ. Других Коссаков я никогда
в жизни не видел и не встречал, даже не знаю их лично. Явор-
ского я видел в университете Артёма 10 лет тому назад, со Свид-
зинским лично не знаком. О Репе знаю, что он работал в Варша-
ве, помогал КПЗУ и это всё. И если они все стали действительно
контрреволюционерами, так я за это должен отвечать? Товари-
щи! Скажите мне, в чём дело? В чём моя вина и преступление?
За что такое терзание? За что я гнию в тюрьме ГПУ? Где револю-
ционная справедливость? Возьмите, наконец, и побийте меня,
порубите на куски, это будет легче, чем бросить меня на сгни-
ение и издеваться как над скотиной. Если Вы считаете, что я
больше недостойный работать для идеи коммунизма, уничтож-
те меня, но скажите хотя, в чём я делал преступления. Товари-
щи, действуйте, ибо скоро Вы будете иметь дело с сумасшед-
шим человеком. Я это чувствую и вижу по своим писаниям.

С коммунистическим приветом,
П. Ладан

6/II, 1932

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 90–91 зв.
Оригінал. Автограф фіолетовим чорнилом.
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Ему, я сказал в заключение, следовало бы встретиться с Мондом
и переговорить более конкретно обо всём».

Во время беседы я взял с него «честное слово» и дал своё,
что наши разговоры останутся в тайне, независимо от того, как
он решит насчёт встречи с Мондом.

Почему я так говорил? Во-первых, я не знал, как он отне-
сётся к прямому предложению «агента большевиков». Думал,
что он может отдать меня полиции. Во-вторых, мне важно было
свести его с Мондом и делать это под предлогом «большой по-
литики», которой я подробно не знаю и не должен знать. (Во
время первой поездки я фактически конкретного предложе-
ния ему с нашей стороны не знал). В-третьих, я думал, что, если
он не отдаст меня полиции, но всё же решит использовать пред-
ложение Монда встретиться с ним политически, то есть захо-
чет бить большевиков, тогда он втянет в эту историю какого-
то Левченко, какую-то часть УВО и УНР, о чём ни в УВО и в УНР
никто ничего не знает. В-четвёртых, я думал, може[т], он и сог-
ласен говорить с большевиками, но желает делать это с лицом,
ему лично известным, а не через третье лицо. В данном случае
моя программа послужит ему толчком к такому разговору, тем
более, что «есть много таких, которые готовятся идти вместе с
большевиками». Цель у меня была одна: нащупать его настро-
ение, не дать ему возможности назвать меня перед полицией
агентом ГПУ и свести его с Мондом. Причём я был убеждён в
том, что если он с Мондом встретится, тогда моя легенда будет
ему разъяснена.

Это был единственный случай в моей жизни, где я высту-
пал «от УВО».

Поступил я хорошо или плохо, я не знаю, судите Вы сами об
этом, но я тогда не видел другого выхода для себя из положе-
ния. Его настроений никто из нас не знал. Монд говорил с ним
в 1923 или [19]24 году, а я встретил его в 1930-том. В разгово-
ре он несколько раз упрекал большевиков за расстрел Тютю-
ника, на что я отвечал, что это неверно, что Тютюник жив и
работает423. В конце концов я понял его, что он хочет встре-

423 Юрко Тютюнник був убитий 20 жовтня 1930 р.

Я опять зайшол* в ту самую комнату и спросил Старшину,
которого я знал только по описанию тов. Монда. Если не оши-
баюсь, он сам мне ответил, что он – Старшина, и спросил, в чём
дело. Я ответил, что желаю поговорить с ним лично. Он повёл
меня по какому-то длинному и тёмному (так мне показалось)
коридору в кабинет. Уже на коридоре я для себя решил, что в
этом помещении я не должен начинать с ним никакого разго-
вора по существу своего  приезда. Я боялся  провала. Войдя в
комнату,  я  заявил ему,  что  мне  нужно  с  ним поговорить  об
очень важном  деле,  но  здесь  я  считаю неудобным  начинать
разговор, и даже не уверен в том, он ли – Старшина. Он выта-
щил из портфеля какой-то паспорт, который я даже не хорошо
рассмотрел, и добавил: «Здесь можете смело говорить». Я пред-
лагал ему зайти в какое-нибудь Café, на что он согласился. Мы
пошли по бульвару Монпарнас и зашли в Café. По дороге я со-
ображал, как вести себя. Он оглядывался, и я тоже.

В Café я передал ему письмо тов. Монда. Он прочёл и сказал:
«Это – провокация, он – агент большевиков. Скажите, кто Вы
такой и что Вам нужно». (В первом письме тов. Монд по суще-
ству дела ничего не писал). Я не знал, что отвечать, и начал
общеполитический разговор, который сводился к следующему:

«Сам я из Украины российской, но очень давно уже рабо-
таю в Галиции. Я связан с УВО, то есть той частью молодёжи
УВО, которая ненавидит Польшу, не верит в никакие соглаше-
ния с Пилсудским, осуждает тех ундовских и увовских вождей,
которые ведут разговоры с правитель[ством] Пилсудского. Мы
знаем, что среди УНРовцев такое течение тоже существует и
что, по нашим сведениям, он (Старшина) принадлежит к тем
единицам из высших кругов УНР, которые не продались Поль-
ше. На случай войны мы не можем создать какого-то третьего
фронта между Польшей и Советами, поэтому мы идём на изве-
стные комбинации с большевиками, ибо там всё же Украина
развивается  в  культурном  и  хозяйственном  смысле,  а  под
Польшей Украина физически истребляется. Отсюда происходит
наша и моя связь с Мондом как представителем большевиков.

* Так у тексті.
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множко торгуется ещё. Тов. Монд тоже заявил мне, что он бу-
дет работать.

Непонятным во всей этой истории для меня только одно:
почему он перестал потом отвечать на мои письма, которые я
писал по поручению тов. Монда.

Оба  письма  тов. Монда  к  нему,  переданные  мною,  были
мною  же  уничтожены  после  того,  как  Старшина  их  прочёл.
О моих разговорах с ним не знает никто, кроме Вас и тов. Мон-
да. О том, что я должен был ехать к нему, знал тов. Бэр рань-
ше меня.

2) Со Стариком. Посколько во время разговора нашего с
тов. Артузовым тов. Монд бросил такую фразу: «Вы, мне пом-
нится, и со Стариком держали связь якобы от УВО», – я хочу и
об этом сказать несколько слов. Тогда же я ответил тов. Монду,
что это – неправда, причём ссылался на свои «Док[ладные] за-
писки». Здесь ещё раз категорически заявляю, что это – неправ-
да, и фраза тов. Монда, которая только сейчас мне становится
понятной,  является нечестным  (сознательным  или несозна-
тельным) измышлением на меня. О своей связи со Стариком я
говорил подробно всегда тов. Бэру и докладывал Вам. Поста-
раюсь описать всю эту историю вкратце ещё раз.

По предложению тов. Бэра я начал работу. О методах работы
я имел очень слабое понятие. Лично из лагеря контрреволю-
ции я никого не знал. Старика знал по роботе в Вукопспилке и
в «Космосе». Знал, что он – сов[етский]* подданный, но знает
многих контрреволюционеров по своему УНРовскому прошло-
му. Он меня знал как коммуниста.

Зашёл  к  нему.  Говорили  о  разных политических делах, о
положении дел на Украине и среди укр[аинской] эмиграции. В
разговоре я почувствовал, что он «изжил» свои прежние сме-
новеховские настроения, враждебно относится к большевикам,
ижеминутно подчёркивает, что остаётся «марксистом», гово-
рит против УНР в лице Левицкого – Стоцкого – Сальского, но
сильно защищает «каких-то честных унровцев» и т. д. Кажется,
после двух разговоров я понял, что он намекает на какую-то

* Далі закреслено – «граж[данин]».

тить тов. Монда. Мы условились насчёт переписки, адресов и
т. п. С тем я вернулся в Берлин и подробно изложил всё тов. -
Монду и Вам в «Док[ладной] записке».

Через три или четыре месяца я опять поехал к нему. На этот
раз уже с более конкретным планом и предложением в письме
тов. Монда. Долгое время я ожидал его около «Тризуба», около
его дома (куда заходил даже во двор и искал в лабиринте раз-
ных коридоров его фамилию на дверях), но его не было. Нако-
нец я решил зайти в почтовое отделение недалеко от бульвара
Монпарнас и Мишель, чтобы позвонить в «Тризуб» (лично я
не хотел там заходить во время второго приезда в П[ариж]). В
этом почтовом отделении я его случайно встретил. Он отправ-
лял какие-то письма. Не помню, в какое Café мы пошли оттуда,
но говорил я с ним в Café. Передал письмо тов. Монда и расска-
зал вкратце существо дела, которое было изложенное тоже и в
письме. Этим разом я уже никаких легенд не сочинял, говорил
ясно и требовал ясного ответа на два вопроса: 1) соглашается
ли он принципиально на предложение? И 2) когда  он может
встретить Монда? Насчёт места встречи я предложил ему Гам-
бург или Кёльн в Германии (точно уже не помню) и Базель или
Цюрих в Швейцарии. Он согласился принципиально на пред-
ложение и на встречу.

Решительно* отказался писать доклады для большевиков
и ехать в Сов[етский] Союз. Я ответил, что поездки в Союз ник-
то от него не требует, наоборот, он не должен ехать, а оставать-
ся «ярым» УНРовцем и работать с ними. Что касается инфор-
маций и докладов, так это будет видно потом, впрочем, об этом
он поговорит с Мондом.

С тем я вернулся в Берлин. Опять обо всём при свежей па-
мяти доложил подробно тов. Монду и писал Вам. Дальнейшее
Вам известно.

Третяя встреча** состоялась в Швейцарии. Говорил с ним
тов. Монд  раз  в  моём  присутствии,  второй  раз  –  без  меня.
Впечатление у меня  было  таково, что он  идёт  на  всё,  но не-

* Перед цим закреслено недописане слово «дальней…».
** Далі закреслено – «про[изошла]».
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3) Со Стасюком и Леонтовичем. Через год своей возни со
Стариком тов. Бэр предложил мне новые планы расширения
работы. Это было в конце 1929 г., или в начале 1930-го. Сам он
вказал Леонтовича (Нюника). Я встретил Бея, члена ЦК КПЗУ,
о котором я знал, что он часто оказывал услуги разным рези-
дентам ГПУ, и попросил его дать мне адрес Леонтовича. Полу-
чив адрес, я написал ему письмо и попросил приехать в Бер-
лин. Он приехал, и мы вместе  с тов. Бэром говорили с ним о
работе. Это была первая моя встреча с одним членом из этой
группы от 1927-го года, то есть от того времени, когда я разо-
шёлся с ними, уехав в Америку от них как ЦК КПЗУ, тогда ещё
секции Коминтерна. Бей говорил мне, что Леонтовича сейчас
приняли бы в партию обратно, если бы он только дал отдельное
заявление насчёт этого. Бэр говорил мне, что о Леонтовиче ГПУ
очень хорошего мнения. Леонтовичу было поручено найти ис-
точников в Галиции.

Он  вызвал  Стасюка  и  попросил  меня  приехать  в  Данциг.
Встретились мы на квартире Леонтовича (Baedeckerweg // Zop-
pot). Я изложил наши задания и спросил Стасюка, что [он] дума-
ет о работе. Он не очень охотно брался за это дело, мотивируя
тем, что он желает партийной работы, где он сможет больше
делать, что он не умеет вербовать прямых контрреволюционе-
ров, что у него вид невнушительный для того, чтобы импониро-
вать ундовским или увовским политикам и т. п. Я его убеждал
в  том, что он  со  временем познакомится  с  работой, что ему
будут помогать указаниями с центра, что ГПУ поможет ему вос-
становиться в партии через некоторое время и что эта работа
послужит ему как раз стажированием для принятия в партию.
Он согласился. Второй раз с ним говорил тов. Юлиюс, который
и назначил ему бюджет.

Встречались мы целый год с ним и его помощником у Леон-
товича*. Во время приездов в Данциг жил Стасюк (так мне гово-
рил) иногда в гостинице, иногда – в одной немки, у которой он

* Далі позначка й вставка П. Ладана ліворуч на полях: «После выезда
Леонтовича я их встречал на квартире Турянского, куда они всегда захо-
дили. (В тексте забыл это написать, так как думал об этом написать
в дальнейшем ходе изложен[ия])».

организацию, которая «в скором будущем объединит всю эмиг-
рацию и укажет массам верный путь, ведущий к освобождению
Украины». Мне показалось, что через него я смогу кое-что сде-
лать, но не вербуя его прямо для нас, а разыгрывая перед ним
тоже «недовольного»  положением  дел  на  Украине. Я  создал
легенду такого содержания: «Я приехал только-что из Америки,
на Украину ехать не хочу; связан я с шумскистами, в Америке у
нас есть крупные организации; всё делаем нелегально; можем
со временем даже финансово поддержать те организации ук-
р[аинской] эмиграции, которые не продают Украины Польше,
как УНР Левицкого – Сальского. Сказал дальше, что при хоро-
шей постановке дела информации об украинском вопросе смо-
жем получить со временем деньги от кое-каких американских
капиталистов». В таком духе я его подготовлял к тому, что он
мог бы сейчас получать кое-что,  если  только  сможет  давать
сведения об УНР, гетманцах и других. Я никогда не подумал об
этом, что мне и эту связь положат в вину. Всё это были измыш-
ления, о них я писал Вам и говорил тов. Бэру.

Что  я получал  от него,  Вы знаете. Если  бы  не Чеботарёв,
который меня раскусил и «ликвидировал» за это Старика, ра-
бота кое-как была бы наладилась. Ведь сведения Старика не
были ложны. Я подчёркиваю здесь опять один факт: с шумскис-
тами в то время я не имел никакой связи, так как не отвечал ни
на одно их письмо в течение целого 1928 года, когда был в Аме-
рике и выступал против них. Это может подтвердить Вам их
вождь Василькив, который находится сейчас в Харькове. Они
меня громили в своей прессе. Но перед Стариком, который знал
меня как коммуниста, я не мог выступить ярым националис-
том, и в то же самое время я чувствовал, что он не пойдёт на
работу агента ГПУ. Поэтому избрал группу шумскистов, которая
и до сих пор ничего об этом не знает.

Несколько раз перед тов. Бэром [я] выражал опасения на-
счёт того, что когда-нибудь всё это выйдет наружу и партия,
не зная ничего о моей работе, будет громить меня как ренегата.
Он отвечал, что я – ребёнок, ГПУ всегда меня защитит своими
путями. А сейчас оказуется, ГПУ меня само за это наказывает.
Товарищи! Как это понять?!
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сюке знают его друзья. Даже не считал это вопросом, о кото-
ром стоит говорить или думать. Для меня было важно, чтобы о
работе никто не знал по существу, а он утверждал, что об этом
никто ничего не знает.

Несколько раз он просил больше денег для себя, на что я ему
всегда отвечал, что раньше он должен развить работу, получить
два – три крупных источника и тогда можно будет подумать и
об этом. Говорил ему, что даже то, что он сейчас получает, это –
манна с неба, так как он ничего не делает. На что он всегда отве-
чал: «Так я больше не буду работать». После такого разговора
я вынужден был иногда целыми часами уговаривать его не бро-
сать работы, ибо мне мои начальники неоднократно говори-
ли, что я не имею права ликвидировать вербовщиков. Обо всех
таких столкновениях я всегда сообщал своим начальникам.

Как он технически исполнял работу? Мы имели всегда ус-
ловленные дни для встреч. Иногда я его заставал уже в Цоппо-
те, иногда я ждал от утра до обеда, а иногда даже целый день.
Он приезжал в одиннадцать с половиной часов дня, или семь
вечера. Сначала мы говорили о работе вообще, потом он ишёл
к себе и писал, так как с собой он привозил мелкие записочки.
Иногда он говорил, что устал, должен раньше выспаться и толь-
ко на второй день начнёт писать. Я за это время встречал дру-
гих: Мальца, Йоса и Згжита. Всегда он говорил, что дорога за-
бирает у него двое – трое суток, так как он объезжает Варшаву
далёкими окольными путями, через Познань, какими-то побоч-
ными линиями, на которых приходится иногда ждать по пять
– шесть  часов  следующего поезда. Но зато там нет опытных
шпиков и полиции. Проверять этого я, конечно, не мог, как не
мог я проверять его данных о его работе, и просил Вас делать
это через других резидентов, находящихся в стране. Таким же
образом поддерживал я связь и с его помощником.

О своей оценке работы Стасюка и Хлоня я сообщал и своим
начальникам и Вам. Доволен ими я не был.

Когда мне сказано было, что писанные материалы не име-
ют никакой ценности, пусть он старается получать докумен-
ты, я это ему передал. Он обиделся и перестал вообще писать.
Последний период его работы был очень печальный. Когда я

жил раньше как снемченный поляк из Познаня, без приписки.
Его помощник тоже говорил, что спит в гостиницах в Данциге
или Цоппоте. О работе я говорил с ними или в комнате Леонто-
вича, или же в лесу, на берегу моря или в ресторане. Для при-
крытия своих частых поездок в Данциг Стасюк просил меня по-
стараться [сделать] для него какое-нибудь удостоверение от
немецкой фирмы в том, что он является её агентом. Я обещал
сделать. На случай, если его накроют с деньгами на польской
границе, я ему рекомендовал говорить*(пока он получит от нас
удостоверение), что он выиграл в казино. Для этого советовал
ему зайти туда иногда и получить входной билет, который оста-
ётся на руках. Это делал я тоже и тов. Бэру говорил, что был в
казино. Он ответил на это шутя: «Я тебе дам рулетку!» Стасюк
со мной был один раз в игорном доме.

Во время своих приездов и Стасюк, и его помощник заходи-
ли к Турянскому, вождю группы шумскистов**. Всегда совеща-
лись о том,  что  им делать дальше,  как  добиться  принятия в
партию. С Турянским  о ликвидации группы говорили члены
Политбюро ЦК КПЗУ (Косар, Вальтер и Бараба), с прочими чле-
нами группы в стране говорили партийцы на месте. Я не видел
в этом ничего преступного. Я спрашивал Стасюка, кто, кроме
Турянского, знает ещё о его работе у нас. Он говорил: Рудик,
Волынец, Теслюк,  Крайкивский  и  Володимир Сияк,  который
тоже работал для «соседей». Такая вже в них система. Они жи-
вуть почти нераздельно и один о другом всё знает. Я спраши-
вал дальше, знают ли они о людях, с которыми он связан. Он
утверждал, что нет. Я смотрел на это с точки зрения его лич-
ной безопасности. Ему лучше знать этих людей, ибо он подвер-
гается опасности провала, и он должен знать, что и как делает.
Я давно уже привык к этому, что сам я знал многих резидентов
ГПУ  или КРО  (Шталя,  Гурского,  Борецкого,  Жака,  Григория,
Оскара, Бэра, Федю, Вальтера и многих других) до поступления
на работу в ИНО, и не видел ничего опасного в том, что о Ста-

* Далі закреслено – «что».
** Далі позначка «*» й вставка П. Ладана ліворуч на полях: «Предыдущую

вставку я здесь хотел написать, но она там принадлежит. Поэтому
вставляю это примечание. Не думайте, что это сделано умышленно».
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[4)] «Инцидент» с тов. Мондом. Кажется, в 9 часов утра он
позвонил мне и вызвал на немедленную встречу. Я явился. Он
заявил мне, что сегодня же мы должны уехать из Берлина. Я
сказал, что не могу так скоро всего сложить: у меня много ве-
щей и книг, надо всё распределить. Так как я должен ехать по
другому паспорту, мне необходимо просмотреть вещи, на ко-
торых  когда-то  жена  делала  пометки моими  инициалами,  и
прочее. При том он сказал, что всем источникам надо письма
написать, чтобы они ждали дальнейших сообщений. Я был в
очень нервном состоянии. Надо было купить билеты, ждать в
очереди, мне надо было пойти в банк и взять обратно деньги
казённые, только вчера вложен[н]ы[е] в банк. Одним словом, я
чувствовал, что не соберусь до четырёх часов, и заявил ему в
раздражении: «Почему не можна завтра уехать?». Он сказал, что
это приказ, как на войне, и я должен его выполнить. С этим я
пошёл домой. Дома увидел, что я действительно не успею лик-
видировать квартиры, но ехать я должен, поэтому уплатил хо-
зяйке вперёд за полтора или два месяца, заявил, что отец уми-
рает и я должен сейчас уехать. Собрал всё бельё (только), все
книги оставил, уничтожил только разные партийные брошю-
ры,  газеты  и воззвания, наши некоторые бумаги  (легендар-
ны[е]), записки, адреса и т. п. и собрался к поезду.

Было  ли это* во  время первой встречи  утром,  или  перед
поездом (не помню хорошо), тов. Монд спросил меня, где мой
американский паспорт. Я в раздражении ответил, что сам собой
руковожу, конспирацию знаю и хорошо его спрятал. Тогда я
думал, что он просто боится, чтобы я не тащил этого паспорта
с собой, и поэтому спрашивает. Мне лично не так был важен
мой легальный паспорт, как прочие бумаги, которые Вы сейчас
уже имеете вместе с портфелем. Я никогда не переставал ду-
мать о том, что мне ещё предстоит урегулировать вопрос моего
ребёнка, и для этого мне нужны были все бумаги на фамилию
Ладан, письмо адвоката, непринятое моё письмо к теперешне-
му мужу моей бывшей жены и другие вещи, которые находятся
в портфеле. Это был единственный мотив, почему я ответил,

* Далі закреслено – «до».

его встретил в июне 1931-го года и он потребовал за три меся-
ца деньги для себя и своих людей (около 700 дол. или больше,
точной суммы тепер[ь] уже не помню), причём не привёз ни
единого словца,  ни единой бумажки,  я долго думал, что мне
делать. На скамейке в саду я чуть не ревел от злобы и своего
бессилия. Ругал его и просил, но не мог сам его ликвидировать.
Я лично был бы дал ему только на дорогу обратно и побил ещё
морду вдобавок. Он должен помнить моё огорчение и содер-
жание нашей последней беседы. Если он что-нибудь отрицает,
прошу Вас свести меня с ним. Он в мои глаза не посмеет лгать.

С Леонтовичем я и в Цоппоте и Чехословакии встречался
на его квартире, как и раньше с Йосом и Мальцем – на квартире
Йоса. О работе говорили там же или выходили куда-нибудь: в
лес, кафе или парк.

Тепер[ь] я вижу их лучше. Многому я научился здесь, но, увы,
поздно. В провокации я никого из них не подозревал, но неспо-
собность их в работе я чувствовал. Надо было бросить их, но и
меня обнадёживали тем, что из них ещё будут люди.

Очень много я перестрадал за время работы с ними, но в
этом немалую роль сыграла оценка их (особенно Леонтовича)
со  стороны  тов. Бэра, который тоже думал, что из них будут
хорошие работники. Тов. Монду я усиленно всё время предла-
гал говорить с ними лично и посмотреть, чего они стоят. И с
Леонтовичем и Галием он встречался, говорил, давал сам зада-
ния, слышал их обещания, и всё равно ничего из этого не выш-
ло. Сознательно или несознательно, они обманывали его так
[же], как и меня. Стасюку я просил сделать паспорт, чтобы он
мог приехать в Берлин и тоже лично переговорить с тов. Мон-
дом. Но кажется мне, что роковая судьба вложила мне их на
голову, и теперь я должен за всё нести ответственность. Всё
моё несчастье было в том, что я решительно не знал никого
лично и в работе всецело зависел или от Бея, к которому обра-
щался за людьми, или от людей из этой группы шумскистов,
которых я знал по прежней работе в партии. Больше к некому
мне было обращаться. Опыта в чекистской работе у меня не
было, указаний из центра тоже никаких не получал. Хотя бы
Вы ругали меня, но и этого не было.
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их политику, хотя и не у всех их решениях я принимал участие
и не во всех вопросах с ними был согласен. Я уже излагал, в чём
я был с ними согласен, и говорил, как я понимал нашу борьбу
(внутри самой партии и Коминтерна) за некоторые вопросы.
Когда я уехал в Америку, их исключили из Коминтерна. Я не
соглашался с их бешеной борьбой против КП(б)У, КПП и Комин-
терна не только по форме, но и по существу. Выступил в прессе
и на собраниях против них. С ними порвал всякие связи. Василь-
кив, тогда ещё главный их вождь, писал мне несколько писем,
на  которые я  не  отвечал.  Он  здесь,  может подтвердить  это.
Прессу их мы сжигали. Кажется, в июне месяце 1928 г. они в
своём органе выступили против меня.

Когда я приехал в декабре 1928 г. в Берлин, сейчас явился в
ЦК КПЗУ. Через два или три месяца приехал в Берлин Теслюк и
позвонил мне,  что хочет  поговорить со  мною.  Я  отказался  и
ответил ему, что нам* не о чём говорить. Целый 1929 г. я никого
из них не видел. Бей состоял членом ЦК КПЗУ и со мной часто
встречался. Он говорил, что они делают отступление. Переда-
вал мне их прессу. Он утверждал, что партийные работники на
местах предлагают некоторым шумскистам вступать в партию.
Я не один раз говорил с членами ЦК КПЗУ об этом вопросе и
заявлял, что считаю ликвидацию этой группы полезным для
партии делом. Ликвидацию я представлял себе так,  что вер-
хушка будет ликвидирована путём отправки её в Сов[етский]
Союз (хотя бы и в Сибирь), а рядовики, если таковы[е] ещё име-
ются в них, могут быть со временем приняты в партию. Такого
мнения  были  многие члены  ЦК.  Бей говорил, что  таких,  как
Леонтович, Стасюк, Тасьма и др., партия сейчас готова принять
на  работу  как  кандидатов  или  стажирующих  до  известного
времени грешников.

Хотя я интересовался вопросом ликвидации группы, с ними
лично я не связывался. Так прошёл 1929 г. Бею говорил, что,
поскольку он с ними говорит, он должен советовать им: 1) пре-
кратить открытую борьбу против ЦК КПЗУ (в то время они
уже не выступали против КП(б)У и Коминтерна и критиковали

* Слово «нам» надписано над рядком.

что паспорт мой хорошо спрятан и ему нечего беспокоиться. Я
не предвидел, что и с этого тоже сделает тов. Монд обвинение
против  меня.  Эх,  товарищи,  товариши,  много  в этом  чего-то
нехорошего. Не знаю, откуда оно происходит, но чувствую, что
меня несправедливо в чём-то подозревают. Я не хочу мелоча-
ми заниматься, но не могу не заявить, что в товарищеском об-
ращении тов. Монд ставил меня в положение денщика. Это –
его характер.

Тов. Бэр мне говорил, что в личной жизни я не смогу жить с
тов. Мондом* так, как с Бэром. Но это всё не имеет никакого**
отношения к делу. Одно я чувствую, что в тов. Монда есть какая-
то тенденция преувеличивать или совершенно  в ином свете
истолковывать мои слова. Не знаю, на каком основании зая-
вил мне тов. Пустовойтов, что я «хотел употребить Сов[етскую]
Власть». Сразу  думал,  что  на  основании  того, что  я  оставил
часть вещей в Берлине. Но это  мне велел сделать тов. Монд.
Теперь я понимаю, почему тов. Монд так мне говорил. Ведь су-
ществовала теория, что я не поеду в Москву. Значит, надо было
дурить меня. После всего, конечно, Вы не поверите мне, если я
скажу, что о поездке я уже давно думал и желал её, хотя и знал,
что получу здесь головомойку. Но зачем я это всё говорю, когда
ко мне есть предубеждение и ни одному моему слову не пове-
рят. И это является для меня самым тяжёлым наказанием. Меня
не желают исправить, а [хотят] убить. Двадцать два года почти
детской любви и преданности революционному пролетарскому
движению должны исчезнуть. Останет[ся] пятно позора, пятно
приговора органа моей же пролетарской власти. Трагедия!

[5)] Ещё раз о моих связях с шумскистами. Тов. Кулинич
сказала мне, что я во время разговора в присутствии тов. Арту-
зова категорически отрицал эту связь, а потом сознался. Я ду-
маю, что я всегда говорил одно и то же***. Я говорил и писал,
что организационная связь с ними у меня была до их исключе-
ния из Коминтерна. Я был членом того же ЦК. Отвечаю за всю

* «С т[ов]. Мондом» – надписано над рядком.
** Далі закреслено – «значения к де[лу]».
*** Далі закреслено – «Во-первых».
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моя позиция и таково отношение к ним. Если это позиция не-
коммунистическая, бийте меня, товарищи, за то, но не* цепляй-
те мне на шею того, чего я не делал.

Товарищи, во всей своей работе за всё время моей принад-
лежности к революционному движению я руководился толь-
ко интересами этого движения. Если делал грехи, так делал их
не  нарочно, а по  несознательности.  Многое  тепер[ь]  я вижу,
чего не видел раньше. Но я – человек, со всеми человеческими
свойствами ошибаться. Сознательным контрреволюционером
я не был и не мог ним быть. К никаким другим политическим
партиям, ни группировкам, кроме соц[иал]-демок[ратии], поз-
же Компартии, я никогда не принадлежал и против них всегда
боролся. Если выступал в жизни два раза не как коммунист, то
только в этих двух случаях вербовки, о которых говорю. Если
не признавался в том, что я – коммунист, то только там, где это
диктовалось моим нелегальным положением.

П. С. Ладан
23/V, 1932

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 114–123 зв.
Оригінал. Автограф чорнилом.

№ 7
Додаткові свідчення П. Ладана

щодо спроб завербування «Старшини»**
28 вересня 1932 р.

Ещё о Старшине.

Следователь: Изложите ещё раз вкратце свои разговоры
со Старшиной и ваши впечатления о нём.

Отвечаю: После своего приезда тов. Монд заявил мне, что
я через некоторое время должен буду уехать в П[ариж] с пись-
мом от него к одному видному унровцу. В конце 1930 г. я уехал.
Монд знал настроения Старшины шесть лет тому назад. Зна-
чит, ничего определённого о нём мне он не сказал. Адрес к нему

* «Не» надписано над рядком.
** Виділення у тексті – П. Ладана.

своё прошлое, т. е. шумскизм, как контрреволюцию); 2) со сво-
ими жалобами и просьбами они должны обращаться только к
Коминтерну  и  то  путём  секретных  меморандумов,  посылая
копии таковых в ЦК КПЗУ, КПП, КП(б)У и ВКП[(б)]. Я верил, что
они осознали свои преступления и желают исправить своё про-
шлое. Тем более, что сам Шумский, Хвильовий, Волобуев и мно-
го других остались в партии, несмотря на свои выступления. Я
смотрел на ликвидацию их группы как на необходимость для
спокойной работы партии в стране. Ведь в ВКП[(б)] тоже при-
нимали обратно всех, кто искренне каялся, а я не сомневался в
искренности ревизии ими своего шумскизма. По этому вопро-
су я не один раз говорил с членами ЦК КПЗУ и рассматривал
этот вопрос исключительно партийным вопросом. Когда я на-
чал ездить к Леонтовичу, я встречался и с Турянским и теми,
кто к нему приезжал. Всё время я говорил, что им нужно пре-
кратить свои издания, не критиковать партии за её ошибки,
если даже такие и делаются иногда. Провести полную самокри-
тику и сдаться на партийное решение. Конкретно я ставил Ту-
рянскому вопрос, поедет ли он и другие, если им партия при-
кажет, в Сов[етский] Союз. Он отвечал: «Да».

О своих встречах я говорил партии и совершенно не считал
этого связью с ними. Поэтому и в разговоре с тов. Артузовым я
заявил, что связи с ними я не имел. Опять заявляю, что вопрос
их ликвидации считал чисто партийным вопросом и поэтому
не писал ничего в ГПУ. Но тов. Бэр знал, что я с ними вижусь.
Их я не поддерживал ни морально-политически, ни материаль-
но,  как  это  делал  Бей,  Ярема  и  др[угие],  ибо  считал,  что  это
оттягивает вопрос их самоликвидации. Но я не видел в них раз
навсегда потерянных  для революции людей.  Такого мнения
были все члены ЦК КПЗУ. Тов. Бэр мне говорил, что ему заявил
тов. Губер (или Губерманн), инструктор ЦК КПП на ЗУ [Запад-
ной Украине], о них то же самое. Было время, когда они гово-
рили, что какое-нибудь международное осложнение заставит
партию забыть старые грехи и примет их целой группой.

Я вказывал им на испанскую революцию, во время которой
компартия, несмотря на свою слабость, не переставала громить
троцкистов, предлагавших партии единый фронт. Такова была



«Наша людина у Берліні»: Павло Ладан                                                    419418        Олександр Рубльов

Монда и поговорить с ним* насчёт сотрудничества с Сов[етс-
кой] Власт[ь]ю против поляков, и, если он согласится на таку[ю]
встречу, тогда условиться с ним насчёт времени, места и спо-
соба встречи, – я нашёл самым удобным такой ответ:

Я – украинец, но работаю уже давно с галичанами. Я связан
с той част[ь]ю увовской молодёжи, которая никогда и за ника-
кую цену не** пойдёт вместе с Пилсудским. В Польше украинс-
кая культура уничтожена. Школы закрыты, рабочих и служа-
щих [украинцев] не принимают нигде на работу, крестьянство
задыхается в нищете и т. п. На Сов[етской] Украине развивается
школа, культура, украинизируются города, растёт кооперация,
государственность, крепнет народное хозяйство. Война будет
вестись  между  зап[адно]евр[опейским]  импер[иализмом]  и
Польшей и Румынией как его вассалами и форпостами, с одной
стороны,  и Сов[етским]  Союзом  – с  другой.  Нам  нет  другого
места, кроме как с большевиками. Поэтому я знаком с Мондом.
Поэтому тоже я обращаюсь к нему (Старшине), так как мы знаем,
что он3* – один из тех видных унровцев, которые тоже не на-
мерены помогать Польше, следовательно, он4* должен искать
другого выхода, входить в соглашение с большевиками.

Почему я так говорил? Во-первых, потому что это не проти-
воречило нашим общим планам; во-вторых, я считался и с тем,
что он может отдать меня полиции, и в таком случае нет факти-
ческих данных для уличения меня как агента ГПУ или Реввоен-
совета, я – только антипольский политик, идущий на комбина-
ции с Сов[етской] Власт[ь]ю, а таких украинцев на З[ападной]
Украине много; в-третьих, я рассчитывал на то, что если он со-
гласится на встречу с тов. Мондом, тогда вся моя легенда бу-
дет выяснена и вопрос поставлен руба, а если он не пойдёт на
встречу, тогда он по существу дела ничего не знает. Знает ка-
кого-то Левченко и какую-то легендарную увовскую молодежь,
готовую  идти вместе  с большевиками против поляков.  Если
меня даже арестуют в Париже, я буду утверждать своё.

* «С ним» надписано над рядком.
** Далі закреслено – «под».
3* «Он» – надписано над рядком.
4* «Он» – надписано над рядком.

тоже, как оказалось, был на редакцию газ[еты] «Тризуб», куда
я и попал в поисках Старшины. Первый раз я его не нашёл там,
что  уже  меня  немножко  побеспокоило.  Второй  раз,  когда  я
явился в ред[ак]цию, он был там. Он повёл меня по какому-то
тёмному коридору в свой кабинет, о чём подробно я уже не-
сколько раз излагал. Я, конечно, не мог решиться там говорить
о чём бы то ни было, так как могли быть свидетели за стенами.
Поэтому попросил его выйти со мной на улицу, где заявил ему,
что должен с ним поговорить об очень важном деле, и с этой
целью предложил ему самому указать удобную кофеюшку. На-
конец, мы сидели за столиком. Кроме нас, был, кажется, один
посетитель, француз. Уже дорогой я заметил, что он нервнича-
ет и якобы осматривается. Я тоже нервничал не меньше его.
Наконец я приступил к разговору.

Я уже писал, что ещё в редакции представился ему как Лев-
ченко, а он даже вынял какой-то документ в доказательство
того, что он – Старшина. В кофеюшке я ему предложил письмо
Монда, просил его прочесть, причём заявил, что мы знаем, что
он  (Старшина)  –  честный  человек,  и  поэтому  обращаемся  к
нему. Он начал читать письмо, т. е. посмотрел на подпись и как-
то  подозрительно  (так  мне  показалось)  спросил меня, кто  я
такой. Я ещё больше насторожился. Кажется, в тот момент я
ответил ему, что он должен прочесть целое письмо, а я за это
время думал, что и как мне дальше делать. Я очутился в нелов-
ком положении и готовился ко всему: если он, после прочте-
ния письма, радостно улыбнётся, тогда я иду в открытую, если
же будет смущён, я должен не раскрывать себя. Так соображал
я в то время. Сейчас я точно не помню хронологического по-
рядка его  и  моих  вопросов  и  ответов,  но  смысл  всего,  тогда
между мною и ним происшедшего, передаю верно.

После прочтения письма и возвращения его (согласно мое-
му требованию) мне для немедленного уничтожения, он спро-
сил опять, кто я такой. По физиономии его в тот момент я не
мог ничего определённого установить. Так как в первом пись-
ме тов. Монда конкретно о нашем предложении не говорилось,
а подробностей его тогда я ещё тоже не знал, притом моя роль
сводилась  к  тому, чтобы  нащупать,  желает ли  он  встретить
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на быть более выгодна (приемлема), чем господство Польши,
так как Сов[етская] Власть – это перспектива существования и
развития  укр[аинских]  трудящихся  масс  (а  они  составляют
95 % всего укр[аинского] народа), а Польша и её господство на
Украине – это экстерминация всего, что может угрожать суще-
ствованию польской буржуазии и польского империализма. А
победа  империализма  над  Сов[етским]  Союзом  непременно
должна кончиться тем, что Польша из всей Украины сделает
Зап[адную] Украину. Если же победят большевики, тогда про-
лет[арская] революция охватит всю Европу, следовательно, ему
и в таком случае лучше быть уже раньше с большевиками, и
это тем* легче для него, который сам за рабоче-крестьянскую
власть. (Я повторил его слова).

Подробно мне трудно сейчас восстановить стенографичес-
кий отчёт обмена наших мыслей и полного несколькочасово-
го разговора, передаю поэтому только смысл.

В конце концов он заявил, что принципиально соглашается
на предложение, но категорически добавил: на Сов[етскую] Ук-
раину сейчас не поеду и никаких информаций писать не буду. Я
ответил, что этого пока мы от него и не требуем.

Какое могло у меня быть впечатление о нём после этого?
На оперативную военную комбинацию идёт, с Мондом хочет
говорить подробно обо всём, значит, даёт то, чего мы пока что
от него потребовали. Нам никаких условий не ставит. А то, что
он не хочет ехать на Украину, так нам как раз этого и не надо.
Информаций от него в первое время я тоже не считал нужным
требовать.

С тем я уехал. Переписка продолжалась. И Вам и тов. Монду
я подробно излагал тогда же обо всём. Копии наших писем к
нему и его письма к нам Вы получали. Что я могу к этому боль-
ше добавить?

Третья встреча. Третью встречу (уже с тов. Мондом) мы
назначили в Кёльне. В самое это время Вы приказали нам вне-
запно  покинуть  Германию.  Я  советовал  тов. Монду  ехать  в
Кёльн. Он выругал меня, заявив, что приказ есть приказ. Ему
мы написали письмо, в котором сообщили, что встреча в Кёльне

* Далі закреслено слово «более».

Он отвечал, что он действительно против Польши, что такие
люди, как, например, Чеботарёв, Стоцкий и другие, – это прой-
дохи, продажная  шантрапа.  Но на С[оветской]  Украине  тоже
преследуют украинцев: вот, мол, даже Тютюника расстреляли,
как же тогда быть.

Я говорил, что Тютюник не расстрелян (я действительно
не знал о его расстреле и новой измене), что никаких пресле-
дований украинцев там нет, а наказывают только шпионов и
контрреволюционеров.

После нескольких часов болтовни он совершенно спокой-
но заявил, что он не против рабочих и крестьян, что он готов
встретить Монда. Дал свой домашний адрес, условился насчёт
обмена писем, в которых мы должны были условиться насчёт
места и времени встречи. Правда, он сначала усиленно предла-
гал Францию, я настаивал на Германии или Швейцарии, на что
он в конце согласился.

На основании всего этого я был уверен в том, что он хочет
идти к нам на соглашение, но раньше должен продумать всё,
нет ли здесь ловушки для него. Когда я спокойно уехал из П[а-
рижа] и начал получать от него письма, я ещё больше убедился
в его согласии. Разрабатывать нас он не мог, ибо от нас он ни-
чего не получал.

Вторая встреча. Через некоторое время я опять поехал к
нему. На этот раз с более конкретным предложением, которое
было известно мне и было изложено во втором письме Монда.
При второй встрече я ему уже прямо заявил, что я не имею с
галичанами ничего общего, что говорю от Сов[етской] Власти,
а легенда о УВО была мною придумана так только из-за осто-
рожности.  Но  при  том  повторил,  что  молодёж[ь]  в  Галиции
никогда не пойдёт за Пилсудским, на что у нас есть данные. Он
улыбнулся и ответил мне, что он тоже меня боялся, думая, что
я – польский провокатор или же что я от большевиков и хочу
устроить с ним кутеповскую историю. Я там же заявил, что с
исчезновением Кутепова большевики не имеют ничего общего.

После долгих бесед на общеполитические темы, в которых
я  ещё  раз  говорил, что  даже  из  чисто  националистического
штандпункта Сов[етская] Украина и Сов[етская] Власть долж-
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Монд ответил, что он расстрелян, ибо сидел на двух стульях. Я
и это считал неуместным говорить Старшине до тех пор, пока*
он ещё не в наших руках. Но тов. Монд, наверно, знает лучше: я
руководился психологическими моментами, зная, что перед на-
ми не партиец-коммунист, а колеблющийся генерал-контрре-
волюционер, который не перестаёт думать и о своей жизни.

Говорили мы о положении на Сов[етской] Украине и на За-
пад[ной] Украине, одним словом, повторяли втроём то, о чём я
раньше с ним вдвоём говорил. В течение разговора как-то был
затронут вопрос  писем,  которые  Монд  передавал  Старшине
через меня. Их было два, а Старшина заявил, что он читал толь-
ко одно, то есть второе, где говорилось кое-что о конкретном
предложении. Я сейчас  напомнил ему содержание и первого
письма, где Монд писал: «Пам’ятаєте ті темні вечері в Варшаві?»
и т. д. Старшина ответил: «О, да, да!» Могло получиться впечат-
ление, что я не дал ему первого письма, хотя в нём ничего и не
было. Об этом я там же на месте говорил после с Мондом, и он
должен этот инцидент помнить. Старшина просто забыл, а мне
могла быть неприятность.

На второй день тов. Монд говорил с ним сам один. Я боль-
ше его не встречал. В тов. Монда было такое же впечатление о
Старшине, как и у меня, т. е. он согласился с нами работать.

Монд дал ему деньги, он взял. Правда, только 200, кажется,
франков или марок, но взял. Нас он разрабатывать не мог, ибо
от нас он ничего не получал. Его мы взяли за руку.

Почему  он после этого  прекратил переписку,  мне  трудно
понять. Може, письма перехватывал кто-либо на его квартире,
а он  всегда  только  отвечал на наши  письма. По-моему,  надо
было к нему поехать. Може, он тяжело заболел или что-либо
другое с ним случилось. Во всяком случае, прекращение пере-
писки было для меня неожиданност[ь]ю и неприятност[ь]ю.

Больше я ничего о Старшине сказать не могу.
П. С. Ладан

28/IХ-32
ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП. арк. 207–209 зв.

Оригінал. Автограф чорнилом.

* Викреслено помилково написане вдруге слово «пока».

отменяется, пусть ждёт другого указания. Когда мы встрети-
лись с ним в Берне, он говорил, что был в Кёльне и ждал два
дня, так как нашего письма не получил (а мы писали его вместе
с Мондом и отсылали вместе). Может быть, я не точно помню
местности, ибо мы и о Гамбурге ему писали. Во всяком случае,
он говорил нам, что ждал в Кёльне.

Как произошла встреча в Берне?
Приехав  в  Швейцарию,  мы  ему  написали, что  очутились

здесь по каким-то (уже не помню) причинам и просим его при-
быть сюда. Назначили Базель или Цюрих. Через некоторое вре-
мя я пошёл на почту в Люцерн (куда цюрихский почтамт дол-
жен был направить мои письма, написанны[е] на Цюрих) и по-
лучил письмо от Старшины. Он сообщал, что он в Берне, может
ждать только до вечера того дня, в котором мы это письмо по-
лучили.  Мы  немедленно по  номеру  телефона  гостиницы,  на
бланке писем которой он писал (или это была открытка), выз-
вали его из Люцерн на разговор. Просили остаться до следую-
щего дня. Он обещал. Мы немедленно выехали в Берн, где он
должен был нас ожидать на вокзале. Когда мы приехали, его
не было. И только после нескольких минут, когда перон совер-
шенно  опустел,  Монд пошёл  на  вокзал,  он  внезапно  явился.
Очевидно, он скрылся где-то и смотрел, сколько нас едет. Этот
факт  и то,  что  он никогда  не  сообщал  за  несколько  дней  до
встречи о своём приезде, а также и то, что он выбирал не те
местности, которые мы назначали, а приехал в Берн по своему
выбору и нас вызывал неожиданно, давало нам право думать,
что он боится ловушки и ещё не совсем нам доверяет. Так мы
толковали тогда с Мондом.

Говорили с ним я и Монд. Сначала на улице, потом в пив-
ной, потом опять  на  улицах.  Во-первых,  Монд  поставил  ему
вопрос, дал ли он своё принципиальное согласие на наше пред-
ложение. Он после малой заминки ответил: «Да». Я хочу здесь
же заявить, что мне тогда не понравился тон поставленного
Мондом вопроса. Мне казалось, что Старшина якобы обиделся
за то, что с ним так резко обращаются. Об этом я после говорил
и Монду. В конце концов мы перешли опять на разговоры на
общие темы. Опять Старшина вспомнил Тютюника, на что тов.
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на базе «единого национального фронта» для борьбы с совет-
ской властью.

Возникновение этой организации падает на 1922–[19]23 гг.
за границей. Затем, в начале 1924 г. деятельность её была пере-
несена на территорию УССР. Окончательное оформление орга-
низации  состоялось  в  конце  1926 г.,  когда  создался  единый
фронт украинской и галицкой контрреволюции.

Дело это было рассмотрено Коллегией ОГПУ на заседании
от 7/II-[19]32 г., причём осуждено 50 человек. По этому делу,
включаемому все элементы хорошо организованной антисо-
ветской активной группы, в показаниях обвиняемых проходил
и ЛАДАН П. С. как активный участник организации.

Суть показаний лиц, проходивших по делу УНЦ и уже осуж-
дённых постановлением Коллегии [ОГПУ], в отношении ЛАДА-
НА сводится к следующему:

«Отдельно надо остановиться на нелегальной антисоветской
работе члена УВО – ЛАДАНА.

ЛАДАН приехал на Советскую Украину в начале 1922 г. из Аме-
рики, где он, прикрывшись парт[ийным] билетом, вербовал ук-
раинских  эмигрантов  в  нелегальную  военную  антисоветскую
организацию, чтобы перевезти их,  мол, «советских» легальным
образом на Украину. Действительно, Ладан и Ткачук перевезли
партию членов указанной организации  на  Украину,  устроив  их
затем на различных работах. Немало их, чтобы сохранить их орга-
низованным порядком, Яворский принял в высшую парт[ийную]
школу им. Артёма, а Ткачук осенью 1921 г. стал во главе Галиций-
ского бюро при ЦК КП(б)У, где продолжал нелегальную антисо-
ветскую работу, начатую Яворским.

В 1922 г. Яворский и Ладан позаботились в ЦК КП(б)У об от-
командировании Ткачука на парт[ийную] учёбу в Москву, отку-
да, по ходатайству Ладана, Коминтерн, кажется, в 1924 г. коман-
дировал Ткачука на парт[ийную] работу в Америку, где он начал
бешенную агитацию против Сов[етской] власти и компартии.

В Америке Ладан формально работал в компартии, а факти-
чески  проводил  вместе  с  СИЧИНСКИМ  нелегальную  агитацию
против Сов[етской] власти.

Приехав  на  Украину,  Ладан  выехал  для  работу  в  Советское
Посольство в Берлине, а впоследствии нелегальная организация
командировала его на нелегальную работу в Коминтерн. Ладан,

№ 8
Обвинувальний висновок

5-го відділення ІНО ОГПУ у «справі» П. Ладана
10 листопада 1932 р.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По следственному делу № 122192 по обвине-
нию гр[аждани]на ЛАДАНА Павла Степановича,
1892 г. р., из крестьян, с 1910–1917 гг. – рабочий.
С  1917 г.  –  журналист,  парт[ийный]  работник,
быв[ший] член КПА и КПЗУ, бывш[ий] негласный
сотрудник ИНО ОГПУ за границей, в преступле-
ниях, предусмотренных ст. ст. 58 § 4, 58 § 14 Уг[о-
ловного] Кодекса РСФСР, арестованного 18 сен-
тября 1931 г., содержащегося во внутреннем изо-
ляторе ОГПУ.

1932 г.,  ноября  10  дня,  Уполномоченный  5-го Отделения
ИНО ОГПУ – ГРИГОРЬЕВ, рассмотрев следственное дело по об-
винению ЛАДАНА Павла Степановича, нашёл: 18-го сентября
1931 г. в Москве был арестован комиссаром Оперода приехав-
ший в Москву негласный заграничный сотрудник ИНО ОГПУ –
ЛАДАН Павел Степанович.

ЛАДАН был вызван в Москву в связи с тем, что в 1931 г. Го-
сударственным Политическим  Управлением  УССР была  рас-
крыта и ликвидирована всеукраинская контрреволюционная
организация,  именовавшаяся  «Украинский  Национальный
Центр», ставившая себе целью путём подготовки вооружённо-
го восстания кулачества, приуроченного к моменту интервен-
ции  капиталистических  стран  в  СССР,  свергнуть  Советскую
власть на Украине, отторгнуть УССР от Советского Союза и ус-
тановить на Украине капиталистический строй в форме бур-
жуазно-демократической  «соборной»  Украинской  Народной
Республики.

Украинский Национальный Центр представлял собой блок
украинских галицийских антисоветских партий и отдельных
групп украинской антисоветской общественности, созданный
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Тем временем приближался осенний пленум, на который при-
была  делегация  КПЗУ в  составе: Василькова,  Тасьмы  и  Копача,
которая для того, чтобы лучше замаскировать раскольническую
работу, должна была отчитаться. Об этом пленуме говорил мне
Стасюк. На нём должны были быть только надёжные люди и чле-
ны военной организации, поскольку во время отчёта могут воз-
никнуть дискуссии, которые расшифровали бы политику верхуш-
ки ЦК КПЗУ, руководство могло бы перейти в другие руки и тогда
пришлось бы попрощаться с раскольнической работой.

На пленуме, состоявшемся в октябре 1927 г., присутствовали:
…* , кроме того, из Б[ерл]ина група КПЗУ – Ладан, а также Лом и Сир-
ко, присланные ЦК КП(б)У для того, чтобы не допустить раскола.

… Одновременно было постановлено любой ценой удержать
свои организации на местах, а также влить своих людей в КПЗУ. В
первую очередь было намечено влить туда Ладана, Беленького и
Бея, после них Букшованного, а затем и меня. Все мы должны были
подать соответствующие заявления, чтобы под их маской даль-
ше проводить свою работу».

Показания  КОССАКА  Василия  Осиповича  от  16 июня  1931 г.,
том 5-й следственных материалов УНЦ.

Расследованием по настоящему делу установлено: что, на-
чиная с января 1921 г., ЛАДАН П. С., будучи членом украинской
секции Коммунистической партии Америки, во время пребы-
вания на Украине установил контакт с группой бывших бороть-
бистов и с этого момента начинается его духовное сращивание
с этой группой.

«Начну с освещения своей жизни и упадочничества с самого
начала своего прибытия на Украину, ибо от сих пор начались мои
шатания, приведшие меня впоследствии к полнейшему перерож-
дению в двурушника-контрреволюционера».

«Прибыв на  Украину, я  натолкнулся на  бывших боротьбис-
тов, которых вся работа сводилась тогда к хныканью. Все почти
хныкали на то, что их не считают хорошими коммунистами,  не
дают ответственных мест в партии и правительстве».

«Такая  атмосфера  действовала на  меня возмутительно.  Так
как я тоже болтался по улицам, нигде не работал и висел всё вре-
мя в воздухе, мне казалось, что это потому так, ибо я – украинец»
(след[ственное] дело, с. 44–45).

* Так у тексті.

работая в Коминтерне, имел постоянные связи с редактором «Сво-
боды»424 РЕВЮКОМ425, которому посылал для помещения в аме-
риканской прессе  антисоветские сведения об экономическом и
политическом  положении  СССР,  чтобы  сделать  невозможными
экономические  и  торговые сношения  Советского  Союза  с соот-
ветствующими американскими фирмами».

Показания ДНИСТРЕНКО Всеволода Григорьевича от 19 ию-
ня 1931 г., том 6-й следственных материалов УНЦ:

«В конце января я был уже в Берлине и обратился к Ладану,
который в то время жил в Берлине и у которого была явка КПЗУ.
Через него высылались в Галицию члены военной организации.
У Ладана я встретил Федора БЕЯ, БОГДАНА Кузьму и КОРБУТЯ-
КА,  которые  возвращались  со  съезда  КПЗУ,  состоявшегося  в
1925 г. на Украине.

В феврале в Берлин приехал Максимович и поэтому у Ладана
было  созвано  совещание,  на  котором  присутствовали:  Мондок,
Ладан, Богдан Кузьма, Федор Бей, Корбутяк и я. На этом совеща-
нии Максимович говорил о московском  господстве на  Украине,
об уничтожении Московщиной всех проявлений украинской жиз-
ни, о том, какую роль играет член ЦК КП(б)У Шумский в борьбе с
Москвой и, наконец, о той борьбе, которую нужно вести в Галиции
в рядах КПЗУ с московским влиянием. Такую же работу нужно по-
ставить и в Коммунистической партии Чехии, главным образом на
Закарпатье. Чтобы это выполнить, нужно нам в Галиции усилить
национальный лагерь и даже вести работу совместно с поляками.

424 «Свобода» – найстаріша українська газета у США. Заснована 15.09.1893.
З квітня 1911 р. й до теперішнього часу друкується у Джерсі-Сіті. Від
січня 1921 р. виходила 5 разів на тиждень.

425 Омелян (Еміль) Рев’юк (31.07.1887–21.02.1972) – американо-українсь-
кий  громадський  діяч,  журналіст.  Народився  у  с. Перерослі  Над-
вірнянського  повіту  (Галичина,  Австро-Угорська  імперія;  сучасна
Івано-Франківська обл.,  Україна),  навчався  у  Чернівецькому  ун-ті.
1912 р. емігрував до Канади, згодом переїхав у США, мешкав у Нью-
Йорку та його передмісті Джерсі-Сіті, тогочасному центрі української
діаспори США. Один з засновників Федерації Українців у США (1915),
голова Об’єднання Українських Організацій в Америці (з 1927); співре-
дактор (з 1920) і головний редактор (1926–1933) часопису «Свобода».
Автор брошур «Польща йде! Та не одна, а дві!» (1917), «Ukraine and the
Ukrainians» (1920), статей з історії української еміграції у США, упо-
рядник збірки «Polish Atrocities in Ukraine». Помер у Нью-Йорку.
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мобилизации трудящихся масс вокруг выборных лозунгов – от-
брошен. Зато принято за своё решение буржуазных партий бой-
котировать выборы. Этим дано было первое доказательство того,
как  тесно  связана  эта  группа  в  своих  действиях  с  действиями
украинской буржуазии  и как далеко она находится от действи-
тельной  жизни  и борьбы Ком[мунистической]  партии  Польши.
Ориентировка не на трудящиеся массы, а на буржуазные партии.
Таков был «коммунизм» этой группы, т. е. нас всех в 1922 г.» (сл[ед-
ственное] д[ело], с. 49).

Свою деятельность Ладан продолжает и в последующие го-
ды – 1923, 1924 и 1925 гг.

«Вся организационная и политическая работа нашего дви-
жения велась под скрытым лозунгом ненависти ко всей работе
КПЗУ, ВКП и КПП – с одной стороны, и формальным признава-
нием правильности этой работы – с другой. То есть не было бук-
вально ни одного мероприятия упомянутых партий, затрагива-
ющих Украину, которое мы бы злобно не обсуждали и в то же
время выносили резолюции, в которых признавали эти мероп-
риятия  правильными. Такое  двойничество  особенно  сказыва-
лось  по отношению ЦК КП(б)У, и в  вопросе украинизации  мы
обвиняли ЦК в том, что он украинизирует только деревни, а ра-
бочих – нет; и в области хозяйственной политики мы говорили,
что с Украины требуют много, а Украине не дают почти ничего,
причём ставили это в вину ЦК КП(б)У.

Одним словом, все действия КП(б)У считали для себя враж-
дебными. Во внутрипартийной политике ВКП[(б)], особенно во
время борьбы с троцкизмом и другими группировками (Каменев,
Зиновьев)  мы видели  борьбу личностей  за  руководство  ЦК  и
Коминтерна, вместе того, чтобы видеть в этом, как действитель-
но было,  борьбу  партии за  свою  ленинскую  большевистскую
линию против скрытых и явных искажателей ленинизма, став-
ших впоследствии открытыми контрреволюционерами.

Одним словом, все мы целым своим телом и душою торчали
в  багне  национал-шовинизма,  а  одной  рукой  (точнее  говоря,
только двумя пальцами) стояли за Коминтерн, когда голосовали
за коминтерновские резолюции» (сл[едственное] д[ело], с. 73–74).

Деньги для контрреволюционной работы группы не только
собирались Ладаном среди сотрудников, но на эту цель расхо-
довались собранные в Америке и Канаде суммы:

Установив на Украине связи с группой Шумского и поддав-
шись их настроениям, Ладан после III Конгресса Коминтерна
выезжает как член КПЗУ в Варшаву, где, состоя сотрудником
Украинского  посольства,  начинает  развивать  свою  контрре-
волюционную работу и устанавливает по этой линии связь с
галичанами.

«Так связался я с галичанами, и так началась, по существу, уже
тогда моя деятельность для будущей КПЗУ: с одной стороны, под-
держка хныкающей боротьбистской контрреволюции и их анти-
партийных  выступлений;  с  другой  –  решение  бороться  против
всяких попыток объединить коммунистическое движение в це-
лое в Польше под одним руководством старых борцов и револю-
ционеров, как этого требует статут КИ и необходимость успешной
подготовки и организации рабочего класса для борьбы с капитализ-
мом. Шаг за шагом шёл я дальше в болото национал-шовинизма,
подменивая революционный интернационализм на буржуазный
национализм, рабочую солидарность – на гнилую интеллигент-
скую  болтовню о каких-то  специфических условиях революции
на Западной Украине, чем отдавал дань украинской нац[ионалис-
тической] контрреволюции.

Шумский был назначен послом и подбирал свой состав людей.
Я и Максимович, с которым я познакомился на конгрессе КИ, вош-
ли в состав сотрудников. В Варшаве начали мы работу с того, что
я собирал от сотрудников деньги, давая Максимовичу, а он пере-
давал их своей группе во Львове» (след[ственное] д[ело], с. 46–47).

В этот период, при наличии связей с группой Шумского на
Украине и галичанами-шумскистами на Западной Украине, ЛА-
ДАН  ведёт  за  границей  националистическую,  в  буржуазном
смысле этого слова, работу, которую сам же характеризует сле-
дующим образом:

«Теперь перехожу к освещению некоторых политических мо-
ментов уже стойко оформленного ЦК КПЗУ, в котором Васильков –
Максимович играли руководящую роль, но за действие которого
отвечаем мы все. Это освещение даст ключ для понятия дальней-
шей  политики целой  группы,  скатившейся  в  1927 г.  открыто  в
багно контрреволюции» (след[ственное] д[ело], с. 49).

«Наказ ЦК КПП – принять участие в выборах с целью легаль-
ного использования хотя [бы] скудной возможности агитации к
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Пилсудского за  одним столиком и  вместе  планируют будущую
войну против СССР. Чем это объяснить? Конечно, тем же нацио-
нал-шовинизмом  этой  группы.  Многие  из  членов  этой  группы
были и  остались  связанными  семейными  и  дружественными,  а
может быть и идеологическими нитями с видными вождями УВО,
и это не давало им возможности выступить ясно и открыто в борь-
бу против своих вчерашних друзей» (след[ственное] д[ело], с. 52).

В это же время ЦК КПЗУ, членом которого был Ладан, не
только не вёл работы против буржуазии, но, наоборот, косвен-
но помогал последней вести борьбу против Сельроба:

«ЦК КПЗУ поддерживал всецело вождей Сельсоюза (КОЗИЦ-
КОГО, ЧУЧМАЯ, МАКИВКУ и др.), вчерашних открытых, а сегодня
замаскированных петлюровцев, и громил вождей группы «Воля
Народа», ибо они были когда-то дружественно настроены к царс-
кому самодержавию.

Чем мотивировали свою политику тогда Васильков, Крайков-
ский,  Волынец и  др.?  Тем, что бывшие  москвофилы,  сидящие  в
ЦК Сельроба, отпугивают своим прошлым украинские трудящие
массы от организации и помогают самим этим фактом украинс-
ким буржуазным партиям вести борьбу против Сельроба и КПЗУ.
Что здесь видели? Опять смотрели на то, что скажут украинск[ие]
буржуазные партии. Вместо чёткой и ясной линии отмежевания
своей политики и политики украинской буржуазии, фактическая
капитуляция перед ней. «Москвофилы», которыми они были 10 –
 15 лет тому назад и давно уже перестали ими быть, ставшие на
путь  революционного социализма, считались враждебным  эле-
ментом для социал-шовинистской группы ЦК КПЗУ, а вчерашние
открытые и сегодня ещё замаскированные петлюровцы из Сель-
союза – друзья. Разве это не говорит о том, в каком духе могла эта
группа воспитывать партию, во главе которой она стояла. Разве
это не доказывает яснее всего, что вся эта группа торчала с голо-
вой в багне национал-шовинизма. Да, говорит и то очень гром-
ко!» (след[ственное] д[ело], с. 53).

Во время борьбы на Украине против Шумского эта группа,
в том числе и Ладан, выступила с поддержкой Шумского:

«И совсем неудивительно, а вполне ясно и логически понят-
но  то,  что  эта  группа  выступила всецело  на  защиту  Шумского,
когда он бросил обвинение ЦК КП(б)У в прижимании «украинс-
кого коммуниста» и в поощрении русского шовинизма в КП(б)У.

«Как я уже заявил раньше, за 1922–1923 гг. Бюро собрало в
Америке и Канаде около 22 000 дол. Кое-что из этих денег пошло
на содержание центр[ального] органа партии, около 18 000 было
передано через Максимовича в страну на работу» (сл[едственное]
д[ело], с. 48).

Если до 1926 г. вся эта группа раскольников из ЦК КПЗУ –
Максимович, Васильков, Турянский, Крайковский, Ладан и дру-
гие – вела [за]маскированную политику, то в 1926 и 1927 гг.
началась подготовка к открытому выступлению против Комин-
терна. Против решений и политики КП(б)У эта группа высту-
пила единым фронтом с украинской буржуазией, с которой по
сути она была уже давно связана:

«В самой стране был пущен в ход весь опыт буржуазной кле-
веты на политику КП(б)У на Украине, чем окончательно смазана
грань между украинской буржуазной контрреволюцией и до сих
пор замаскированной контрреволюционной группой. Получился
один фронт» (след[ственное] д[ело], с. 77).

«И совсем неудивительно, что мы докатились в конце концов
до открытой контрреволюции, до открытой измены Коминтерну
и делу пролетарской революции на Западной Украине. Неудиви-
тельно, что группа в 1927 г. сняла с себя вуаль и стала перед ми-
ром как неразделённое левое крыло УНДО-УВОвского фашизма,
правое крыло которого начинается от Пилсудского» (след[ствен-
ное] д[ело], с. 73).

Отношение группы Василькова, а в том числе и Ладана, к
украинской военной организации выражалось в скрытой под-
держке, т. к. члены группы были связаны с членами УВО семей-
ными дружественными моментами:

«За время  своего  руководства  Компартии  ЗУ  эта группа не
постаралась  ни  один  раз  провести  серьёзную  объяснительную
кампанию среди рабочих масс или хотя бы среди своих членов о
контрреволюционной роли УВО; не постаралась выпустить хотя
бы одного серьёзного воззвания или брошюры с освещением про-
вокаторской роли Коновальца и вредного для широких трудящих-
ся масс так наз[ываемого] саботажного движения УВО. В глазах
широких масс Коновалец и УВО до сих пор считаются националь-
но-революционными борцами против  Польши,  несмотря на  то,
что вся верхушка УВО давно уже (как Ундовцы) сидят с агентами
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хороших ребятах, я счёл возможным подойти к ним. Так началась
моя новая связь с ними и новое встревание в это болото контрре-
волюции» (след[ственное] д[ело], с. 57).

«Я остался в Берлине. Началась связь с Беем и новый период
двурушничества по отношению к партии, о чём я говорил в пред-
шествующем своём заявлении» (след[ственное] д[ело], с. 79).

«Моя связь с Беем привела к тому, что я начал сближаться с
группой ренегатов, совещаться с ними насчёт того, как войти им
в партию. Были моменты, когда мы вместе с Турянским и Руды-
ком думали, что лучше связать судьбу группы с судьбой троцкист-
ской оппозиции и вместе с ней бороться за принятие исключён-
ных групп из разных партий в Коминтерн» (след[ственное] д[е-
ло], с. 30).

«Оцениваю эту свою, Бея и других единомышленников дея-
тельность как гнусное преступление против своей партии. Если
говорю о своих шатаниях и колебаниях по отношению к группе,
то только потому, чтобы дать вам точную картину своего двуруш-
ничества» (след[ственное] д[ело], с. 81).

Эта группа имела своих единомышленников и на советской
Украине, что подтвердил процесс УНЦ:

«Кажется, в 1929 г. приезжал в Берлин член КП(б)У – М. ЯЛО-
ВОЙ. Он встречал меня, Турянского и Бея. С ним мы уговорились,
что он будет на Украине собирать от своих друзей материальную
поддержку для группы и информировать её о положении на Ук-
раине» (след[ственное] д[ело], с. 83).

Оценку всей своей ренегатской работы Ладан даёт в следу-
ющих показаниях:

«Я все больше и больше начинаю осознавать то, что вся моя
деятельность за последние семь – восемь лет, т. е. вся моя работа,
связанная с первоначальным формированием КПЗУ, велась мною
под знаком борьбы против ЦК КП(б)У и всей партийной полити-
ки на Украине, под знаком борьбы против ЦК КПП и его органи-
зационной политики на Зап[адной] Украине; дальше, осознаю, что
эта борьба имела совершенно ярко определённый фракционный,
по существу контрреволюционный характер; что эта борьба, про-
водимая мною и всеми теми, с кем я был связан под тихим лозун-
гом якобы «борьбы коммуниста-украинца за своё международное
коммунистическое гражданство и равенство», была тормозом в
процессе создания  и развития  действительно  большевистской,

И в этой поддержке Шумского показал свою роль национал-шо-
винизм этой группы. Это не была новая невинная ошибка. Это не
был даже рецидив старого, давно изжитого национал-шовиниз-
ма. Это было логическое продолжение той национал-шовинисти-
ческой политики, которой пропитана была работа этой группы в
течение всего времени» (след[ственное] д[ело], с. 54).

В конце 1927 г. ЛАДАН выехал в Америку, но своей расколь-
нической работы не прекратил, а, наоборот, перенёс её за океан:

«В дороге я всё время думал обо всём своём прошлом, о своей
связи с этой группой и обо всём, что происходило накануне моего
отъезда в Америку. Конечно, я должен был создавать там группу
и искать у рабочих поддержки для дальнейшей борьбы» (след[-
ственное] д[ело], с. 55).

Возвратившись  из  Америки  в  конце  1928 г.,  Ладан  снова
становится  активным  деятелем  этой  контрреволюционной
группы:

«Через год я повернул обратно. Ещё почти целый год не встре-
чался с ними, но в то же время начинал сближаться с ними» (след-
[ственное] д[ело], с. 56).

Зная, что группа исключена из партии и ведёт работу про-
тив последней, Ладан никому об этом не сообщал и покрывал
их работу:

«При  этом  эти  «коропы»  должны  были  давать  ежемесячно
часть своего жалованья в кассу ренегатов. Знает, что Орловский
передавал Турянскому все решения ЦК партии, чтобы группа мог-
ла  ориентироваться  и  своевременно  реагировать  по  тому  или
другому вопросу партийной политики. Островский всегда до при-
езда в ЦК с докладом о работе в стране заезжал к Турянскому и
получал от него директивы, как оценивать положение в партии, в
стране и как докладывать об этом ЦК» (след[ственное] д[ело], с. 58).

В этот  период,  т. е.  в конце  1928 г., Ладан был  принят на
службу в ИНО как негласный заграничный сотрудник. В связи
с переходом  на  службу  Ладан не  только  не прекратил своих
связей с ренегатской группой, но продолжал активно участво-
вать в их работе, не сообщая об этом в ИНО:

«Когда мне было предложено через год взять Леонтовича на
работу по линии ИНО, заявив при этом, что он слышал о них как о
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заниям этой организации и имел тесную связь с надднепрян-
скими членами этой группы, в частности, Яворским Матвеем,
осуждённым по делу УНЦ:

«Павел Ладан  был членом Укр[аинской]  Военной Организа-
ции. В неё он вступил сразу после организации. Вместе с Шумс-
ким и Максимовичем, будучи в Сов[етском] посольстве в Варша-
ве,  он  поддерживал с  нею  контакт.  В  то  же время  встречался  с
некоторыми видными руководителями УВО, от которых получал
инструкции и которым передавал сообщения о действиях Сов[ет-
ской] власти.

Приехав на Сов[етскую] Украину, Ладан не прекратил своей
работы, а ещё теснее связался с надднепрянскими членами УВО –
БУКШОВАННЫМ, КОСАКОМ Г. И., ЯВОРСКИМ Матвеем – и вместе
с ними продолжал работать по линии интересов УВО.

С целью расширения связей с УВО в Америке и Канаде, среди
украинской эмиграции, Ладан начинает по указаниям  руковод-
ства УВО переписку политического характера с отдельными людь-
ми» (след[ственное] д[ело], с. 101)*.

Во время своей работы для ИНО Ладан, прикрываясь недо-
разумениями, дальностью расстояния и прочими «объектив-
ными» причинами, сорвал ряд важных заданий ИНО. Несмот-
ря на продолжительное время работы, при наличии крупных
связей и знакомств среди заграничных украинцев, результа-
ты его работы для ИНО за всё время крайне незначительны.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что, будучи фор-
мально  связанным с  контрреволюционной  двурушнической
западноукраинской группировкой, Ладан через неё имел кон-
такт и с украинскими националистическими организациями,
потому работал для ИНО неискренно и саботировал. Принад-
лежность Ладана к УВО подтверждается вышеприведёнными
показаниями  осуждённых  по  делу  УНЦ  –  Днистренко В. Г.  и
Коссака В. О., а также показаниями осуждённого позднее Ста-
сюка П. И.

Неискренность его по отношению к ИНО характеризует сле-
дующий факт: при аресте Ладан скрыл наличие 1001 (тысяча
один) доллара. Когда же деньги были найдены в ботинке под

* (след[ственное] д[ело], с. 101) – дописано від руки чорнилом.

революционной компартии на Зап[адной] Украине и вместе с тем
только содействовала созданию контрреволюционных партий и
захвату ими рабоче-крестьянских масс под своё влияние; осознаю,
что мы (т. е. я и целая группа, о которой буду говорить ниже), не
понимая той сложной обстановки и той жестокой борьбы, кото-
рая происходила на Украине в первые годы после гражданской
войны и победы пролетарской революции и в которой КП(б)У при
помощи  целой  ВКП(б)  под  руководством  Ленина так  блестяще
преодолела все трудности, разгромила окончательно все оттен-
ки украинской, русской и международной контрреволюции и при-
вела страну к началу социализма, – оценивали политику КП(б)У
как русификаторскую, как колониальную, в чём не расходились
ни на йоту с такой же оценкой этой политики со стороны обнаг-
левшей украинской контрреволюции.

Окружение, в котором я находился, способствовало всё более
глубокому моему погружению в контрреволюционное болото и,
наконец, довело до того, что я просто-напросто стал двурушни-
чать по  отношению [к] своей партии, стал  обманывать  её, стал
скрывать действия других двурушников против партии и вместе
с ними связываться с открытыми ренегатами-контрреволюцио-
нерами для борьбы против партии.

Сейчас  я вполне и целиком осознал свою гадкую  роль и со-
вершенно искренне в своих преступлениях раскаиваюсь» (след[-
ственное] д[ело], с. 42).

Будучи уже сотрудником ИНО ОГПУ, Ладан, как это видно
из  приведённых  выше  его  показаний,  не  только  продолжал
свою связь с группой исключённых ренегатов ЦК КПЗУ, но и
подставлял для работы по заданиям ИНО членов этой контрре-
волюционной группы. Так, им были взяты Стасюк, Леонтович
и ряд других лиц, связанных с украинской военной организа-
цией и принявших работу в ИНО с санкции руководства УВО.

Стасюк и Леонтович также были вызваны в Москву и арес-
тованы.  Первый  из  них, постановлением Коллегии  ОГПУ от
14 мая 1932 г., осуждён за активное участие в расколе КПЗУ и
за связь с украинскими националистическими организациями
за границей, в том числе и УВО.

В своих показаниях Стасюк подтверждает показания Днис-
тренко В. Г. о том, что Ладан был членом УВО, работал по ука-
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СПРАВКА: ЛАДАН П. С. находится под стражей во внутрен-
нем изоляторе ОГПУ с 18 сентября 1931 г.

Переписка и документы находятся при следственном деле;
деньги  в  сумме  1101 доллара  сданы  по  квитанции  № 2148.
Вещи сданы по квитанции за № 11149*.

Уполномоченный 5-го отделения
ИНО ОГПУ Григорьев

СОГЛАСЕН:
Помощник Начальника 5-го отделения

Штейнберг426

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИНО ОГПУ

[Підпис «за» – нерозбірливий]

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 296–307.
Оригінал. Авторизований машинопис.

* Текст  –  «сданы  по  квитанции  № 2148.  Вещи  сданы  по  квитанции  за
№ 11149» – дописаний від руки чорнилом.

426 Штейнберг Матус Азар’євич (Озар’євич) (1904–03.07.1987) – совєтський
розвідник-нелегал; майор ГБ (1935). Народився у м. Аккермані у Бес-
сарабії у родині прикажчика. Закінчив комерційне училище. З 1923 р.
мешкав у Бельгії, працював чорноробом, вступив до місцевої компартії.
Був  висланий  до  Франції,  став  членом  КПФ.  З  1926 р.  –  в  СССР.  З
1928 р. – співробітник  ІНО ОГПУ (помічник нач. відділення, куратор
роботи з еміграцією й операцій проти англійської розвідки). У 1930-х
рр. на нелегальній роботі у Франції, Маньчжурії, Іспанії й Швейцарії. У
жовтні 1938 р. відмовився повернутися в СССР. 1943 р. відновив кон-
такт з совєтською розвідкою. 23 вересня 1956 р. повернувся з Швей-
царії  до СССР. У березні  1957 р. ВК ВС СССР засуджений  до 10 років
позбавлення волі. Утримувався у Владімірській тюрмі. 1966 р. відбув
покарання. Мешкав у Москві, де й помер.

стелькой, он заявил, что спрятал таким образом из боязни кра-
жи их в пути.

Ладан признаёт, что совершил преступление перед ИНО, не
сообщив о своих связях с группой Василькова – Турянского:

«Я сознаюсь в том, что о своих связях с группой ренегатов я
не писал в ИНО и что это есть преступление. Мучило меня только
то, что я знал о связях других членов КП(б)У с группой ренегатов
и не сообщил об этом ни в ЦК, ни в ГПУ.

Когда просматриваю свою деятельность за последние годы,
жутко  мне  становится.  Где  была  моя  голова,  где  была  моя  со-
весть!» (след[ственное] д[ело], с. 82–83).

Виновным себя в совершённых преступлениях, за исклю-
чением  связи  с  украинской  военной  организацией,  –  Ладан
признал.

На  основании  изложенного  Ладан  Павел  Степанович,  из
крестьян, с 1910–1917 гг. – рабочий; с 1917 г. – журналист, парт-
работник, бывш[ий] член КПА и КПЗУ и негласный загранич-
ный сотрудник ИНО ОГПУ, обвиняется в том, что:

1. С начала 1921 г., т. е. в течение одиннадцати лет, вёл ак-
тивную раскольническую работу в рядах КПЗУ и одновременно
состоял членом Украинской военной организации (УВО).

2. После  перехода в  1928 г.  на должность  ответственного
негласного заграничного сотрудника ИНО ОГПУ в течение че-
тырёх  лет  работы не  только  не  сообщал  о  раскольнической
деятельности этой группы в ИНО, но продолжал поддерживать
с ней контакт и активно участвовать в контрреволюционной
работе этой группы.

3. Будучи ответственным сотрудником  ИНО и  находясь  в
рядах УВО, он, как член этой антисоветской организации, са-
ботировал и срывал порученную ему за границей среди укра-
инцев работу, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58
§ 4 и 58 § 14 Уголовного Кодекса РСФСР.

Руководствуясь приказом ОГПУ № 172, полагал бы настоя-
щее  дело  передать  на  рассмотрение  Коллегии  ОГПУ  с  пере-
числением за последней дальнейшее содержание под стражей
Ладана.
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либо ещё голодать. Пятную это своё поведение как недостой-
ное коммуниста и прошу искренно извинения за причинённые
Вам и администрации мною неприятности.

Это одно. Второе, о чём я хочу говорить, это моё, так ска-
зать, душевное состояние. Я подверг себя вчера ноч[ь]ю само-
критике. Я попытался дать себе ответ на вопрос: кто я в дейст-
вительности? И отчасти ответил. Толчком к этому самоанализу
послужили мои переживания последних дней, моя несостоя-
тельность и гнусная комедия с голодовкой, товарищеские слова
тов. Григориева и начальника тюрьмы, и, наконец, две статьи
в «Правде»: речь тов. Бухарина на съезде сов[етских] тех[ников]
и инженеров и тов. Ленского на VI-ом съезде КПП. Речь тов. Бу-
харина я сравнивал с другими речами, письмами разных район-
ных и областных организаций ВКП(б) и приветствиями загра-
ничных  компартий,  статьями  других  товарищей  в  той  же
«Правде» по целому ряду вопросов. Во всех статьях, письмах,
приветствиях и т. д., где говорится о бурном росте соцстрои-
тельства в СССР, говорится о нём неразрывно в связи с правиль-
ной политикой партии, без чего этот рост был бы невозможен*.
А правильна[я] политика партии, в свою очередь, тесно связана
с разгромом неправильных, неленинских программ и платформ
всех оттенков  «левых»  и «правых»  оппозиций,  с беспощадной
борьбой против бюрократических извращений этой правильной
линии  партии  со  стороны  разных  головотяпов  на  местах.  А
этот разгром «левых» и «правых» оппозиционеров (и в резуль-
тате его возможность ведения правильной линии в соцстрои-
тельстве СССР и правильное руководство братскими партия-
ми Коминтерна) был достигнут только благодаря ленинской
политике большинства ЦК ВКП(б) под руководством тов. Ста-
лина**. В речи тов. Бухарина вынужденно и косвенно только
один раз (и то почти незаметно) упоминается об этом. От что
значит оппозиционное настроение, от что значит раз ошибить-
ся. Даже после принципиального*** признания своей ошибки

* «Без чего этот рост был бы невозможен» – підкреслено двічі.
** «Под руководством тов. Сталина» – підкреслено двічі.
*** «Принципиального» надписано над рядком.

№ 9
Остання заява П. Ладана Колегії ОГПУ щодо власного
«переродження» й з подякою за «в’язничні уроки»*

17 грудня 1932 р.
(Прочтите ещё и то!)

В Коллегию ОГПУ
Заявление

Ладана Павел Степановича
Дорогие Товарищи! С 16-го на 17-е декабря я пережил тяжё-

лую и вместе с тем полезную для меня ноч[ь]. Это было после
того, как я несколько дней не принимал пищи, думая, что у меня
хватит воли для умертвления себя. В эту ноч[ь] я попытался
дать себе оценку, попробовал выяснить себе самому, кто я та-
кой и заслуживаю ли я снисхождения с Вашей стороны к себе.
Я вспомнил подробно все отдельные моменты своей жизни и
деятельности. Сегодня я решил заявить Вам о своих пережива-
ниях и просить Вас больше не обращать на меня Вашего това-
рищеского внимания. Я его недостоен. Я убедился в том, что я
не имею силы воли. Напрасно тов. Григориев терял время на
разговор со мной. Я и так был бы не выдержал дальше и, на-
верно[е], принял бы пищу на следующий день. Говорю это по-
тому, чтобы и Вы, и администрация Внутр[еннего] Изолятора
не беспокоились в следующий раз, если мне вздумается когда-

* Усе виділення у тексті – П. Ладана.
Заяві передує службова записка № 807133 керівництва Ізолятора

особливого призначення ОГПУ, адресована ІНО ОГПУ: «В ИНО ОГПУ
тов. ГРИГОРЬЕВУ.

При  этом  препровождается  заявление  от  ар[естованного]  ЛА-
ДАН П.С., адресованное в Коллегию ОГПУ, – на Ваше распоряжение.

Приложение: Упомянутое.
П[омощник]  нач[альника] Из[олятора]  о[собого]н[азначения]

ОГПУ Муценек
19 декабря  1932 г.»  (ГДА  СБ  України,  ф. 6,  оп. 1,  спр. 71685-ФП,

арк. 287).
Муценек Юлій-Юкум Ніколаєвич (1904–?) – енкаведист, уродженець

Латвії. В ОГПУ з 1921 р. З 1929 р. – співробітник  Тюремного  відділу
ОГПУ. Молодший лейтенант ГБ (1936). До 16.03.1937 р. – помічник на-
чальника в’язниці особливого призначення АГУ НКВД СССР; відтоді –
тво ст. інспектора 2 відділення 10 відділу ГУГБ НКВД СССР.
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прямой контрреволюции в шатаниях той или иной группы то-
варищей тогда, когда нужно непоколебимое единство всех ком-
мунистов, как это я вижу теперь, и поэтому никогда так себя
не бичевал, как сейчас. Ибо я тоже шатался, сам себя обманы-
вал, дипломатничал.

Сейчас я вижу себя совершенно другим. Я сумел бы теперь
уже без ничьей помощи оценить хныканье бывших боротьбис-
тов и дать им надлежащую оценку. Я сумел бы теперь оценить
вечное недовольствие Шумского тем, что «нам, мол, не дают
ходу». Это хныканье вчерашней эсеровщины, украинского на-
ционализму и  прикрашенного коммунистическими фразами
винниченкизма. И мне стыдно, что я принимал это за справед-
ливый протест укр[аинских] коммунистов против якобы «за-
жима русского шовинизма». Выступление на провинции како-
го-нибудь головотяпа, примазавшегося к партии, я квалифи-
цировал как шовинистическую политику славной ленинской
большевистской партии на Украине. От постановочка вопро-
са! В Шумском и его ближайших друзьях, год – два тому назад
не имевших ничего общего с револ[юционным] рабочим движе-
нием и прихлынувших к нему только после Октября, я видел
вождей пролетарской революции на Украине, а в Петровском,
Молотове, Лебеде, Коне и других товарищах видел только при-
командированных «русских». Какая подлость, какое убожество
политической мысли, как далеко это от живого, революционно-
го большевизма. И это случилось со мной, который в течение
нескольких лет до большевистской революции не признавал
вообще нац[ионального] вопроса, не признавал для пролетар-
ской партии нужным заниматься вопросом какого-то нацио-
нального  освобождения, считал,  что  социальная революция
несёт социальное и национальное освобождение, следователь-
но, нечего  говорить  о  каком-то  нацвопросе.  Проклинаю  тот
момент, когда я впервые пошатнулся. Эта связь с Шумским по-
служила тому, что я в дальнейшем сблизился с Максимовичем –
Васильковым (эманация шумскизма  и уже тогда  в потенции
шумскистское ренегатство на ЗУ [Западной Украине]) и вмес-
те [с ними] помогал строить не коммунистическую партию на
Зап[адной] Украине, тесно спаянную с компартией Польши, а

бывшему оппозиционеру трудно об этом говорить*, трудно вы-
равняться. Трудно проглотить пилюлю поражения**.

Подобная  история и  с польскими  «троцкистами» группы
Варского – Костржевой, о чём говорит статья тов. Ленского. Но
здесь этот факт ещё более3*  наглядный. Партия в подполье4*
идёт вперёд, [а] оппозиционеры ставят ей палки под колёса.
Несмотря на то, что много раз «осуждали» свои «ошибки», они
остались троцкистами.

Почему я об этом говорю? Говорю потому, ибо в связи с эти-
ми статьями я смотрел на свои шатания за последние годы, т. е.
ещё раз искренно попытался вчера ноч[ь]ю задним умом оце-
нить5* свою деятельность и ответить себе на вопрос: искренно
я осуждал шумскистов и свой троцкизм до  приезда сюда или
нет? И сам себе  ответил, что нет. Где-то в душе оставалось
всегда  что-то недосказанное,  замазанное.  И  я  сравнил свою
тогдашную беспринципность в политике6* с отсутствием воли
сейчас7* при решении умертвить себя голодом. Полнейшая бес-
хребетность. Какое-то раздвоение, неуверенность, а отсюда –
нежелание беспощадно осудить себя и стать на путь непоко-
лебимого ленинизма. Поэтому вчера ноч[ь]ю я возненавидел
себя. Я ещё  никогда  в  жизни  так не  линчевал  себя,  как вчера
ноч[ь]ю. Мне нужна помощь, товарищеское наказание, крепкое
и беспощадное, или я пропал. Я ещё раз повторяю, что раская-
ниям в тюрьме сам я не придавал бы серьёзного значения, но
тем не менее заявляю пред Вами, что я8* никогда не понимал
так отчётливо разницы между генеральной линией партии и
платформами оппозиций, никогда9* так ясно не видел вреда и

* «Трудно об этом говорить» надписано над рядком.
** «Поражения» надписано над рядком.
3* Закреслено помилково написане двічі слово «более».
4* «В подполье» надписано над рядком.
5* Далі закреслено – «не было ли и со мной».
6* «В политике» надписано над рядком.
7* «Сейчас» надписано над рядком.
8* Далі закреслено – «ещё».
9* Перед цим закреслено – «ещё».
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ВУФКУ428 «выперли последнего украинца», что тов. Каганович
– «сын какого-то спекулянта и сам поддерживает каких-то спе-
кулянтов  в Киеве».  Я  слушал  Демчука  о  том,  что в  Харькове
окончательно «русские» во главе с тов. Постышевым разгро-
мили «украинцев» в Институте Маркса-Энгельса429. Я слушал
Бея-Орловского о том, что Максимовича  уже почти  приняли

на творческий энтузиазм рабочих и колхозных масс, успешно строя-
щих социализм в Советском Союзе».

Серед  організаційних  висновків  Партколегії ЦКК  КП(б)У  у  цій
«справі» був й персонально спрямований проти її «винуватця»: «Чер-
няка Е., члена партии с 1918 г., за протаскивание взглядов, несовмести-
мых с пребыванием в Коммунистической партии, как небольшевика –
из партии исключить».

11 травня 1933 р. заарештований у сфабрикованій «справі» «Ук-
раїнської військової організації». 23 вересня 1933 р. Судовою трійкою
при Колегії ГПУ УССР «засуджений» до 10 років таборів. Утримувався
на Соловках. Убитий 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох у Ка-
релії. Реабілітований посмертно Верховним судом УССР (30.06.1956;
27.07.1957). Докладніше про нього див.: Рубльов О. Західноукраїнська
інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних про-
цесах (1914–1939). – С. 369, 383, 428, 476; Брюховецька Л. Забуте ім’я –
Євген Черняк: Про діяча «золотого віку» українського кіно, знищеного
сталінською каральною машиною  / Лариса Брюховецька  // День.  –
2017. – 10 лютого. – № 23–24.

428 ВУФКУ – Всеукраїнське фотокіноуправління (1922–1930). З 1930 р. –
«Українфільм».

429 Демчук Петро Іванович (30.05/11.06/.1900–03.11.1937) – український
юрист  і філософ.  Народився у  м. Городенка  у  Галичині  (нині  Івано-
Франківська  обл., Україна). Закінчив Віденський ун-т права  (1924).
1915 р.  –  доброволець  Українських  Січових  Стрільців,  з  листопада
1918 р. – в Українській Галицькій Армії. На початку 1920-х рр. один з
організаторів  української  секції  Компартії Австрії.  1925 р. виїхав до
УССР. Закінчив аспірантуру при Інституті марксизму-ленінізму (1927),
очолював кафедру філософії ВУАМЛІН, завідував кафедрою діалектич-
ного та історичного матеріалізму Інституту радянського будівництва
та права (Харків). Член КП(б)У з 1929 р. Звинувачений у проведенні
«контрреволюційної шкідницької роботи» й «пропаганді фашизму».
Арештований у травні 1933 р., отримав 5 років таборів. Утримувався
на Соловках. Убитий 3 листопада 1937 р. у Сандармосі (Карелія). По-
смертно реабілітований Архангельським облсудом (20.08.1959), Вер-
ховним судом  УССР (13.05.1961).  Докладніше  про  нього  див.:  Руб-
льов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політич-
них та культурних процесах (1914–1939). – С. 429, 475.

какую-то коммуниствующую «украинскую ирриденту» в КПП,
которая почти что только тем занималась, что торговалась с
ЦК КПП и КИ [Коммунистическим Интернационалом] за свои
какие-то территориальные права. Какая пошлость!!

Передумывая о всём прошлом, я вспомнил одну еврейскую
поговорку: «Если бы я имел тот розум наперёд, что гой (му-
жик)* назад, я был бы самый умный человек в мире». Это я себе
сказал вчера ноч[ь]ю. Да, теперь мне понятно многое. Вы пра-
вы, товарищи. Мне нужен был арест, я должен [был] быть на-
казан.  Сильно,  больно.  Мне  кто-то  должен  вставить  новый
стальный, сталинский хребет, чтобы я не гнулся в будущем, или
же сломить меня совсем и уничтожить.

Я слушал Хвильового и не умел тогда заклеймить хвильо-
визм как контрреволюцию. Я слушал Черняка427 о том, что из

* Слово «(мужик)» надписане над рядком.
427 Черняк Євген Йосипович (1895–03.11.1937) – український культурний

діяч, мистецтвознавець, журналіст. Народився у селянській родині у
с. Чехи у Галичині (нині – с. Лугове Бродівського р-ну Львівської обл).
Фаховий історик з вищою освітою. Член РКП(б) (1918–1932). У середи-
ні 1920-х рр. відповідальний редактор часопису «Життя і революція»
(Київ). 1927–1928 рр. – заступник голови Правління ВУФКУ з художніх
питань. 1930–1932 рр. – заст. завідувача культпропу Харківського ок-
ружного й міського комітетів КП(б)У. Професор, заст. директора НДІ
історії української культури у Харкові, виразний речник політики «ук-
раїнізації». 9 квітня 1932 р. Політбюро ЦК КП(б)У, розглянувши питан-
ня  про  книгу  Є. Черняка  «Листи  з чужих країв»  (1932;  вид-во  ЛІМ),
підтримало відповідну ухвалу ПК ЦКК КП(б)У. В останній йшлося: «В
январе  1932 г.  издательством  «ЛИМ» (ДВОУ)  издана  книжка члена
партии Е. Черняка  «Листи  з чужих країв».  В этой книжке автор под
видом «объективного»  изложения своих впечатлений о поездке  за
границу, затушёвывает и обходит вопросы классовой борьбы, а так-
же тяжёлое материальное положение рабочего класса и беднейшего
крестьянства и их политическое угнетение в капиталистических стра-
нах; восторгается «достижениями» «организованного капитализма»,
скатываясь по существу к социал-фашизму; развивает антиленинские
взгляды по национальному вопросу, затушёвывает контрреволюци-
онную роль украинской буржуазии, доходит до восхваления режима
Пилсудского и Брюнинга.

Искажая европейскую действительность, принижая роль рабоче-
го класса и коммунистических партий Запада, ведущих героическую
борьбу с буржуазией, эта книжка одновременно является пасквилем
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рить много-много о всех людях: об укр[аинских] коммунистах
в Америке, о шумскистах, о многих галичанах на Сов[етской]
Украине. Но моя башка очень туго работает сейчас. Я рассеян и
знервничал до крайних пределов. Пока напишу страницу, за-
бываю, о чём начал писать.

Рад только одному: что я здесь. Пусть меня простят все те
т[оварищи] следователи и з администрации Внутризоля[тора],
которых я в своей нервности обидел.

Я переродился, я нашёл себя, мне теперь легче.
С коммунистическим приветом

П. Ладан
17/ХII, 1932

ГДА СБ України, ф. 6, оп. 1, спр. 71685-ФП, арк. 288–289 зв.
Оригінал. Автограф чорнилом.

Упорядкування, примітки й коментарі
Олександра РУБЛЬОВА
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здесь в партию, что шумскистских ренегатов не считают здесь
вообще ренегатами, что без принятия их в партию комдвиже-
ние на Зап[адной] Украине не двинется с места. И за то, что во
всех этих клеветах на партию и на отдельных её вождей я не
замечал подлой контрреволюции, бийте меня. Я вижу теперь
этих  людей  насквозь,  я хотел  бы  им  закрыть  глотки, разоб-
лачить их теперь перед рабочими, ибо этот метод нашёпты-
ваний, бросания грязи на КП(б)У, создавания своих каких-то
«украинских коммунистов» был одной из главных причин ре-
негатства на З[ападной] Украине.

Уже когда я приехал в Москву, мне Бей говорил следующее
(об этом я вспомнил только вчера): «Я видел Рожанковского
на днях. Он был сильно в подавленном настроении и говорил о
каких-то арестах. Я получил такое впечатление, что Рожанков-
скому ГПУ предлагает роль какого-то разоблачителя, и для этой
цели он будет якобы тоже арестован». Точных слов Бея не по-
мню, так как тогда не придавал им никакого значения. Вчера,
когда я об этом вспомнил, мне эти слова показались подозри-
тельными и [по]тому я сообщаю о них Вам. Я не знаю Рожанков-
ского (за точность фамилии тоже не ручаюсь), но мне кажется,
что о нём говорил Бей в связи с арестом Палиева, Коссаков и
отношением Конара к этим людям. Мне действительно непо-
нятно, почему Бей так всё время интересовался судьбой Кос-
саков, Палиева и ещё каких-то лиц, утверждая всё время, что
они невинны в ничём. И не Рожанковский ли был его инфор-
матором?  Я  только  теперь  связываю  отношения  Бея  к  этим
людям,  сравниваю  его  отношения к  шумскистам и  начинаю
сомневаться и в самом Бее. Я говорю о Бее потому, что он – один
из  самых старых членов  ЦК  КПЗУ, все  его  считали  хорошим
работником, и я ему тоже сильно верил. О том, что я пользовал-
ся его услугами при вербовке людей, я уже говорил, и об этом
знал Бэр и Монд. Впрочем, ним пользовались и другие рези-
денты. Значит, за то, что я не умел критически подойти к Бею,
я заслуживаю тоже наказания. Бийте, товарищи, крепко бийте.

Многому я здесь научился, главное – себя изучил. Если бы
[Вы]  могли посмотреть,  что  в моей  голове  происходит!  Я  не
могу изложить всего на бумаге. Мне хотелось бы писать и гово-
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Methods and methodology. The author used anthropologic and prosopography
approaches to reconstruct the staging points of Pavlo Ladan's biography.
Biographical, problem-chronological, concrete-search, historical-genetic,
comparative analysis, linear-chronological methods, methods of
psychological and historical reconstruction were also used.

Conclusions. Pavlo Ladan was born at the territories of Western Ukraine which
were the part of Austro-Hungarian Empire. As a young man, he emigrated
to the USA. He was active in establishing and developing the network of
Ukrainian socialist/communist organizations in the USA. In some time
the danger of being arrested by American Police made Pavlo Ladan leave
to Europe first and then to Ukraine. The meeting and getting to know
about national and party development in UkrSSR made his national-
communist views stronger.

The work of Pavlo Ladan in the diplomatic missions of the UkrSSR in
Warsaw and Berlin (1921–1923) was synchronized with semi-legal and
illegal activities in the Communist Party of Western Ukraine. He actively
used the experience gained during his activity as an org man of the
Comintern and a member of the Central Committee of the Communist
Party of Western Ukraine.

From the end of December 1928, he was an assistant resident in the
«Ukrainian case» of the illegal residency of the USSR OGPU Foreign
Department in Berlin. He took an active part in the discrediting,
disintegration and corrupting the Ukrainian emigration politicians,
attempts to sway their sympathies with the Soviets.

After a series of failures of the Berlin residency, P. Ladan was recalled
to Moscow with the head of the intelligence network I. Kaminsky. Pavlo
Ladan was accused of «shumkizm» and cooperation with Polish
intelligence. On April 27, 1933, Pavlo Ladan was shot in Moscow.

Key words: USSR OGPU Foreign Department, Pavlo Ladan (1892–1933), Mykola
Porsh, Mykola Chebotariv, General Oleksandr Udovychenko, Ivan
Kaminsky (Le Monde), Communist Party of Western Ukraine, repressions.

81. Verstiuk, V.F., Skal’s’kyj, V.V. and Fajzulin, Ya. M. (Compos.). (2011). Yurij
Tiutiunnyk: vid «Dvijky» do GPU: dok. i mat. Kyiv: Dukh i Litera. [in Ukrai-
nian].

82. Viedienieiev, D. (1996, November, 19). Dolia rozvidnyka u konteksti
natsional’noi dramy: [P. S. Ladana]. In Vechirnij Kyiv. [in Ukrainian].

83. Vrons’ka T.V., Kentij A.V. and Lozyts’kyj V.S. (Compos.). (2003). Vyzvol’ni
zmahannia ochyma kontrrozvidnyka (Dokumental’na spadschyna Mykoly
Chebotariva). Kyiv: Tempora. [in Ukrainian].

84. Vrons’ka, T.V. Sidak, V.S. and Skrypnyk, O.V. (Ed.). (2018). Spetsial’ni
sluzhby Ukrainy: Vid najdavnishykh chasiv i do s’ohodennia. (Vol. 3). Kyiv:
Prometej. [in Ukrainian].

85. Wiszka, E. (2000). «Dancigerzy» – działalność ukraińskich organizacji
studenckich na Politechnice Gdańskiej w latach 1922–1933. In Rocznik
Gdański. Vol. LX, part 1, 63–70. [in Polish].

86. Wiszka, E. (2005). Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939. Toruń:
Wyd-wo MADO. [in Polish].

87. Yaroshenko, A.D. (1962). Ladan Pavlo Stepanovych. In Ukrains’ka
Radians’ka Entsyklopediia (Vol. 7, p. 548). Kyiv: Holovna redaktsiia URE.
[in Ukrainian].

88. Yaroshenko, A.D. (1962). Vyznachnyj diiach KPZU: Do 70-richchia z dnia
narodzhennia P. S. Ladana. Ukrains’kyj istorychnyj zhurnal - Ukrainian
Historical Journal, 1. [in Ukrainian].

89. Yaroshenko, A.D. (1963). Nevtomnyj soldat revoliutsii: Do 80-richchia
z dnia narodzhennia P. Yu. Diatlova. Ukrains’kyj istorychnyj zhurnal –
Ukrainian Historical Journal, 1. [in Ukrainian].

90. Zajtsev, O. (2013). Ukrains’kyj integral’nyj natsionalizm (1920–1930-ti
roky): Narysy intelektual’noi istorii. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].

Rubliov О. «Our Kind of Guy in Berlin»: Pavlo Ladan (1892–1933) on the
Roundabout Ways of National Communism And Kremlin Intelligence

The article aims to reconstruct the biography of Pavlo Ladan – a well-known
figure in the North American and European communist movements, one
of the leaders of the Communist Party of Western Ukraine (KPZU), an
illegal employee of the Foreign Department of the OGPU USSR, the
resident spy assistant and advisor «in Ukrainian cases» in Berlin. The
author grounded his story and conclusions on the published literature,
archival documents and new prosopography information.
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Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, нау-
ковості, усебічності, також було використано не лише загально-
історичні методи дослідження, зокрема, історико-порівняльний, рет-
роспективний, проблемний, а й спеціальні, передусім, з галузей
архівознавства  і джерелознавства, а  також біографічний метод,
методи усної історії.

Висновки. Документ було створено на території Польщі восени 1944 р.
в результаті опитування радянських військовополонених під час
переміщення лінії бойових дій на захід, а саме просування Черво-
ної армії територією Білорусії, Литви і Латвії та Естонії, а опитувані
належали до 18 різних підрозділів І-го, ІІ-го і ІІІ-го Білоруських
фронтів, І-го та ІІ-го Прибалтійських фронтів. Опитування було
проведено у формі інтерв’ю на тему поведінки і настроїв військо-
вослужбовців Червоної  армії  на  території  Польщі,  ставлення  до
польського населення тощо. Документ був призначений для вико-
ристання у антирадянській пропаганді і певною мірою містить еле-
менти суб’єктивності з огляду на його особове походження. Але
при цьому ми можемо вважати його досить інформативним, а на-
ведені у ньому окремі факти підтверджуються іншими джерелами.
Серед архівних матеріалів, створених в результаті діяльності на-
цистських установ під час Другої світової війни та нацистської оку-
пації, подібних документів небагато, і цей факт разом з поданими
у джерелі свідченнями робить його ще більш цінним для дослід-
ників не лише безпосередньо Другої світової війни, а й історії Польщі
під  час  нацистської  та  радянської  окупації,  істориків  військової
справи, дослідників функціонування радянської каральної системи
і пропаганди, настроїв в Червоній Армії тощо.

Ключові слова: Друга світова війна, Червона Армія, Оперативний штаб
Розенберґа, ідеологія, пропаганда, військовополонені, Польща

Із часу закінчення Другої світової війни проминуло вже 75
років, але для країн, що брали у ній участь і тим більше тих, на
території яких неодноразово розгортався театр військових дій,
чимало питань досі залишаються відкритими і дискусійними,
навіть у руслі тривалих досліджень повсякденного життя оку-
пації на території країн Європи, злочинів нацистського режиму,
насадження націонал-соціалістичної ідеології і роботи органів
пропаганди.  Але  з  роками,  особливо  після  розпаду  СРСР,  із
відмовою від комуністичного традиційного заідеологізованого
підходу до досліджень Другої світової війни зростає значення
досліджень так званої радянської окупації країн Східної та Цент-
ральної Європи наприкінці війни, реалізації загарбницьких пла-
нів Радянського Союзу в Європі на хвилі антифашистського ру-
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та вихованням у НСДАП» (нім.: Beauftragter des Führers für die
Ü berwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schu-
lung und Erziehung der NSDAP), і був відомий також як голова
Міністерства окупованих східних територій, яке перебувало на
чолі цивільної німецької адміністрації на окупованій території
СРСР. Спочатку Оперативний штаб мав займатися конфіскаці-
ями культурних цінностей на території Бельгії, Нідерландів та
Північної Франції, передусім тих, що визнавалися як такі, що
не мали господаря, як правило, це було майно багатих єврейсь-
ких родин, що емігрували, під приводом їхнього збереження. З
осені 1941 р. Оперативний штаб розгорнув свою діяльність на
окупованій нацистами території  СРСР, де, крім  бібліотечних,
музейних, архівних зібрань, колекцій наукових установ і вищих
навчальних закладів, він активно збирав різноманітні матеріа-
ли щодо життя у СРСР – систему державного управління, еконо-
міку, соціальну політику, науку тощо.

Внаслідок такої масштабної діяльності Оперативного штабу
за п’ять років утворився великий масив документів, дві най-
більші частини якого на сьогодні зберігаються у двох архівах:
бл. 87 тис. аркушів – у Центральному державному архіві вищих
органів  влади та управління України  у м. Києві  (фонди 3674
[«Штаб імперського керівника Розенберґа для окупованих за-
хідних областей та Нідерландів»], 3676 [«Штаб імперського ке-
рівника Розенберґа для окупованих східних областей»], окремі
групи матеріалів – у складі фонду 3206 [«Рейхскомісаріат Ук-
раїни»] та колекції мікрофотокопій КМФ-8 [«Колекція мікро-
фотокопій документів німецько-фашистської окупаційної ад-
міністрації  і командування вермахту, що діяли на тимчасово
окупованих східних територіях»]), бл. 37 тис. аркушів – у Феде-
ральному архіві Німеччини, у фондах NS 30 (Einsatzstab Reich-
sleiter Rosenberg), NS 8 (Kanzlei Rosenberg2) та NS 15 (Beauftragter
des Führers für die Ü berwachung der gesamten geistigen und wel-
tanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP). Окремі групи

2 «Канцелярія Розенберґа» – у цьому фонді зберігаються документи кан-
целярії, яка адмініструвала роботу всіх служб і структур А. Розенберґа
у НСДАП.

ху. Не втрачає своєї актуальності й пошук нових джерел, особ-
ливо у складі тих архівних комплексів, що тривалий час були
закриті для дослідників або доступ до яких з певних причин
був обмежений, що могли б пролити світло на нові факти, обста-
вини окремих подій, долі окремих людей, як тих, що воювали на
лінії фронту, так і тих, що залишилися в окупації або під час Дру-
гої світової війни були примусово вивезені до Західної Європи.

Тому у публікації ми пропонуємо до уваги читачів цікавий
документ періоду Другої світової війни та нацистської окупації,
що зберігається серед документальних матеріалів архіву Опе-
ративного  штабу  Розенберґа  і представляє собою матеріали
опитування його співробітником радянських військовополоне-
них, що потрапили до німецького полону вже наприкінці 1944 р.
на території Польщі, під час зміщення лінії Східного фронту на
захід. Тривалий час цей документ не був доступний широкому
загалу для ознайомлення, оскільки доступ до архівних матеріа-
лів Оперативного штабу кілька десятиліть був обмежений, пе-
редусім через те, що Штаб діяв в період окупації країн Європи
та СРСР і був тісно пов’язаний із пропагандою нацизму. Його
документи  навіть  фігурували  на  Нюрнберзькому  процесі  у
складі документальної бази звинувачення, тому що Штаб був
однією з найбільших нацистських організацій, що займалася ма-
совим переміщенням культурних цінностей з території країн
походження, і це було зараховано, передусім, як завдання ма-
теріальних збитків, хоча насправді значення культурних цін-
ностей, перш за все, у тому, що вони є складовою культурної і
духовної спадщини1.

Оперативний штаб райхсляйтера Розенберґа (нім.: Einsatz-
stab Reichsleiter Rosenberg) був створений влітку 1940 р. за іні-
ціативи Альфреда Розенберґа, одного з найвищих державних і
партійних керівників нацистської Німеччини, який очолював
відомство у складі НСДАП під назвою «Уповноважений фюрера
у справі нагляду загальним духовним і світоглядним навчанням

1 Більше див.: Kashevarova N. Crimes Against Cultural Heritage: the Einsatz-
stab Reichsleiter Rosenberg and the Nuremberg Trial // Укр. іст. журн. –
2020. – № 1. – С. 143–154.
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Важливе місце серед цих матеріалів посідала інформація щодо
мілітаризації  суспільства  у СРСР  у 1930-х рр.,  підготовки Ра-
дянського Союзу до війни, планів поширення ідей революції
та включення в зону його впливу інших країн,  а також  теми
політичних репресій і державного терору у СРСР, індустріалі-
зації, пов’язаних з нею колективізації та голодомору тощо. Тут
важливе значення мали свідчення радянських громадян та їх
травматичний досвід – «свідчення радянських громадян, що жи-
ли за більшовицького режиму або протистояли йому»4.

Загалом документи Оперативного штабу були відкриті для
доступу лише з кінця 1980-х – початку 1990-х рр. (у Німеччині
дещо раніше – орієнтовно з другої половини 1960-х – 1970-х рр.),
і давно стали об’єктом дослідження науковців різних країн. Але
перше місце серед тем досліджень займає проблема переміще-
них культурних цінностей. Водночас питання збирання та оп-
рацювання Оперативним штабом різноманітної інформації для
проведення поточної антирадянської пропаганди досить мало
перебувало у полі зору науковців, а питання про опитування
його співробітниками радянських військовополонених та по-
дальше використання нацистами отриманих свідчень взагалі
практично не розглядалося5.

вивчення нацистами «східного простору» (1940–1945) / НАН України,
Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України, 2014. – Ч. 2: Документи. –
С. 487.

4 ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 63, арк. 18.
5 Більше про діяльність Оперативного штабу, як у країнах Європи, так і

на окупованій території СРСР можна прочитати у публікаціях П. К. Ґрім-
стед, У. Гартунґ, Т. Себти, Л. Дубровіної, Н. Малолєтової, Н. Кашеварової,
Н. Гуцула та інших. Серед них, наприклад, такі: Грімстед П.К. Доля ук-
раїнських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищен-
ня архівів, бібліотек, музеїв / за участю Г. Боряка. – Львів: Фенікс, 1992. –
119 с.; Зинич М.С. Похищенные сокровища: вывоз нацистами российских
культурных ценностей. – М.: Изд. центр Ин-та рос. ист. РАН, 2003. – 276 с.;
Картотека «Z» Оперативного штаба «Рейхсляйтер Розенберг»: Ценности
культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белорус-
сии 1941–1942 / подгот. к изд. М. А. Бойцов, Т. А. Васильева. – М.: Изд-во
Моск.  ун-та,  1998. –  352 с.;  Кашеварова Н.Г.  Діяльність  Оперативного
штабу Розенберґа з вивчення нацистами «східного простору» (1940–
1945). – К.: Ін-т історії України, 2014. – Ч. 1: Джерелознавче досліджен-

документів, значно менші за чисельністю, зберігаються у складі
архівних колекцій архівів інших країн світу (всього на даний
момент щонайменше у 28-ти архівосховищах). Документаль-
ний масив матеріалів Оперативного штабу є досить різноманіт-
ним за складом. Крім безпосередньо організаційно-розпоряд-
чих документів (наказів, розпоряджень, інструкцій тощо) Уп-
равління штабу в Берліні та великих стаціонарних робочих груп
Штабу,  що  працювали  на  території  окупованих  нацистами
країн, звітних документів, донесень, службового листування,
велику частину його становлять різні інформаційно-аналітичні
матеріали щодо так званих «ворогів націонал-соціалізму» (як
їх визначали самі нацисти) – єврейства, масонства та більшо-
визму. Велику частку у них складають матеріали, пов’язані з
Радянським Союзом: статті на різні теми, як наукові, так і пуб-
ліцистичні, бібліографії, підшивки статей у пресі тощо, що мали
висвітлювати досвід побудови комуністичної моделі суспільст-
ва в різних сферах життя в СРСР, оскільки одним із найважливі-
ших завдань Оперативного штабу на окупованій території СРСР
було збирання та первинне опрацювання різноманітної інфор-
мації, що може стати, передусім, у нагоді для ведення поточної
антирадянської пропаганди, а також у майбутньому – викори-
стовуватися у націонал-соціалістичному навчанні у НСДАП. Ці
статті, або «розробки» – під такою назвою вони фігурують у
документах Штабу – надходили до Управління штабу у Берліні,
де вони були покладені в основу окремого підручного архівного
зібрання одного з головних відділів – відділу «Використання»
(або «Оцінювання», після реорганізації – відділ «Облік і конт-
роль»), що займався збиранням і упорядкуванням цих матері-
алів. В окремому циркулярі Управління штабу від 29 травня
1943 р. зазначалося:

«Після  завершення  опрацювання  розробок  у  відділі  “Облік  та
контроль” Управління штабу існуватиме архівне зібрання, що
зробить можливим надання знання [в рамках] доповнення на-
явної у книгах та журналах Радянського Союзу інформації щодо
реалій радянського життя та діяльності»3.

3 Bundesarchiv (далі – BArch), NS 30/155/32. В перекладі українською мо-
вою див.: Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з
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діяльності і застосування їх у різних сферах життя у СРСР, зок-
рема, функціонування системи державного управління, еконо-
міки  та  житлового  господарства,  науки,  культури,  освітньої
справи тощо.

Документ, що публікується, як й інші подібні матеріали Опе-
ративного штабу, згадується також в одному з його основних
звітних документів про його роботу у 1944 р. При чому підкрес-
лено, серед іншого, й основну мету створення подібних матері-
алів, власне, і цього документу:

«[…] також важливий матеріал було зібрано у результаті числен-
них  розмов  з  окремими  особами  та  опитуванням  значної
кількості російських військовополонених, розміщених у таборах
поблизу лінії фронту. Таким чином було досягнуто якомога шир-
шої постановки питання щодо картини радянської дійсності»6.

Хоча наприкінці 1944 р. майбутня поразка Німеччини ставала
очевидною, співробітники Штабу продовжували працювати у
Ратіборі7, де на той час перебувала частина відділів Управління
штабу, що переїхали з Берліну через бомбардування міста союз-
никами ще у другій частині 1943 р. Серед них був зазначений
вище відділ «Облік та контроль», співробітники якого упоряд-
кували архів радянських матеріалів. Останні результати їхньої
роботи датовані лютим–березнем 1945 р.

Але водночас серед матеріалів Оперативного штабу таких
матеріалів, а саме інтерв’ю та опитувань, представлених у виг-
ляді завершеного і оформленого документу, збереглося небага-
то. Тим більше, що опитування, матеріали якого публікуються,
проводилося не серед цивільного населення, а серед військо-
вих, представників противника Німеччини,  на тему війни  та
окупації. Так, крім цього документу, нам відомий лише один
подібний документ, що у повному обсязі зберігся серед доку-
ментів Оперативного штабу – це матеріали опитування німець-

6 Hartung U. Verschleppt und verschollen… – S. 188. Документ в перекладі
українською мовою див.: Кашеварова Н. Діяльність Оперативного шта-
бу  Розенберґа  з  вивчення  нацистами  «східного  простору»  (1940–
1945)… – Ч. 2. – С. 543–545.

7 Ратібор (нім.: Ratibor) – нині м. Рацибуж у південно-західній частині Польщі
(польськ.: Racibórz).

Більшість  наукових  співробітників  Оперативного  штабу
були  відряджені  до  окупованої  нацистами  частини  СРСР  не
лише для перегляду і конфіскації культурних цінностей, а й з
метою збирання зазначеної вище інформації, володіли російсь-
кою мовою (або кількома слов’янськими мовами), і за фахом
були бібліотекарями, бібліографами, архівістами, музеєзнавця-
ми, філологами, славістами та ін. Знання російської  мови та-
кож дозволяло їм особисто спілкуватися з громадянами СРСР і
упорядковувати отримані свідчення. Такий спосіб отримання
інформації,  як  опитування,  активно  застосовувався  у  роботі
Оперативного штабу й обов’язково зазначався при оформленні
у переліку використаних джерел, який мав бути при будь-якій
подібній роботі, підготовленій при Штабі. Найчастіше опиту-
вали місцевих цивільних спеціалістів, що залишилися в окупації
і були готові співпрацювати зі Штабом, наприклад, науковців з
різних галузей, представників науково-технічної  інтелігенції
(інженерів, архітекторів, статистиків та ін.), педагогів, чинов-
ників та багатьох інших, на предмет їхніх професійних знань і

ня. – 552 с., Її ж: Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення
нацистами «східного простору» (1940–1945). – К.: Ін-т історії України,
2014. – Ч. 2: Документи. – 992 с. Себта Т.М. Оперативний штаб рейхсляй-
тера Розенберга та його бібліотечна діяльність в Україні: джерелознав-
чий  аналіз //  Бібліотеки Києва  у період нацистської окупації  (1941–
1943): дослідження: анот. покажчик, публікація документів. – К., 2004. –
С. 114–148; «Betr.: Sicherstellung»: NS-Kunstraub in der Sowjetunion / Wolf-
gang Eichwede, Ulrike Hartung (Hrsg.). – Bremen: Ed. Temmen, 1998. – 263 s.;
Grimsted P.K. Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder. A Survey
of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR).
Amsterdam: IISH, 2011. – 432 p.; Eadem: Trophies of War and Empire: The
Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of
Restitution / [foreword by Charles Kecskeméti]. – Cambridge: Harvard
University Press for Ukrainian Research Institute, 2001. – 749 p.; Gutsul N.
Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg und seine Tätigkeit in der Ukraine
(1941–1944). Retrieved from: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/
2014/11002/ pdf/GutsulNazarii_2013_07_02.pdf.; Hartung U. Verschleppt
und verschollen: eine Dokumentation deutscher, sowjetischer und amerika-
nischer Akten zum NS-Kunstraub in der Sowjetunion (1941–1948). – Bre-
men: Ed. Temmen, 2000. – 359 s; Raub und Rettung: russische Museen im
Zweiten Weltkrieg / Corinna Kuhr-Korolev, Ulrike Schmiegelt-Rietig, Elena
Zubkova, Wolfgang Eichwede. – Kõ ln: Bõ hlau Verlag, 2019. – 383 s.
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дянськими військовополоненими, з якими йому випала нагода
поспілкуватися на території Польщі. Він опитав 31-го військово-
полоненого, що потрапили у полон між 29 вересня та 13 жовтня
1944 р., які мали звання від старшого лейтенанта до рядового.

Шість осіб перебували у до збірно-пересильному пункті № 6.
Вони були поранені, тому їх залишили у місці здійснення опи-
тування  в той  час  як  пункт  було  переміщено  разом  з  лінією
фронту, 25 осіб належали до робочої команди з військовополо-
нених цього ж пункту. При цьому наведено дані кожного поло-
неного: прізвище, ім’я, по батькові, вік, національність, місце
походження, звання, професія. На жаль, нам не вдалося вста-
новити точне місце здійснення опитування. Місто Ратібор, заз-
начене  на  титульному  аркуші  роботи,  було  розташоване  у
південно-західній частині Польщі і означає лише місце укла-
дання роботи, де її місяць потому було упорядковано, надру-
ковано та зареєстровано як розробку Оперативного штабу Ро-
зенберґа. Про це свідчить наданий роботі тематичний шифр з
номером і рецензія співробітника Штабу від 15 січня 1945 р.,
додана до тексту. Але зміст документа свідчить на користь того,
що розмова інтерв’юера з полоненими відбувалася на території
Польщі. Як нам вдалося встановити, більшість цих радянських
військових потрапила до полону на території Латвії та Литви, і
утримувалася вже на території Польщі, недалеко від лінії фрон-
ту. Хоча  в якому  саме  підпункті збірно-пересильного пункту
№ 6, що не був стаціонарним (його частини або підпункти зна-
ходилися в різних районах поблизу лінії фронту) вони перебу-

цював на окупованій нацистами території СРСР у складі Головної ро-
бочої групи «Україна», передусім у Дніпропетровську та Кривому Розі.
Займався опрацюванням літератури та різних матеріалів з тематики
більшовизму, редагуванням. Після 1944 р. перебував у складі  різних
частин Оперативного штабу, що відступали до Західної Європи, зокре-
ма зондеркоманди «Схід», утвореної з залишків головних робочих груп
Оперативного штабу, що працювали  на  території СРСР. Після  їх роз-
пуску був задіяний над опрацюванням різних матеріалів Оперативно-
го штабу у Ратіборі. Із кінця 1944 р. також був зв’язковим при Вермахті.
Відомий, передусім, як автор великого німецько-російського фразео-
логічного словника, який витримав понад 20 перевидань (з 1966 р. по
1988 р.), кількох підручників і книг з граматики російської мови, а та-
кож спеціалізованих російсько-німецьких словників.

ких військових, що знаходиться в одній архівній справі з доку-
ментом,  що  публікується8.  Обидва наведені  документи  були
створені у жовтні–листопаді 1944 р. і на даний момент утворю-
ють одну архівну справу за номером 111 першого опису фонду
3676 у Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України9. Цей, другий, документ також є резуль-
татом  колективної  розмови  та  опитування  К.-А. Паффеном
німецьких військових 615-ї моторизованої санітарної роти на
предмет перебування німецьких  військ  на  території  Польщі
(ставлення місцевих поляків до німців та відносин між ними,
радянських партизан у Польщі тощо). Крім того, у Федерально-
му архіві Німеччини зберігся документ про опитування радян-
ських військовополонених, які погодилися співпрацювати. Во-
но проведене співробітниками Головної робочої групи «Центр»
1–3 грудня 1943 р. у пересильному таборі 24010 у Борисові не-
подалік Мінська. Опитали п’ятьох росіян і чотирьох поляків11.
Але на сьогодні матеріали цього опитування, як й, можливо,
інших (припускаємо, що опитувань могло бути й більше) серед
документів Оперативного штабу поки що нами не знайдені.

З метою підготовки документа, що публікується, у жовтні
1944 р.  співробітник  Оперативного  штабу  Карл-Август Паф-
фен12, філолог і знавець російської мови, тричі вів розмови з ра-

8 ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 111, арк. 46–58.
9 Нам відомий ще один примірник документа, що публікується, але з де-

що  зміненою  назвою: «Свідчення  військовополонених –  донесення
К.-А. Паффена»,  датований  1944 р.,  що  зберігається у  Федеральному
архіві в Берліні,  у фонді NS 15,  у справі  434. Цей фонд складається з
документів  служби  Уповноваженого  фюрера  у  справі  нагляду  за
загальним духовним і світоглядним навчанням та вихованням у НСДАП
(нім.: der Beauftragte des Führers für die Ü berwachung der gesamten geis-
tigen und  weltanschaulichen  Schulung  und Erziehung  der NSDAP),  тобто
А. Розенберґа, яка була тісно пов’язана з Оперативним штабом, і якій
останній постачав різноманітні матеріали з території СРСР.

10 Dulag 240, скороч. від німецького «Durchgangslager».
11 BArch, NS 30/33/278–279.
12 Карл-Авґуст  Паффен  (Karl-August  Paffen)  (1887–1965)  –  німецький

лінгвіст, славіст, знавець російської мови. Під час Другої світової війни –
співробітник Оперативного штабу Розенберґа,  у  1942–1943 рр.  пра-
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слюсарі, агрономи тощо, а також некваліфіковані робітники.
Нам додатково вдалося знайти точні відомості щодо трьох осіб
(офіцерського складу), але, на жаль, інформації щодо більшості
рядових не вдалося знайти у загальнодоступних базах, лише
окремі відомості, які у цій публікації не наводяться.

Опитування відбувалося у формі розмови і записування від-
повідей з коментарями та поясненнями К.-А. Паффена. Розмова
відбувалася російською мовою, документ, представлений у цій
публікації, був надрукований на друкарській машинці німець-
кою  мовою  можливо  через  місяць  після  розмови.  Переклад
німецькою зроблений самим К.-А. Паффеном. І хоча певною мі-
рою це вторинна передача інформації, й існує певна ймовірність
її викривлення, у нас немає підстав вбачати можливе змістовне
спотворення чи викривлення внаслідок перекладу. Оскільки
К.-А. Паффен був лінгвістом, знавцем російської мови, а наве-
дена пряма мова опитуваних і його примітки у тексті свідчать
про високий рівень розуміння і володіння мовою.

Після редакційно-технічного опрацювання  (редагування,
машинописний набір тощо) документ було надруковано у п’яти
примірниках. Оригінал і два примірники були призначені для
Головного відділу І Управління Оперативного штабу та Голов-
ного відділу ІІ, які станом на кінець 1944 р. перебували і працю-
вали у Ратіборі. У першу чергу, цей матеріал був призначений
для зазначеного Головного відділу І (колишній вищезгаданий
відділ «Оцінювання», або «Використання»), що й у 1944 р. – на
початку 1945 р. і надалі займався збиранням та оцінкою різно-
манітних матеріалів інформаційного та агітаційно-пропаган-
дистського змісту, пов’язаних з СРСР, упорядковував архів та-
ких робіт, а також аналізував можливості їхнього подальшого
використання, передусім надавав інформацію з цих донесень
для державних органів Третього райху та різних нацистських
структур, як на території нацистської Німеччини, так і поза нею.
Текст друкується за оригіналом, призначеним для Головного
відділу І Управління штабу.

Документ за характером є пропагандистським, він був при-
значений  як  для  подальшого  використання  інформації  про
ставлення місцевого населення вздовж лінії фронту до воюю-

вали – нам не вдалося встановити через нестачу даних у доку-
менті. Як і точне місцезнаходження лазарету у Польщі, у якому
перебували шість поранених військових. Але відомо, що всі опи-
тані радянські  військовополонені  належали до  18-ти  різних
військових підрозділів, а саме шість осіб – до 784-го зенітного
артилерійського полку, п’ять осіб – до 1413-го зенітного арти-
лерійського полку, три особи – до 1218-го зенітного артилер-
ійського полку, по дві особи – до 278-го та 1215-го полків13, по
одній особі – до 117-го  окремого  полку  повітряної  розвідки,
218-го  артилерійського  полку, 248-го,  258-го,  364-го,  454-го,
478-го, 572-го, 746-го, 1224-го, до 778-го резервного піхотного
полку14, 879-го та однієї не зазначеної у документі штрафної
роти (ідентифікована нами як 150 окрема армійська штрафна
рота 5-ї загальновійськової армії ІІІ-го Білоруського фронту)15.
Більшість з них перебувала у складі кількох фронтів, передусім,
І, ІІ і ІІІ Білоруських фронтів та І і ІІ Прибалтійських фронтів і,
відповідно, брала участь у кількох  операціях Червоної  Армії,
наприклад, у Білоруській наступальній операції, Ризькій та Ме-
мельській операціях у складі стратегічної Прибалтійської операції.

Всі військовополонені були молодого або середнього віку –
від 20 до 39 років, походили з різних міст і населених пунктів
СРСР (за місцем народження і місцем призову), зокрема, таких:
Москва  і Московська  область, Ленінград, Тула  і Тульська об-
ласть, Курськ, Калінінська, Воронезька, Іванівська, Тамбовська
області, з сіл Татарстану та Башкирії, Горно-Бадахшанської ав-
тономної  області.  Серед  полонених  були  також  мешканці
Харківської  та  Чернігівської  областей  України,  тогочасного
міста Артемівськ Сталінської області, незазначеного села з-під
Нового Бугу Миколаївської області, хоча лише двоє з цих чоти-
рьох осіб ідентифікували себе як «українців», двоє інших вказа-
ли, що вони «росіяни». За професійним складом серед них були
не лише професійні військові, а й інженери, вчителі, бухгалтери,

13 Точна структурна приналежність цих полків нами не ідентифікована.
14 Так само.
15 Детальніше щодо полків та їхнього підпорядкування див. далі у комен-

тарях до українського перекладу.
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зультаті діяльності нацистських установ під час Другої світової
війни та окупації, подібних документів небагато. Сподіваємо-
ся, що ця обставина разом з наведеними у документі фактами
робить  його  ще  більш  цінним  для  дослідників  не  лише  без-
посередньо Другої світової війни, а й історії Польщі під час на-
цистської та радянської окупації, істориків військової справи,
дослідників функціонування  каральної  радянської  системи,
внутрішньої ситуації і настроїв в Червоній Армії тощо, і завдя-
ки оприлюдненню документ займе належне місце у джерельній
базі історії Другої світової війни.

Переклад документа16

Оперативний штаб
райхсляйтера Розенберґа Ратібор, 23.11.44

для окупованих територій Mi17 № : 65
Головна робоча група «Центр»
[на стадії ліквідації] шифр документу 620/7018

Оригінал – до Управління штабу, Головного відділу І, Ратібор

1. Копія – до Управління штабу, Головного відділу І, Ратібор
2. Копія – до Управління штабу, Головного відділу ІІ, Берлін
3. Копія – до Управління штабу, Головного відділу І, Ратібор
4. Копія – до зондеркоманди «Схід», Фрауенберг
5. Копія – до ГРГ «Центр» [на стадії ліквідації]

Свідчення військовополонених збірного пункту для
полонених № 6 та робочої команди військовополонених

Укладач: оберайнзацфюрер19 Паффен
Джерела: пряме опитування 17-го, 20-го та

25-го жовтня 1944 р.

16 Переклад з німецької мови та коментарі Н. Г. Кашеварової.
17 Ймовірно, «Повідомлення» від нім. Mitteilung.
18 Приписано олівцем. Тут і далі – тематичний шифр роботи у архіві роз-

робок при Управлінні Оперативного штабу Розенберґа.
19 Оберайнзацфюрер (нім.: Obereinsatzführer) – одне з керівних службових

звань співробітників Оперативного штабу, що відповідали офіцерсь-

чих сторін, так і у пропаганді проти Радянського Союзу шля-
хом висвітлення поводження частин Червоної Армії у Польщі з
місцевим населенням та офіційного підґрунтя для такої пове-
дінки (накази та розпорядження командування), а також діяль-
ності окремих загонів НКВС у Польщі (як і загалом ставлення
самих опитуваних до НКВС та їхнього особистого досвіду), став-
лення  радянських  військових до  місцевого  населення, пере-
дусім, щодо примусового військового призову поляків та реп-
ресивного поводження з тими, хто ухилявся від призову або з
членами  їхніх  родин,  експропріації  матеріальних ресурсів  у
місцевого населення, панування у сільській місцевості голоду
та злиднів, а також, відповідно,  щодо  настроїв,  що  панували
серед поляків та серед рядових Червоної Армії. Окреме місце у
документі посіла інформація про діяльність радянських парти-
занських угруповань на західній території Польщі та вздовж її
західного кордону.

Зважаючи на особовий характер джерела, можемо припус-
тити певний рівень його суб’єктивності. Також загалом залиша-
ється відкритим, наприклад, питання про достовірність особо-
вих даних, наданих самими військовополоненими, точне місце
проведення опитування та ідентифікації робочої команди, до
якої  входили  опитувані,  а  також  щодо  місцезнаходження
підпункту вже згаданого збірно-пересильного пункту № 6. Але
водночас правдивість  наданої  особової  інформації  щодо  тих
опитаних осіб, яких нам вдалося відшукати у загальнодоступ-
них базах даних, найбільш повних на даний момент, серед яких,
наприклад, банк даних «Мемориал», база даних (з фотографія-
ми) музейного комплексу «Дорога памяти», ресурси «Память
народа» та «Подвиг народа» та ін. підтверджується джерела-
ми, представленими у них в оцифрованому вигляді. Але разом
з тим, незважаючи на те, що документ за своїм змістом певною
мірою  містить  елементи  суб’єктивності з  огляду  на  особове
походження джерела, ми можемо вважати його досить інфор-
мативним, передусім щодо деталей перебування Червоної армії
на території Польщі і поводження з місцевим населенням, об-
ставин примусового військового призову, продовольчої ситу-
ації тощо. До того ж, серед архівних матеріалів, створених у ре-
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Свідчення військовополонених збірного пункту для
 полонених № 6 та робочої команди військовополонених

(17-те, 20-те та 25-те жовтня 1944)

Попереднє зауваження:
Наступ Червоної Армії у Східній Пруссії, що розпочався 15

жовтня, призвів до переміщень збірно-пересильних пунктів для
військовополонених у кожному районі, так що робота того, хто
нижче підписався22, була значно ускладнена та частково немож-
лива. До збірного пункту № 8 той, хто нижче підписався, по-
трапив тоді, коли він вже почав переміщення. У збірному пункті
для військовополонених № 6 можна було допитати лише пора-
нених (військовополонені № № 1–6), яких мають вивезти ос-
танніми. Військовополонені № № 7–31 належать до новоство-
реної  робочої  команди.  Питання щодо  релігії  та  лялькового
театру у Червоній Армії поставлені за окремим побажанням23.
Перелік опитаних військовополонених24:
1) старший лейтенант Пучков Олександр Никифорович25, 32 ро-

ки, росіянин з Алма-Ати (Казахська Радянська Республіка),

22 Прийнята  у  німецькому  діловодстві  форма, йдеться  про автора  до-
кумента.

23 Тут і на початку розділу IV йдеться про окремий запит окремих струк-
тур Альфреда Розенберґа та інших німецьких установ щодо подібної
інформації, оскільки, як вже зазначалося, Оперативний штаб одним із
своїх завдань вбачав забезпечення інших структур інформацією, або
придатною  для  оперативного  використання  у війні,  або цінною  для
досліджень ворога, у даному випадку – СРСР.

24 Тут і далі щодо особових даних осіб, щодо яких нами подано інформа-
цію, див: банк даних «Мемориал» за адресою: https://obd-memorial.ru;
базу даних (з фотографіями) музейного комплексу  «Дорога памяти»
за адресою: https://1418museum.ru/; ресурси «Память народа» за ад-
ресою: https://pamyat-naroda.ru; «Подвиг народа» (проект Міністерства
оборони Російської Федерації) за адресою: http://podvignaroda.ru. Вод-
ночас пошук у базі даних Центру документації Об’єднання «Саксонські
меморіали» за адресою: https://ru.stsg.de/cms/node/11118 не дав ре-
зультатів.

25 Пучков Олександр Никифорович (30/31.05.1912–?) народився у Пермі,
призваний  Алма-Атинським РВК  (Казахська РСР)  у  1932 р.  Старший
лейтенант 248-го гвардійського стрілецького полку 83 дивізії 8-го гвар-

Машинописний набір: айнзацхельферін20 Петерсдорф
Сторінки: 43

Керівник Головної робочої групи «Центр»
[на стадії ліквідації]

[підпис]
(Ланґкопф)

[печатка Оперативного
штабу Розенберґа] штабсайнзацфюрер

Зміст:
Сторінки

І. Совєти у Польщі ............................................................................................ 6

ІІ. Червона Армія .............................................................................................26
1. Моральний дух військ ........................................................................26
2. Чи були вже оголошені будь-які накази

про те, як слід ставитися до німецького
цивільного населення?21 ..................................................................27

3. Політичне забезпечення та жорстка пропаганда ..............28
4. Масовий вступ до партії як засіб для

зміцнення бойового духу .................................................................29
5. Антисемітизм у Червоній Армії ....................................................32
6. Ляльковий театр у Червоній Армії .............................................33

ІІІ. Радянські партизани .............................................................................35

IV. Релігія у Радянській Росії ....................................................................38

ким званням. Звання були запроваджені, оскільки Оперативний штаб
працював на окупованих нацистами територіях та мав право працю-
вати у  прифронтовій зоні у  контакті з Вермахтом. Тому  формально
Оперативний штаб мав своєрідний «напіввійськовий статус», хоча сам
він був створений як самостійна структура при службі Уповноважено-
го фюрера у справі нагляду загальним духовним і світоглядним навчан-
ням та вихованням у НСДАП.

20 Нім. «Einsatzhelfer/in» – службове звання для допоміжних (технічних)
співробітників та співробітниць  Оперативного  штабу (секретарів  та
секретарок, стенографістів і стенографісток, перекладачів та ін.)

21 Знак питання у тексті.
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4) лейтенант [Єсенін] Іван Олександрович, 26 років, росіянин з
Максатіхи (Калінінська область30), призваний у серпні 1941,
1413-й піхотний полк31, до полону потрапив 7.10.44, професії
не має;

5) лейтенант Яковлєв Олексій Іванович, 30 років, росіянин з се-
ла  під Читою,  призваний  у  вересні  1942,  1413-й  піхотний
полк, до полону потрапив 7.10.44, агроном;

6) лейтенант  Гаршин  Іван Трофимович, 28  років, росіянин з
Таранівки  (Харківська  область),  призваний  у  серпні  1942,
218-й піхотний полк32, до полону потрапив 8.10.44, вчитель;

7) рядовий Андрюшин Тимофій Олександрович, 32 роки, росі-
янин з Тули, призваний у серпні 1941, 278-й піхотний полк,
потрапив до полону 9.10.44, слюсар;

8) старший сержант Волков Фома Андрійович, 32 роки, росія-
нин з села під Хорогом (Горно-Бадахшанська автономна об-
ласть), призваний у лютому 1943, 778-й резервний піхотний
полк33, до полону потрапив 8.10.44, бухгалтер;

9) старший сержант [Тошяк] Іван Іванович, 33 роки, росіянин з
Сімферополя, призваний у грудні 1941, 1413-й піхотний полк,
до полону потрапив 7.10.44, тракторист;

10) рядовий Берьозин Тимофій Олександрович, 39 років, росі-
янин з села під Кохмою (Іванівська область), призваний у
лютому 1942, 1215-й піхотний полк, до полону потрапив
6.10.44, завідувач складу;

був призваний у 1942 р., але дані в базах дещо різняться. Зник 9(10)
жовтня 1944 р., вважався загиблим,  у документах помилково зберіг-
лося ймовірне місце поховання у братській могилі на території Литви.
8 серпня 1967 р. отримав орден Вітчизняної війни ІІ ступеня у званні
старшини, 6 листопада 1985 р. – орден Вітчизняної війни І ступеня.

30 Нині Тверська область.
31 Тут і далі – 1413-й зенітний артилерійський полк 32-ї зенітної артиле-

рійської дивізії Ленінградського фронту.
32 Тут і далі – 218-й стрілецький полк 77-ї гвардійської стрілецької дивізії

25-го стрілецького корпусу 69-ї армії І-го Білоруського фронту.
33 Точно  не  ідентифіковано.  Ймовірно, йдеться  про  778-й  стрілецький

полк 247-ї стрілецької дивізії 61-го стрілецького корпусу 69-ї армії І-го
Білоруського фронту.

248-й піхотний26 полк27, до 18 серпня 1944 р. перебував при
військовій інтендантурі, до полону потрапив 9.10.44;

2) старший лейтенант, пілот Зубков Олексій Єфимович28, 24 ро-
ки, росіянин з Московської області, 117-й окремий полк по-
вітряної розвідки, призваний на початку 1939 року, підбитий
13.10.44, професії не має;

3) лейтенант Тринкін Василь Васильович29, 31 рік, росіянин з
Москви, був звільнений від служби до 9.7.44, окрема штраф-
на рота, до полону потрапив 9.10.44, інженер-технолог;

дійського стрілецького корпусу 11-ї гвардійської армії 3-го Білорусь-
кого фронту. Потрапив у полон 9 жовтня 1944 р., вважався загиблим і
похованим у братській могилі на території Литви.

26 Тут і далі у перекладі позначення «піхотний» – так у документі.
27 Тут  і далі  –  248-й  гвардійський  стрілецький  полк  83-ї  стрілецької

дивізії, 8-го гвардійського стрілецького корпусу 11-ї гвардійської армії
3-го Білоруського фронту.

28 Зубков Олексій Єфремович (19.03.1920–?) станом на жовтень 1944 р. –
старший лейтенант, штурман ескадрильї 117 окремого коригувально-
розвідувального авіаційного полку 1-ї повітряної армії 3-го Білорусь-
кого фронту, помічник командира артилерійського полку по військово-
повітряним силам. Народився у с. Нове (Нова) Волоколамського р-ну
Московської обл., кандидат у члени ВКП(б), закінчив військову службу
14 жовтня 1975 р. у  званні полковника. 13  жовтня 1944 р.  не повер-
нувся з виконання бойового завдання з коригування артилерійського
вогню на території, зайнятій противником, під час боїв за населений
пункт Ширвіндт на східній межі Східної Пруссії (нині – пос. Кутузово
Краснознаменського р-ну Калінінградської обл.), потрапив у полон, був
звільнений. 27 лютого 1943 р. був  нагороджений орденом  «Червона
Зірка» (як льотчик-спостерігач 32-ї окремої коригувальної ескадрильї
Західного фронту), 15 серпня  1944 р. –  орденом Червоного Прапора,
орденом Вітчизняної війни першого ступеню (як льотчик-спостерігач
32-ї окремої коригувальної авіаційної  ескадрильї 7-го гвардійського
окремого  розвідувального артилерійського  дивізіону 1-ї  повітряної
армії 3-го Білоруського фронту). Інформація щодо призову різниться:
сам О. Зубков вказав 1939 р., у документах БД «Меморіал» – дві дати:
15 листопада 1939 р. та 15 червня 1941 р. Мав такі медалі: «За оборону
Сталінграда», «За взяття Кенігсберга», «За перемогу над Німеччиною
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За перемогу над Японією».

29 Тринкін Василь Васильович (1913–[1995]) – рядовий 150 окремої армій-
ської  штрафної роти 5-ї армії.  Народився у  м. Орел  Орловської  обл.,
призваний у м. Москва (Октябрський РВК, Октябрський р-он), вперше
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19) рядовий Герушин Іван Фомич, 29 років, росіянин з Калуги,
призваний у серпні 1941, 784-й піхотний полк, до полону
потрапив 8.10.44, [бригадир];

20) рядовий Андрєєв Андрій Олександрович, 31 рік, росіянин з
Тули, призваний у грудні 1941, 1218-й піхотний полк, до
полону потрапив 9.10.[44], токар;

21) рядовий Макаров Осип Олександрович, 38 років, росіянин
із села під Самарою, призваний у лютому 1942, 1218-й піхот-
ний полк, до полону потрапив 9.10.[44], тракторист;

22) рядовий Пухлі[й] Іван Олексійович, 27 років, українець, із села
під Новим Бугом, призваний у березні 1943 (мав бронь), 879-
й артилерійський полк40, до полону потрапив 30.9.44, слюсар;

23) рядовий Стасевич Олексій Михайлович, 38 років, росіянин
з Артемівська, призваний у лютому 1942, 746-й піхотний
полк41, до полону потрапив 2.10.44, механік;

24) Рядовий Якута Сергій Іванович, 37 років, росіянин з м. Кіріши
(Ленінградська область), призваний у березні 1942, 784-й
піхотний полк, до полону потрапив 2.10.1944, робітник;

25) рядовий Єрмолей Єфим Єфимович, 34 роки, росіянин із села
під Уфою, призваний у лютому 1942, 784-й піхотний полк,
до полону потрапив 2.10.[1944], агроном;

26) рядовий Анютін Іван Миколайович, 38 років, росіянин із се-
ла під Вологдою, призваний у березні 1942, 784-й піхотний
полк, до полону потрапив 2.10.1944, колгоспний робітник;

27) рядовий Брузев Андрій Осипович, 24 роки, росіянин із села
під Тамбовом, призваний у квітні 1942, 454-й піхотний полк42,
до полону потрапив 7.10.[1944], колгоспний робітник;

28) лейтенант Мельник Олександр Іванович, 37 років, росіянин
з Москви, призваний у червні 1941, 572-й піхотний полк43,
до полону потрапив 4.10.1944, вчитель;

40 879-й стрілецький полк 158-ї стрілецької дивізії 43-ї ударної армії (з
жовтня 1944 р. – 4 ударна армія), І-го  Прибалтійського фронту.

41 Ймовірно, 746-й зенітний артилерійський полк 1-го корпусу протипо-
вітряної оборони Північного фронту протиповітряної оборони.

42 454-й стрілецький полк 100-ї стрілецької дивізії 106-го стрілецького
корпусу 60-ї армії І-го Українського фронту.

43 572-й стрілецький полк 100-ї стрілецької дивізії 106-го стрілецького
корпусу 60-ї армії І-го Українського фронту.

11) лейтенант Бєдняк Єфим Васильович, 27 років, росіянин з
Журавки (Воронезька область), призваний у грудні 1941,
1215-й  піхотний  полк,  потрапив  29.9.[44],  інженер-буді-
вельник;

12) старший сержант Смірнов Микола Миколайович, 38 років,
росіянин з села під Казанню, призваний у серпні 1941, 258-й
піхотний полк34, до полону потрапив 9.10.44, механік;

13) рядовий Перебаскін Андрій Іванович, 37 років, українець з
Харківської області, призваний у вересні 1941, 364-й піхотний
полк35, до полону потрапив 2.10.44, колгоспний робітник;

14) рядовий Богумов Олександр Олександрович, 29 років, росія-
нин з Моршанська (Тамбовська область), призваний у жовтні
1941, 278-й піхотний полк, до полону потрапив 9.10.44, кухар;

15) рядовий [Нємьянін] Іван Тимофійович, 33 роки, росіянин з
Воронежа, призваний у серпні 1943 р. (мав бронь), 1224-й
піхотний полк36, до полону потрапив 6.10.44, інженер;

16) рядовий [Дезіров] Фома Олександрович, 34 роки, росіянин
з Курська, призваний у вересні 1942, 478-й піхотний полк37,
до полону потрапив 2.10.44, інженер-будівельник;

17) лейтенант Краснов Максим Іванович, 37 років, росіянин з
Ленінграда, призваний у жовтні  1942 р., 1218-й піхотний
полк38, до полону потрапив 9.10.44, вчитель;

18) єфрейтор [Будрьов] Осип Осипович, 29 років, росіянин із се-
ла під Брянськом, призваний у вересні 1941, 784-й піхотний
полк39, до полону потрапив 8.10.44, колгоспний робітник;

34 258-й гвардійський  стрілецький  полк  56-ї  гвардійської стрілецької
дивізії 19-го гвардійського стрілецького корпусу 10-ї гвардійської армії
ІІ Прибалтійського фронту.

35 364-й  стрілецький  полк  139-ї  стрілецької дивізії 70-го  стрілецького
корпусу 49-ї армії ІІ-го Білоруського фронту.

36 1224-й гаубичний артилерійський полк 2-ї гвардійської армії І-го При-
балтійського фронту.

37 Ймовірно, 478-й гвардійський полк 320-ї стрілкової дивізії 37-го стрі-
лецького корпусу 46-ї армії ІІ Українського фронту.

38 Тут і далі – 1218-й зенітний артилерійський полк 13-ї зенітної артиле-
рійської дивізії 8-ї армії І-го Білоруського фронту.

39 Ймовірно, тут і далі – 784-й зенітний артилерійський полк 3-го корпусу
протиповітряної оборони Північного фронту протиповітряної оборони.
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4) Чи можна стверджувати те ж саме щодо інших народів, ук-
раїнців, білорусів та інших?

Військовополонений № 1: Хто ж скаже ворогу, що він добре
поводиться з населенням?
Військовополонений № 3: Говорять, що німці особливо пога-
но поводилися з поляками.
Військовополонений № 5: З боку білорусів нам не кажуть, що
німці погано з ними поводилися. Вони були заодно з німця-
ми і тому їх називають зрадниками (багато подібних вислов-
лювань).
Військовополонений № 11: З українцями також поводилися
погано. Розповідають, що у багатій Україні серед населення
панував голод, коли там були німці.
Військовополонений  № 17:  Гарне поводження  чи  погане  –
завжди буде реалізуватися політика, яка потрібна прямо за-
раз. Радянська держава ніколи не буде дружньою до народу,
що був під чужим впливом. Українці зазнавали поганого по-
водження з боку німців. Тому їх годували пряниками?45 Я ще
ніде не бачив стільки повішених і вбитих, як в Україні. І крім
того, їх масово заганяли на Донбас.
Інтерв’юер46: Чим було мотивоване таке поводження?
Військовополонений № 17: Також казали, що вони заодно з
німцями.

5) До польського населення згідно наказу ставилися з особли-
вою обережністю?

Військовополонений № 17: Я не вірю у щирість цього наказу.
Його було виконано, а солдати, які порушили наказ, були по-
карані.
Інтерв’юер: Ви можете назвати мені такі випадки?
Військовополонений № 17: Двоє чоловіків з моєї роти відпра-
вилися до штрафного батальйону, тому що вони займалися
пограбуваннями.

45 Тут йдеться про частину образного виразу «управляти за допомогою
батога й пряника».

46 Тут і далі «інтерв’юер» – сам К.-А. Паффен, так він позначив себе у тексті.

29) рядовий Катаєв Олександр Андрійович, 32 роки, росіянин
з Єфрємова (Тульська область), призваний у жовтні 1941,
784-й піхотний полк, до полону потрапив 2.10.[1944], ро-
бітник;

30) рядовий Орлов Юрій Олексійович, 20 років, росіянин із села
під  Черніговом,  призваний  у січні  1942, 1413-й піхотний
полк, до полону потрапив 9.10.[19]44, колгоспний робітник;

31) рядовий Сібіряк Микола Миколайович, 38 років, росіянин
із села під Рибінськом, призваний у березні 1942, 1413-й
піхотний полк, до полону потрапив 9.10.[19]44, колгоспний
робітник.

[підпис]
Паффен,
оберайнзацфюрер

I. Совєти у Польщі

1) Чи правда те, що частини Червоної Армії, що входили до Поль-
щі, мали наказ особливо тактовно поводитися з польським
населенням?

Військовополонений № 16: Вірно. Подібний наказ нам було
зачитано. Всі полонені офіцери (2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 28) підтвер-
дили це висловлювання44.

2) Від кого виходив наказ?
Військовополонений № 4: «Це був армійський приказ». Те ж
саме сказав військовополонений 17; інші про це точно не знають.

3) Приказ якось був обґрунтований?
Військовополонений № 1: «Так, його було обґрунтовано тим,
що  поляки  заслуговують  на  особливе  ставлення  тому,  що
вони зазнали поганого поводження з боку німців» (підтверд-
жено іншими).

44 Тут і далі курсивом нами подано примітки інтерв’юера у тексті, щоб
полегшити сприйняття змісту.
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Військовополонений № 1: Це відбувалося дуже часто, також
й останнім часом, коли я ще був у підрозділі, неодноразово
чув про бої з польськими бандами.
Інтерв’юер: Польське цивільне населення також брало участь
у цих зіткненнях?
Військовополонений № 1: Це також бувало, бували й обстріли
військ у населених пунктах.
Інтерв’юер: Що робили у таких випадках?
Військовополонений № 1: Місцевість зачищали.
Інтерв’юер: Отже, примушували чинити репресії?
Військовополонений № 1: Звісно, кожна ворожа армія пово-
дилася б так само.
Військовополонений № 3: Вочевидь, дотримувалися наказу,
але дії польського населення стали причиною нових заходів.
Інтерв’юер: Яким чином?
Військовополонений № 3: Населення погано поводилося з на-
ми. Накази військової адміністрації бойкотувалися, відбува-
лися саботажі і навіть розстріли окремих солдат і підрозділів.
Інтерв’юер: Ви вірили, що  польське  населення ставилося  б
привітно?
Військовополонений № 3: Якщо чесно, то ні, тому що з давніх
пір існують гострі протиріччя між росіянами і поляками. Ми
ще ніколи не знаходили спільної мови.
Інтерв’юер: Ви вірите, що у вас про це не знали?
Військовополонений № 3: (затримується з відповіддю): Зна-
ли чи не знали, ми у будь-якому випадку прийшли з гарними
намірами. (Здається, що цей військовополонений, що говорить
дуже обережно, не впевнений у своїх словах).
Військовополонений № 6: Ми вели себе з поляками дуже при-
стойно. Але також доходило до сутичок при мобілізації. Бага-
то  поляків  намагалися  уникнути  військового  обов’язку.  З
нами також воювали польські націоналісти, які порушували
постачання та чинили диверсії.
Інтерв’юер: І тому ви чинили репресії проти населення?
Військовополонений № 6: До цього нас змушували.
Свідчення інших військовополонених звучать в такому ж ключі
та не дають нічого нового.

Інтерв’юер: Крім цього, Ви нічого не знаєте?
Військовополонений № 17: Все ж таки я чув про багато ви-
падків, навіть про розстріли, але я нічого не можу сказати з
приводу цього, оскільки я не знаю нічого конкретного.
Інтерв’юер: І що було далі?
Військовополонений № 17: Потім настало те, на що ми всі очі-
кували. У нас стріляли, а після настала зачистка.
Інтерв’юер: Чому Ви говорите: «Ми всі на це очікували?»
Військовополонений [№ 17]: Хто ж не знає поляків? Чи був
колись в історії мир між Польщею та Росією, не кажучи вже
про радянську Росію? Поляки – непримиренні вороги і фана-
тичні націоналісти.
Інтерв’юер: Тобто Ви вважаєте, що це був лише жест?
Військовополонений № 17: Дуже вірно, лише жест, тільки щоб
сказати закордону та особливо нашим любим союзникам (со-
юзничкам!47): «Дивіться, з якими добрими намірами ми увійш-
ли до Польщі, і цей жест можна було собі дозволити тому, що
точно знали, що поляки самі кинули б виклик іншій поведінці.
Військовополонений № 1: Наказ виконувався точно. Всі, хто
щось вчинив, суворо каралися.
Інтерв’юер: Ви можете назвати такі випадки?
Військовополонений № 1: У нашому батальйоні одного чоло-
віка засудили до смерті тому, що він із застосуванням насил-
ля потрапив до одного будинку і там викрав коштовності. Це
єдиний випадок, який я знаю.
Інтерв’юер: Приказ суворо виконувався і самим останнім часом?
Військовополонений № 1: Саме так.
Інтерв’юер: Таким чином, у Польщі все пройшло спокійно, і
Червона армія змогла спокійно окупувати країну, звісно, не
рахуючи боїв на фронті.
Військовополонений № 1: Так не можна сказати. Доходило до
зіткнень з польськими бандами, з націоналістами.
Інтерв’юер: Це були окремі випадки чи це відбувалося частіше?

47 Так у тексті, слово «союзничкам» вказане російською мовою – транс-
літероване К.-А. Паффеном латиницею,  ймовірно,  щоб  підкреслити
іронічний тон слів військовополоненого.
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Інтерв’юер: Ви можете пригадати назви сіл, де це сталося?
Військовополонений № 17: Назв  сіл  я  не знаю.  Входили до
села і не знали, як воно зветься. Це було в районі Бяле, після
цього ми пройшли через Бяле.
Військовополонені № 1 та № 3 відповіли на питання № 6 так:
«Я про це нічого не знаю».
Військовополонений № 10 повідомив про напад польських на-
ціоналістів на обоз постачання,  який підвозив  амуніцію та
зброю. Весь супровід був убитий, зброя та амуніція потрапили
до рук націоналістів.
Військовополонений № 18 розповів, що його частина наприкінці
вересня переправлялася залізницею з Тересполя до Луківа. На
цьому  шляху  (бл.  100 км)  вночі  у  трьох  різних  місцях  були
підірвані рейки, а у Лукові частини висадилися тому, що, судя-
чи з усього, локомотив вийшов з ладу. Це повідомлення підтвер-
див військовополонений № 19, який належав до тієї ж самої
частини.
Військовополонений № 15 також повідомив про напад на обоз
постачання, де, правда, націоналісти не здобули значного успі-
ху. Банду вдалося оточити і знищити.
Військовополонений № 16: Польські банди в будь-який спосіб
підтримуються населенням. Товариш розповів мені, що вони
увійшли в одне село. Їм здалося підозрілим, що в той самий
час група дітей вибігла з села та зникла у лісі. Вночі на варто-
вих напали. Підозра одразу впала на дітей.
Інтерв’юер: Чи знаєте Ви, чи були застосовані репресії?
Військовополонений № 16: Цього я не знаю.
Інші полонені не зазнавали сутичок з поляками. Хоча чули про
них.

7) Червоноармійці були схильні до жорстокостей чи їх підбу-
рювали?

Військовополонений № 17: Це залежить від командира. Росій-
ська людина добродушна та сама не завдасть шкоди. Якщо
командир розсудливий та спокійний, то ніколи не дійде до
безчинств. Але Ви можете уявити, як це. Солдати почувають-
ся у небезпеці, і коли командир також втрачає голову та кри-

6) Вам довелося пережити зіткнення з польськими бандами?
Військовополонений № 11: Одного разу вночі під час виходу
з лісу нас обстріляли і через це було багато загиблих і багато
поранених. Було дуже темно, ми могли лише кинутися в ліс,
нічого не бачачи. Підрозділ, який йшов за нами, зайшов до
лісу. Але я не знаю, чи це напали поляки тому, що ми забрали
мертвих та поранених і пішли далі.
Інтерв’юер: Коли це було?
Військовополонений  № 11: Це  мало б  бути десь  у середині
серпня.
Військовополонений № 6: Біля м. Седльце у нас було важке
зіткнення з польськими націоналістами. Поляки напали на
залізничний ешелон і пограбували, конвой був убитий. Для
переслідування банди було послано дві роти. Нам вдалося їх
наздогнати. Але вони мали гарну позицію та завдали нам ве-
ликих втрат. Нарешті підрозділ зміг їх обійти та атакувати з
тилу. Майже всіх їх було вбито, лише залишки врятувалися в
селі. Коли ми вступили до села, нас обстрілювали з будинків.
Після чого ми оточили село та підпалили.
Інтерв’юер: що сталося з мешканцями?
Військовополонений № 6: Наші солдати були розлючені. Вони
знищували все, що було у них на шляху.
Інтерв’юер: Також жінок і дітей?
Військовополонений № 6: Ну так, також жінок і дітей.
Військовополонений № 17: Я побував у багатьох зіткненнях
з польськими націоналістами. Війна є війна, і я розумію, що з
ними воюють жорстоко, так само як і ми боремося з українсь-
кими націоналістами, тому що вони створюють серйозну не-
безпеку у тилу. Але не було потреби підпалювати села та вби-
вати всіх мешканців, як неодноразово траплялося в областях,
через які ми проходили. Гасло звучить так: «Геть польське
кодло!». І не питалося, це були чоловіки чи жінки і діти. Якщо
із села тікали чоловіки, щоб уникнути військової повинності,
то село спалювали як покарання. Наказ виголошував: «Всіх
мешканців брати в полон та вивозити». Але такого у мене не
було жодного разу. Все зводилося до якихось сутичок, жінки
чинили опір, здіймали галас і кидалися, і тоді вже йшла різня.
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Військовополонений № 1: Репресії застосовувалися тоді, коли
населення демонструвало вороже ставлення.
Інтерв’юер: Але таке бувало?
Військовополонений № 1: У кожній місцевості  були ворожі
елементи.
Військовополонений не хотів розмовляти на цю тему. Так само
військовополонений № 3 промовчав щодо цієї теми.
Військовополонений № 2: «Я нічого не можу сказати. Я був в
авіації та не знаю таких випадків. Але я знаю, що з родичами
втікачів поводилися «солодко»49.
Військовополонений № 4: Якщо чоловіки тікали з села, то ро-
дини репресували. Це порядки воєнного часу.
Інтерв’юер: Що означає тут «репресували»?
Військовополонений № 4: Їх вивозили.
Інтерв’юер: Куди, для чого?
Військовополонений № 4: Жінки мали працювати десь в іншо-
му місці, діти відправлялися до дитячих притулків.
Інтерв’юер: Ви знаєте подібні випадки?
Військовополонений № 4:  Я  такого  не  знаю,  але  так  буває
завжди.
Інтерв’юер:  Жінки  приходили  до  воєнної  індустрії  чи  на
шахти?
Військовополонений № 4: Можливо, туди також.
Військовополонений № 17: Я вже сказав Вам, що траплялося
з родичами. Якщо погано поводилися з родичами товаришів,
що без вини потрапляли у полон, то що ж вже робили з люби-
ми поляками!50 Хоча говорять, що треба щадити родини, тому
що є нагальна потреба в робочій силі, але майже завжди це
призводить до сутичок, а потім починаються побиття і смерті.
Я не буду стверджувати, що  вбивали всіх,  але завжди були
жертви.
Інтерв’юер: Ви переживали такі випадки?
Військовополонений № 17: Так, тричі.

49 Так у тексті.
50 Так у тексті.

чить: «Починайте, хлопці!» – і тоді солдати перетворюються
на диких тварин та вбивають все.
Військовополонений № 6: Командир нашого батальйону не
дозволяв жорстокості. Це знали всі, і тому нічого подібного
не було. Негідники є всюди, але суворістю їх тримали в підпо-
рядкуванні.
Військовополонений № 10: Товаришами нелегко  керувати.
Якщо той, хто ними керує, гарний, то вони також добрі, якщо
він поганий, то вони його наслідують. У нас був парторг, на
прізвище Євсєєв, який кричав при будь-якій нагоді: «Треба
знищувати  польське  бидло!».  І,  звісно,  товариші  вбивали
польське бидло48. Наш командир був гарною людиною, але
він не мав влади над парторгом. Він завжди добре його пере-
конував, але це не допомагало.

8) Як поляки ставилися до загальної мобілізації?
Військовополонений № 17: Поляки не мали бажання служи-
ти у Червоній Армії.
Інтерв’юер: Спочатку не говорилося про те, що поляки не хо-
чуть бути призваними?
Військовополонений № 17: Так, нам також це говорили. Але
потім з’явилися військові комісаріати і надсилали сповіщен-
ня у села. Вони (тобто поляки) масово тікали. Тому запрова-
дили  штрафні  комісії.  Почалося  справжнє  полювання  на
втікачів, частини НКВС прочісували села та всю місцевість.
Інтерв’юер: Вірно, що при цьому використовували так звані
«собачі загони»?
Військовополонений № 17: НКВС мало такі собачі загони. Я
не знаю, але можливо, що вони їх у цьому застосовували.
Військовополонений № 6: Я чув, що поляки були дуже нажа-
хані призовами. Бувало таке, що всі чоловіки тікали з якогось
населеного пункту.

9) Які репресії застосовували проти членів родин поляків, що
втекли?

48 Так у тексті.
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самого ранку до пізнього вечора. Ночами їх також виганяли.
Це не було гарне життя для них.
Інтерв’юер: Як інструктори поводилися з поляками?
Військовополонений№ 8: Дуже погано. Лайка ніколи не при-
пинялася.
Інтерв’юер: Побиття також були?
Військовополонений № 8: Їх жахливо били, так що їх можна
було пожаліти.
Інтерв’юер: У Червоній Армії не заборонено бити?
Військовополонений № 8: Звісно, заборонено, але поляки до
нас не належать – чужий (сторонній51) народ.
Інтерв’юер: Ви колись бачили, що червоноармієць був поби-
тий керівництвом?
Військовополонений № 8: Це неможливо, я такого ніколи не
бачив. Офіцера одразу б направили до штрафного батальйону.
Військовополонений № 13 (був відправлений до Пружан супро-
воджувати кінній транспорт): на одному хуторі (північніше
Пружан) я побачив поляків, які займалися військовими впра-
вами.  За  ними  наглядали  вартові. Вони  були  ще  в  їхньому
цивільному одязі. Там ми зробили зупинку, щоб напоїти ко-
ней. Один вартовий, який там стояв, розповів, що це були по-
лонені поляки, які мали бути відправлені до штрафної роти.
Вартовий сказав: «Я б не хотів бути на їхньому місці. Вони от-
римують більше тумаків, ніж їжі». Серед них були зовсім не-
молоді чоловіки та молоді хлопчиська, майже діти.

12) Ви щось знаєте про діяльність НКВС у Польщі?
Військовополонений № 8: У Янові був відділ пінського НКВС.
Точно не можу сказати. Ми бачили з лазарету, як повз про-
їжджають машини НКВС. Також вішали місцевих. Ви, мабуть,
знаєте методи НКВС. Підозрілі елементи знищують, і так по-
всюди. Потім ми звикли, і це нас надалі не турбувало. Подро-
биць я не знаю.
Військовополонений № 17: Я нічого не знав про діяльність
НКВС, лише що він багато займався поляками-втікачами. Ви

51 Так у тексті, це уточнення інтерв’юера.

Військовополонений № 6: У нашому селі південніше Брянсь-
ка, де ми два тижні перебували у запасі, зникли всі чоловіки,
коли ми прийшли. Тоді був наказ всім чоловікам звернутися
до військового комісаріату у Брянську. Одного дня з’явився
підрозділ НКВС та здійснив «прочісування» села. Всі мешканці
мали залишити будинки та їх всіх зібрали разом. Врешті-решт
їх всіх вивезли.
Інтерв’юер: Це відбулося мирно?
Військовополонений  № 6:  Було  багато галасу.  Також  били
людей, які не корилися, але нікого не було вбито.
Інтерв’юер: Людям дозволяли щось брати із собою?
Військовополонений № 6: Так, те, що вони могли унести.
Інтерв’юер: Що ставалося з худобою?
Військовополонений № 6: Її також вивозили. Наш командир
через це мав суперечку з командиром підрозділу НКВС. Той
хотів забрати худобу для потреб підрозділу. Нам залишили-
ся лише пара корів і свиней, домашня птиця.
Інтерв’юер: Ви знаєте, що далі було з людьми?
Військовополонений № 6: Цього я не знаю.

10) У Вашому підрозділі були щойно призвані поляки?
На це питання всі військовополонені відповіли негативно.

11) Вам відомо, чи мали щойно призвані поляки військову під-
готовку?

Військовополонений № 8: У вересні цього року я був у лаза-
реті у Янові (під Пінськом). Там навчали поляків.
Інтерв’юер: Розкажіть деталі того, що Ви там бачили, як роз-
міщували людей, як вони були вдягнені, як з ними поводили-
ся тощо.
Військовополонений № 8: Було бл. 2 000 людей. Там були ба-
раки, у яких вони жили. Але вони були там лише п’ять днів,
потім вже приходили нові. Від нудьги ми завжди стояли біля
вікна та спостерігали. Вони все ще були у цивільному одязі
та без зброї, і маршували туди-сюди. Потім вони мали співати,
але це звучало досить комічно. Коли вони співали, ми завжди
отримували задоволення.  Їм  не  було  спокою,  їх  ганяли  від
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Військовополонений № 6: Коли з села тікали чоловіки, щоб
уникнути призову на військову службу, то вивозилося ціле
село. Це я пережив сам і також знаю про це від інших.
Військовополонений № 15: На шляху ми часто бачили евакуй-
ованих сільських мешканців, жінок, дітей та старих чоловіків.
Інтерв’юер: Чи маршували вони і чи наглядали за ними?
Військовополонений № 15: Вони йшли пішки та їх супровод-
жували вартові.
Евакуйоване польське населення бачили також військовопо-
лонені № № 17, 19, 20 та 22.

14) Ви мали можливість поговорити з поляками?
Військовополонений  № 25:  Ми  провели одну  ніч в  одному
обійсті,  та я мав можливість поговорити з управляючим. Я
цікавився культурами, які тут вирощують.
Інтерв’юер: Поляк торкався політичних питань?
Військовополонений № 25: Звісно, ми розмовляли і про війну
також.
Інтерв’юер: Ви могли без проблем розмовляти з управляючим
чи це справило неприємне враження на Ваших товаришів?
Військовополонений № 25: Поляка зачинили у його квартирі,
і я мав наглядати, щоб він не покинув квартиру.
Інтерв’юер: Ви, відповідно, були разом з ним?
Військовополонений № 25: Власне, ні, я мав спати у передпо-
кої, потім він запросив мене на чай.
Інтерв’юер: Розкажіть, про що ви говорили?
Військовополонений № 25: Поляк говорив про нещастя, що
спіткало його країну. Він вважав, що польський уряд мав ви-
нести на обговорення пропозиції Німеччини замість того, щоб
вступити у війну, сподіваючись на підтримку Англії. Тоді ба-
гато польських патріотів  передбачали  занепад Польщі.  Він
також припустив, що вона стане останньою самопожертвою.
Яким важким не було б ярмо Німеччини, це було б меншим
злом. У поневоленні радянською Росією польське населення
і далі зазнаватиме втрат. Опір Польщі більшовизму вичерпає
море крові, і те, що залишиться, буде лише залишком, якому
не залишиться нічого, крім спогадів.

знаєте НКВС? Це найжорстокіший інститут у світі, який міг
створити лише диявол, і диявол його створив. З того, хто по-
трапляв  у пазурі НКВС, вичавлювали останні  краплі крові,
найгірші знущання інквізиції ніщо порівняно з тим, що чи-
нив НКВС зі своїми жертвами. Це тварини у людській подобі,
найгірші злочинці проти людяності, кровожерні садисти. Це
не нормальні люди, нормальні люди втратили б розум від цієї
справи, ні, це вже напів ненормальні, які вже більше не зна-
ють, що зробити з людьми. Мої батьки стали такими нещасни-
ми жертвами. Дозвольте розказати Вам, що з ними сталося.
Від моїх братів і сестер я більше нічого не чув. Я сам півроку
жив як безпритульний, поки мене не забрали з вулиці.
Інтерв’юер: Як так сталося, що Ви стали вчителем?
Військовополонений № 17: П’ять разів я тікав з інтернату.
Інтерв’юер: Коли Ваші батьки були заарештовані?
Військовополонений № 17: У 1921. Мій батько був офіцером
у армії Врангеля, тоді мені будо вже 14 років.
Інтерв’юер: А як Ви стали вчителем?
Військовополонений № 17: В інтернаті я познайомився з ви-
хователем, який зробив мені багато добра. Я був допитливий,
і  завдяки  йому  я  потрапив до  інтернату  і  зміг  відвідувати
школу.
Інт.? Що ставало з більшістю безпритульних дітей?
Військовополонений [№ 17]: Намагалися всім їм дати освіту.
Більшість ставали майстрами та спеціалістами, але це трива-
ло дуже довго – поки вони звикнуть до порядку,  і багато  з
них і пізніше перебували під наглядом міліції.
Інтерв’юер: Щодо діяльності НКВС у Польщі Ви нічого не знаєте?
Військовополонений № 17: Не треба знати окремих випадків.
Система завжди та ж сама. Коли народ так вороже ставиться
до радянської держави, як поляки, тоді відомо, що НКВС ма-
тиме багато роботи.

13) Частину польського населення евакуювали?
Військовополонений № 18: За фронтом була смуга у 10-12 км
глибиною, де не було жодної душі.
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основа для домовленості Польщі з Німеччиною. Принаймні,
поляки в це вірили. Але Радянська Росія не домовляється, або
домовляється  лише для видимості.  Польща  так  часто  і  так
довго «перемелюється» радянською дробильною машиною,
поки  не  залишиться  те  найменше,  що  без  жодного  звуку
підкориться натиску більшовизму.
Інтерв’юер: Ви є членом партії?
Військовополонений № 25: Я не є членом партії, я вже занадто
старий, щоб їм бути53.
Інтерв’юер: Але Ви – свідомий радянський громадянин?
Військовополонений № 25 (сміючись): Що означає «свідомий
радянський  громадянин»?  Зрозуміло, що  не  почути  нічого
іншого, крім того, що я маю відповісти на це питання! Але,
врешті-решт, у кожного свої думки, можна щось критикува-
ти, не будучи антиреволюціонером.
Інтерв’юер: Поляк казав про те, що багато військовозобов’яза-
них чоловіків втекли?
Військовополонений № 25: Він казав про те, що вони масово
тікали. Жоден не може собі уявити, що значила для поляка
бути зобов’язаним служити у Червоній Армії.
Військовополонений № 25 дивується, що Німеччина не приму-
сила поляків боротися з червоними. Він розглядає це як упу-
щення, що тепер дається взнаки. Ще він зазначив щодо заува-
ження інтерв’юера у зв’язку з цим: «У Радянському Союзі я ніко-
ли не помічав здивування з того, що чоловіки звільнених дер-
жав зобов’язані вступати до Червоної Армії. Кожний вважав
це чимось само собою зрозумілим.

Розмови інших військовополонених з поляками не містять нової
інформації.

15) Чи займається Радянський Союз у Польщі політичною про-
пагандою?

Військовополонений № 25: Хоча на вулицях можна було поба-
чити відомі гасла, я не помічав інтенсивної пропагандистсь-
кої діяльності.

53 Так у тексті.

Інтерв’юер: Що Ви самі думаєте про те, що сказав поляк?
Військовополонений № 25 (знизуючи плечима і трохи помов-
чавши): всі поляки – затяті націоналісти, набагато більше, ніж
наші громадяни, для яких слова «націоналізм» вже не існує.
Навіть раніше націоналістична течія існувала [у нас] лише в
окремих колах інтелігенції. Що ж цікавило народи Радянсько-
го Союзу у війні з Німеччиною! Хоча у нас вже роками говори-
ли щодо майбутньої війни проти Німеччини. Але питання, яке
весь час можна було почути: коли Німеччина на нас нападе?
Але це було лише своєрідне гасло, що уряд поширював серед
народу. У кінцевому рахунку воно стало ключовою фразою52,
що  була  відома  навіть  дітям.  Але  незважаючи  на  це  народ
серйозно не думав про війну. (Інтерв’юер: Ви ж хотіли висло-
витися щодо слів поляка!) У поляків по-іншому. Поляки – за-
тяті  націоналісти  і  неймовірно  пишалися  відродженням
польської  держави.  З  імперіалістичної  війни  вони  вийшли
переможцями, а у цій війні їм не було чого вигравати, лише
втрачати. Тому також так багато поляків були проти військо-
вого  протистояння з Німеччиною,  як  мені  розповів  старий
поляк. Коли німці вступили до Польщі, у нас (у Радянському
Союзі) казали, що це кінець польської держави, немає значен-
ня, хто вийде переможцем, так як не було ні найменшого сум-
ніву  в  тому,  що  Німеччина  не  зупиниться  на  радянсько-
польському кордоні. Про загрозу з боку Радянської Росії в той
час у Польщі загалом більше не думали, тим більше, що Німеч-
чина успішно розпочала свій наступ на Схід. Поляк також ска-
зав, що поляки під час окупації ніколи не припинили б шко-
дити німцям, як вони тільки могли. Вони бачили у Німеччині
єдиного ворога, і тим самим допомогли своїм затятим воро-
гам, хто міг би колись повірити, що німецька армія, яка вважа-
лася непереможною, буде змушена відступати! А тепер виник-
ла набагато більша загроза для поляків. У перемогу Німеччини
більше ніхто не вірив, ані у Радянській Росії, ані у Польщі. Так
що Радянська Росія буде правити Польщею, а те, чим вона пра-
вить, вже не буде  існувати. Можливо, ще могла б знайтися

52 У документі цей вираз за змістом ближче до російського виразу «изби-
тая фраза».
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Висловлювання інших військовополонених стосувалися лише
щодо євреїв у Червоній Армії.

19) Якими є зараз умови життя у Польщі?
Військовополонений № 15 (порівн. з № 15, з його розмовою з
одним польським управлінцем): Поляк розповів мені, що всюди
вибухнув голод. Вже за німецької окупації виникла інфляція
німецьких грошей, але тепер гроші, і радянські гроші також,
мають  лише вартість  паперу,  [на якому  надруковані].  Хоча
поляки були змушені приймати радянські гроші, але для них
самих вони абсолютно не мали цінності. Навіть чорна торгів-
ля повністю припинилася. Кожен ховав свої останні запаси.
Він (поляк) чув, що у містах люди домішують молоту деревну
кору до борошна  і  їдять м’ясо  собак  і котів.  Постачання  до
великих населених пунктів  та міст повністю припинилося.
Серед маленьких дітей є масові смерті. Також говорять про
епідемії.
Інтерв’юер:  У  Вас  склалося  враження,  що  сказане  поляком
відповідає дійсності?
Військовополонений  № 25:  Чесно  кажучи,  ні.  Але  на  це  не
звертали особливої уваги. Люди не виглядають такими, що
страждають від голоду. Правда, я мало бував у великих насе-
лених пунктах.
Військовополонений № 16: Всюди, де ми були, навколо нас
одразу збиралася купа дітей, які просили хліба. Вони вигля-
дали дуже зголоднілими і жадібно його ковтали, як тварини.
Інтерв’юер: Товариші завжди давали дітям хліб?
Військовополонений № 16: Хто ж міг не дати хліба дитині, що
голодує? Всі давали!
Інтерв’юер: Дорослі також жебракували?
Військовополонений  № 16:  Я  лише  одного  разу  бачив,  що
одна стара жінка просила їжу, але з’ясувалося, що вона була
росіянкою.
(інші висловлювання – такі ж самі за змістом)
Військовополонений № 6: Перед лазаретом, де я лежав, упро-
довж цілого дня збиралися діти та випрошували їжу. Кухар з

Військовополонений № 26: Товариші не можуть Вам сказа-
ти, чи виступала партія з пропагандою, ми на фронті і не знає-
мо, що відбувається за нами.
Військовополонений  № 8 (лежав  у  лазареті  у  Польщі):  У
Польщі не велася політична пропаганда. Поляки поводилися
як вороги, серед ворогів не ведуть жодної пропаганди.
Інтерв’юер: Добре, але напевне є польські комуністи, що ве-
дуть пропаганду, як би там не було?
Військовополонений  № 8 (сміється):  Польські  комуністи?
Спочатку ними певним чином займався «особливий відділ»
(НКВС).
Військовополонений № 13: (короткий час був у Пружанах): Я
не бачив ніякої пропагандистської діяльності у тих населе-
них пунктах, через які я проходив.

16) У Польщі запровадили колгоспи?
Жоден  з військовополонених не  може  сказати  щодо цього
нічого позитивного, але загальною є думка, що це сама собою
зрозуміла річ.

17) Як ставиться радянська держава до польської церкви?
Військовополонений № 17: Дружньо, само собою. Не відхиля-
лися від загальної лінії.
Військовополонений № 8: Церкви відвідувалися, і було чути
дзвони. Все-таки в Радянському Союзі панує свобода вірос-
повідання.
Військовополонений № 13: Я бачив багато церков, у яких про-
водилися служби.

18) Ви бачили євреїв у Польщі?
Жоден з військовополонених не бачив євреїв у Польщі. Військо-
вополонений № 17 зауважив з цього приводу таке: У нас роз-
повідали, що у Польщі більше немає євреїв. Так звідки ж ма-
ють взятися євреї. Навряд чи до початку війни з Польщі євреї
тікали до Радянської Росії, їх би теж не пустили. Але наші євреї
не йдуть до сільської місцевості, де панує велика бідність. [В
складі] адміністративних структур Червоної армії, звісно, до
Польщі прийшло багато євреїв.
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Інтерв’юер: Реквізиції відбувалися без огляду на потреби на-
селення?
Військовополонений № 21: Це залежало від командира, а та-
кож від того, що знаходили. Спочатку мали бути забезпечені
потреби війська. Наш командир брав лише те, що нам дійсно
було потрібно.
Військовополонений № 19: У населених пунктах, з яких втіка-
ли чоловіки, було забрано все. Ми завжди везли із собою ба-
гато продуктів, які ми забирали, а також живу худобу.
Інтерв’юер – до військовополоненого № 25 (порівн. його роз-
мову з польським господарем під № 15 та № 19): Поляк нічого
не розповідав Вам про конфіскації зерна та худоби?
Військовополонений  № 25:  Ми  про це  вже  говорили.  Ну,  у
нього було так само, як і всюди. Наприкінці серпня весь вро-
жай  був  конфіскований  радянськими  адміністративними
органами.  Худобу  було  забито  за  необхідності,  для  частин
Червоної Армії.

21) Ви бачили німецьких військовополонених у Польщі?
З  розмов  відомо,  що  майже  всі  допитані  бачили  німецьких
військовополонених за лінією  радянського  фронту.  Численні
німецькі військовополонені були зайняті земельними робота-
ми за лінією фронту. Також при підрозділі можна було бачити
лише одного вартового на 100 осіб. Військовополонений № 13
пояснив щодо цього: «Всі німецькі військовополонені знають,
що  за  одного  втікача  розстрілюють  п’ять  чоловіків.  Тому
немає жодного остраху, що німці тікатимуть.»
Військовополонений  № 6  та  інші  підтверджують  слова
військовополоненого № 6. Військовополонений № 13 ще заува-
жив: Раніше не можна було побачити, що німці працювали б
за лінією нашого фронту. Раніше їх так само відправляли до
тилу. Але тепер у нашому полоні так багато німців, що з пере-
правленням вже можна так не поспішати.
Військовополонений № 19 зауважив таке: Німці тепер так са-
мо працюють за лінією фронту, як вони чинили з їхніми по-
лоненими.  Здається,  у  забезпеченні  продуктами  нічого  не
змінилося. Військовополонений № 8 сказав, що німецькі військо-

лазарету виносив їм рештки, які залишалися після нас. Коли
він з’являвся, до нього кидалися діти, як голодні тварини.
Військовополонений № 18: Ми ночували в одному селі, де лю-
ди тинялися без діла, як такі, що жебракують. У домі, де ми
спали з кількома товаришами, людям не було, що їсти. Й це
були селяни. І так було всюди. Наш парторг казав: «Бачите,
до чого веде індивідуальне господарство! При колективному
господарстві таке неможливо!». Щодо цього мій товариш ска-
зав мені: «Як може Іванич (парторг) казати такі дурниці?! Хіба
цей стан бідності якось пов’язаний з індивідуальним госпо-
дарством».
Інтерв’юер:  У  Вас  було враження,  що  більшість  товаришів
вірили парторгу?
Військовополонений № 18: Звісно, тупа худоба той, хто вірить
всьому, що йому кажуть.
Інтерв’юер: Ви дізналися, чому у людей більше нічого не було?
Військовополонений № 18: Коли ми прийшли до помешкан-
ня, ми хотіли взяти у господарів пару курок, щоб їх засмажи-
ти. Тоді жінка сказала: «Вже все забрали». Вона взагалі більше
нічого не казала, повторяла без кінця: «Все вже забрали». Тоді
ми  пішли надвір,  шукали,  але  нічого  не  знайшли.  Ми  дали
жінці та дітям хліб і консерви. Вони з’їли все одразу.

20) Червона Армія забирала у Польщі худобу та запаси зерна?
Військовополонений № 18: Спочатку загалом йшлося про те,
що у Польщі не було ніяких конфіскацій. У серпні зерно част-
ково було ще в полях. Мені невідомо, чи мали селяни здавати
зерно. Але під час просування нам не підвозили продукти хар-
чування, і було так – «Ваше забезпечення тримається на се-
лянах». Всюди, куди ми приходили, ми забирали, й інші роби-
ли так само. Часто ми приходили до сіл, де більше нічого не
було. Тому що там до нас вже побували інші частини.
Військовополонений  № 21:  Ми  жили  виключно  за  рахунок
запасів продовольства, які ми знаходили. Нас завжди дивува-
ло, що німці так багато чого залишили. Там, де ми побували,
більше нічого немає.
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Інтерв’юер: Після цього парторг ще зачитував витяги з газет?
Військовополонений № 17: Вони раптово припинилися. Коли
хтось питав: «Як там на Західному фронті?», він не отриму-
вав відповіді. Останніми тижнями ми більше не отримували
газет, і ми не знали, що відбувається по ту сторону.
Військовополонений № 5: Товариші дуже пали духом через
високі втрати, які у нас були. Ми більше не зважали на жор-
стокий опір.
Військовополонений № 9: Ми уклали парі щодо того, коли ми
увійдемо до Берліну. Наш командир казав про те, що всі ми
отримаємо нову уніформу. Коли почався наступ, говорилося:
«Тепер ми отримаємо форму» і так думали військові частини.
Військовополонений № 14: Зі мною говорили товариші про
те, що я б міг куховарити, коли ми прийдемо до Німеччини. Я
сказав: «Там ви зможете лизати свої кістки».
Інтерв’юер: Що це має значити, я не розумію?
Військовополонений № 14: Розповідають ж, що у Німеччині
панує жахливий голод (Військовополонений № 14 – кухар).

2) Чи були вже оголошені будь-які прикази про те, як слід ста-
витися до німецького цивільного населення?

Військовополонені № № 21, 23, 24, 27 на питання відповіли не-
гативно.
Військовополонений  № 28:  Накази  не  звучали,  але  про  це
питання багато говорили. Деякі були тієї точки зору, що тре-
ба вбивати всіх німців як  відплатою за багато  смертей, які
вони у нас вчинили. Про це говорилося у присутності офіцерів,
і деякі офіцери обговорювали цю тему.
Інтерв’юер: Як ставилися до цього прості солдати?
Військовополонений № 28: Простий солдат орієнтувався на
командира. Без поступки командира жорстокості не чинилося.
Інтерв’юер: Офіцери не робили нічого, щоб припинити роз-
мови солдат?
Військовополонений № 28: ні, нічого.
Військовополонений № 29: Наш парторг казав нам: Можете
вбивати всіх фриців, і кожен може взяти собі жінку.

вополонені  на  фронті  отримують  військове  забезпечення
(військовий пайок) як і солдати Червоної Армії.

ІІ. Червона Армія

1) Моральний дух військ
Військовополонений  № 2:  Звісно,  можна  посперечатися  [з
того приводу], чи всі  ми дуже розчаровані.  Загальна думка
була така: до приходу зими війна скінчиться, і не було нікого,
хто б мав у цьому сумніви. Ми мали для цього всі підстави.
Після наступу у липні у німцях більше не бачили серйозного
ворога. Чорт знає, звідки вони лише беруть сили!
Військовополонений № 4: Наші війська стали зовсім впевне-
ними. Ми проходили по сотні кілометрів, не зустрічаючи серй-
озного опору. Всі думали, так буде і далі до Берліна. А тепер
подивиться на німців! Раптом фронт знову у них, і вони непо-
гано воюють. Ми зазнали дуже великих кривавих втрат.
Військовополонений № 17: Солдати розмовляли один з од-
ним в переможному безумстві. Офіцерам було віддано наказ
раз  за  разом  вказувати  на  майбутню  остаточну  поразку
німецьких армій. За жодної можливості ми мали казати: ще
лише один сильний удар і з ними буде покінчено. Політичні
керівники кожного дня читали витяги з газет, де йшлося про
поразку німецьких військ у Франції. Я завжди був песимістом,
я завжди гадав, що відступ німців був хитрістю. Останнім ча-
сом я іншої думки. Фактично у нас більше не було супротив-
ників, ми пройшли сотні кілометрів, не побачивши німець-
ких військ. До того ж чули про швидку втечу німців з Франції.
Різне  розповідали,  і наш  парторг  подавав нам  як  правду: у
самій Німеччині вже розгорнулася революція і німецькі сол-
дати відмовляються воювати далі. Товариші жартували між
собою,  говорили про дім та своїх  рідних, яких вони мали б
скоро побачити.
Інтерв’юер: А потім?
Військовополонений  № 17:  Потім  німецький  фронт  знову
зміцнився, і наприкінці ми знову мали перед собою сильного
ворога, який завдав нам жахливих втрат.
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Військовополонений № 28: Про обговореннях становища сол-
дат підбурювали проти німців. Завжди говорилося, що наста-
не час відплати (порівн. тут п. 1 «Настрій військ»).

4) Масовий вступ до партії як засіб для зміцнення бойового духу
Військовополонений № 24: Щоденно нас закликали вступа-
ти у партію. При цьому вказувалося на полегшені умови. По-
трібно було лише привести двох свідків, і вже був кандидат.
Вже через місяць можна було стати членом партії.
Військовополонений № 25: Наш парторг звертався до окре-
мих товаришів та закликав їх подавати заяви для вступу до
партії. Якщо товариш не записувався, тоді він знову звертав-
ся до нього, допоки той не записувався.
Інтерв’юер: До яких людей він звертався?
Військовополонений № 25: Передусім до таких, що відзначи-
лися у бою та вже отримали ордени.
Інтерв’юер: Він звертався до старших людей чи до молодших?
Військовополонений № 25: Мабуть що він звертався до мо-
лодих.
Інтерв’юер: Багато людей записалося до вступу?
Військовополонений № 25: Багато.
Інтерв’юер: До Вас він не звертався? Ви все ще солдат від по-
чатку?
Військовополонений (34 роки): Солдат старше 30-ти років не
закликали.
Інтерв’юер: Це розпорядження?
Військовополонений № 25: Цього я не знаю, до старших не
зверталися.
Інтерв’юер: Старші не були цьому раді?
Військовополонений № 25 (сміється): Я в це не вірю.
Інтерв’юер (до  військовополоненого  № 26):  Ви  можете мені
сказати, чому чоловіків старше 30-ти років не закликали всту-
пати в партію?
Військовополонений № 26: Дуже просто, це знає кожен. Від
членів партії вимагають, щоб вони поставили на кін своє жит-
тя.  Старший  чоловік  цього  не зробить,  він  думає про  свою
родину і хоче жити.

Інтерв’юер: Як реагували Ваші товариші на ці слова?
Військовополонений № 29: Вони сміялися, один вигукнув: Я
вже давно хочу собі блондиночку.
Інтерв’юер: Що на це сказав парторг?
Військовополонений № 29: Він також сміявся.
Військовополонений № 6: Я нічого не чув про накази, але сол-
дати були дуже підбурені промовами і газетними статями.
Інтерв’юер: Вони говорили про промови, хто їх вів?
Військовополонений № 6: Це були окремі офіцери і партор-
ги, які підбурювали солдат своїми словами. Вони говорять про
німців як про вбивць безневинних жінок і дітей, і це має бути
відплачене. Так і до вбивства недалеко.
Інтерв’юер: Це лише окремі особи, чи так говорять всі?
Військовополонений № 6:  Ні,  лише  окремі. Наш командир,
наприклад, розважливий чоловік, який завжди каже: зловжи-
вання відбуваються у кожній війні, і за це не можна робити
відповідальним весь народ.

3) Політичне забезпечення та жорстка пропаганда54

Військовополонений № 17: Політичного навчання, яким воно
було раніше, підрозділи в останні місяці вже не мали. Голов-
ною темою кожного обговорення був «аналіз становища», де,
по  суті, вголос  зачитувалися  витяги  з  газетних  статей про
успіхи  Червоної  Армії  та  її  союзників.  При  цьому  завжди
підкреслювалося, що перемоги Червоної Армії такі значні, як
всі перемоги у світовій історії. Все надмірно перебільшувало-
ся. Останнім часом перед тим, як я потрапив у полон, не було
доповідей. Також не надходили газети. Що ж, у нас були інші
справи, ніж говорити про політичне становище. Під час на-
ступу  солдатам  щоденно  зачитували оперативні  зведення
Червоної Армії та її союзників. Але коли початися бої, це при-
пинилося.
Всі висловлювання звучали у такому ж руслі.

54 Тут  у  тексті: «пропаганда  щодо  “жорстокостей”»,  що  начебто мали
місце».
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Військовополонений № 17: Застосовувалася жахлива пропа-
ганда, щоб зробити з молодих солдат членів партії. І знову це
хитрість батюшки Сталіна. Члени партії мають зважуватися
на все, вони мають помирати по команді, і вони помирають.
Немає кращого засобу мати бійців для перемоги. Як все це
просто! Їм казали це так, що вони ніколи не могли сказати
«ні». Ну, адже ти член партії, роби все як взірець для всіх інших.
Інтерв’юер: До того, як прийняти когось, дізнавалися перед
цим про його походження?
Військовополонений  № 17:  Таке  роблять,  начебто!  Навіть
збирається комісія, що радиться щодо прийому. Але у дійс-
ності приймають всіх.
Інтерв’юер: З кого складалася комісія?
Військовополонений № 17: З парторга та командира.
Інтерв’юер: Солдати також приходили добровільно, без спеці-
ального виклику?
Військовополонений № 17: Я не знаю жодного такого випадку.
Інтерв’юер: Чи немає небезпеки – того,  що  через це партія
«розбавляється»?
Військовополонений № 17: Жодною мірою, більшість цих пар-
тійних членів гинуть. А якщо ні, що заважає партії пізніше зно-
ву провести чистку!
Інтерв’юер: А якщо такий молодий член партії не показує себе
в бою?
Військовополонений № 17: Тоді його виключають, але я тако-
го ще не знаю.
Інтерв’юер: А якщо він потрапить у полон?
Військовополонений № 17: Тоді, звісно, також.
Інтерв’юер: Цим молодим партійцям швидше давали відзнаки
чи підвищували, ніж інших?
Військовополонений  № 17:  Само  собою  зрозуміло,  що  їм
дається більше можливостей показати себе.

5) Антисемітизм у Червоній Армії
Стислий підсумок: антисемітська течія одного разу була від-
чутною, коли Червона Армія відступала і вимушена була пе-

Інтерв’юер: Чи розрізняли молодих людей – одружені вони
чи ні?
Військовополонений № 26: Жодним чином! Багато молодих
людей одружені, але вони мало знають свою дружину і біль-
шість з них також ще не має дітей.
Військовополонений № 27: Я став членом партії. Що я мав ро-
бити? Всі інші ним стали, тому і я став.
Інтерв’юер:  Чи  отримували  молоді  члени партії  політичну
освіту?
Військовополонений № 27: Таку саму, як й інші.
Інтерв’юер:Що вам казали, коли вас всіх прийняли до партії?
Військовополонений № 27: Нас всіх зібрали разом, і потім го-
ворив парторг.
Інтерв’юер: Що він казав?
Військовополонений № 27: При вступі до партії ми отриму-
вали особливу відзнаку. Ми були б бійцями за свободу і славу
нашої Батьківщини.
Інтерв’юер: Все?
Військовополонений № 27: Парторг казав небагато, я забув
це. (Через деякий час). Ми маємо бути прикладом хоробрості
для всіх інших.
Військовополонений № 28 (говорить на цю тему з постійною
посмішкою): Що можна зробити кращого, ніж зробити бага-
тьох солдатів членами партії! Ніхто не горить бажанням во-
ювати, хоча нам обіцяли перемогу за кілька  тижнів. Таким
чином  створюють  борців,  що  мають  моральний  обов’язок
пожертвувати своїм життям. Ніхто охоче не вступає до партії.
Кілька солдатів поверталися з прийому і казали: «Ну, тепер
нам підписаний смертний вирок».  І фактично так  і є. Якщо
вони відмовлялися, їх вкривали ганьбою,  і тоді наступного
разу вони свідомо йшли до смерті.
Військовополонений  № 30: Мені пощастило,  що  моє  життя
врятоване. Так, я став членом партії  три місяці тому. Коли
було особливо важко, завжди призивали добровольців, і було
само собою зрозуміло, викликалися молоді партійці.
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який так само здоровий, як й призваний, і, можливо, ще мо-
лодший. Як до цього ставилися? Ні, це було в порядку речей.
Євреї складали свого роду ерзацармію для батьківщини.

6) Ляльковий театр у Червоній Армії
З 31-го військовополоненого лише двоє під час своєї військо-

вої  служби  були присутніми на  виставі  лялькового  театру
(Військовополонені № 1 та № 3). Всі інші не мали можливості
бачити ляльковий театр. З них 13 не мали про нього уявлення.

Військовополонений № 1 у грудні 1943 р. у Алма-Аті бачив
публічну виставу трупи лялькового театру, що була на гаст-
ролях. Про зміст вистави військовополонений не міг пригада-
ти.  У  будь-якому  випадку  це  було  «дійство  без  смислу»  та
«вільне від тенденційних політичних натяків».

Військовополонений № 3 наприкінці 1943 р. на ермітажі у
Москві  бачив  публічну  виставу  під  відкритим  небом.  Цей
військовополонений також не може пригадати перебіг дій ви-
стави, зміст якої був яскраво політичним. На сцені показався
фюрер та лідери країн, що межували з Німеччиною. Всі носили
маски звірів. Гітлер мав довгу промову, після якої дійшло до
сутички, під час якої фюрер втік. Потім прийшли солдати Чер-
воної Армії та побили голів держав. Після цього вони мусили
утворити шеренгу, плечем до плеча та піти за команди офі-
цера Червоної Армії. При цьому вони співали «Інтернаціонал».
На моє питання, як дійство було сприйняте публікою, військо-
вополонений відповів: «Само собою, це повна дурня, але люди
багато сміялися тому, що все було зіграно дуже смішно та з
багатьма жартами». Глядачів було дуже багато, і серед них були
не лише діти, а й багато дорослих, серед яких було багато чо-
ловіків у формі.

Ніхто з військовополонених не чув про ляльковий театр як
про засіб забезпечення фронту55.  Хоча все ж таки можна при-
пустити можливість того, що [вистави] лялькового театру
показують у лазаретах.

55 Тут йдеться про ідеологію та пропаганду.

рейти до оборони, і зменшилася чи навіть зникла з того часу,
як армія у наступі.
Військовополонений № 31: Я не люблю євреїв тому, що я хри-
стиянин та бачу у них нещастя для світу. У Червоній Армії не
говорять про євреїв.
Військовополонений № 1: Євреї такі ж наші брати, як і вірме-
ни, казахи та ін. На фронті їх немає тому, що вони краще підхо-
дять для письмової і наукової роботи. Вони нам не потрібні,
ми обходимося без них.
Військовополонений  № 2:  У  військово-повітряних  силах
немає євреїв. Єврей – не герой, це всі ми знаємо. Тому йому
подобається робити те, у чому може проявити себе корисним.
Військовополонений № 3: Я їх не люблю, але й не ненавиджу.
Вони – брати Радянського Союзу та виконують свій обов’я-
зок не більше і не менше, ніж всі інші.
Військовополонений № 6: Антисемітської течії в Червоній Ар-
мії немає. Звісно, є люди, які не люблять євреїв. Але вони нічим
особливим не вирізняються. Анекдоти навряд чи можна почу-
ти. Певний час їх часто розповідали, але нових не з’явилося,
це нудно – завжди чути старі та пошарпані.
Військовополонений № 17: Більшість росіян зовсім не усві-
домлюють роль, яку євреї грали в історії Радянського союзу і
ще грають. Якщо Ви питаєте про євреїв, більшість не знати-
муть, що вони мають сказати. Для простого росіянина єврей –
це людина, що завдяки своїй освіті і розуму заслуговують на
краще становище, на те, щоб краще вдягатися і багато зароб-
ляти. Ті нечисленні, хто дотримуються іншої думки, мовчать,
а якщо вони не мовчать,  то  їм  затикають  рота. Ви питаєте
щодо антисемітської течії у Червоній Армії. Звісно, над єврея-
ми посміювалися, розповідали про них анекдоти, але, власне
кажучи, це робилося з певною добродушністю та поблажли-
вістю. Відомо, що єврей – не герой, і від нього не чекають ні-
чого, чого він не може досягти. Про антисемітизм фашистів
радянські громадяни не мали уявлення, щонайменше біль-
шість. Раз за разом стається те, що чоловіків, які є військово-
зобов’язаними,  призивають,  і  на  їх  місце  приходить єврей,
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3) Що сталося з партизанами, коли Червона Армія просунулася
вперед?

Військовополонений № 15: Партизанські загони були част-
ково  розформовані  і  підпорядковані військовим  частинам.
Але деякі загони окремо були направлені прочісувати ліси у
пошуках німців.
Інтерв’юер: Затримали багато німців?
Військовополонений № 15: Розповідають, що затримали ба-
гатьох, але також і багато нерегулярних угруповань.
Інтерв’юер: Що з ними сталося?
Військовополонений № 15: Вони всі були відправлені до Чер-
воної Армії, але потрапили до штрафних батальйонів.
Військовополонений № 25: Було багато як нерегулярних, так
і регулярних угруповань. Ми помітили це, коли ми наступа-
ли. Всі регулярні партизанські групи включили до Червоної
Армії, нерегулярні також, але вони потрапили до штрафних
батальйонів.
Військовополонений № 9: Одного разу ми влаштували полю-
вання на одне угруповання, яке пограбувало багато машин
вночі. Після цього багато людей ми знайшли у селі, де вони
розосередилися. Командир опитав всіх,  і після цього всіх їх
повісили!
Інтерв’юер: Можливо, це були білоруські чи польські націо-
налісти?
Військовополонений № 9: Ні, група складалася з білорусів та
росіян. Вони стверджували, що вони завжди боролися проти
Німеччини. Кілька жінок з села сказали, що вони вдавалися
до репресій в селі і що вони мародери і вбивці.

4) Чи є зараз ще радянські угруповання за лінією фронту?
Військовополонений № 23: Групи точно є, але не регулярні.
Всі вони зараз належать до Червоної Армії.
Військовополонений № 25: В  тилу повно  угруповань.  Біль-
шість – які-небудь націоналісти. Але є також угруповання, що
видають себе за радянських партизан, але які у дійсності ніко-
ли ними не були. З ними чинять так само, як з націоналістами.

ІІІ. Радянські партизани

1) Ви чули щось про з’їзд партизан у Мінську?

Військовополонений № 31: Це відомо. З’їзд тривав кілька днів.
Заслужених партизан відзначали орденами, а командири відо-
мих партизанських загонів виступали з промовами.
Військовополонений № 28: Метою конгресу було зібрати всіх
партизан і включити до лав Червоної Армії. Наказ з’явитися
на з’їзд був поширений всіма військовими комісаріатами.

2) Чи всі партизанські загони отримали наказ з’явитися у Мінську?

Військовополонений № 28: Далеко не всі. Чули, що приїхали
лише ті, що з партизанським квитком, і то не всі. Багато нере-
гулярних угруповань надали перевагу тому, щоб залишити-
ся у лісі.
Інтерв’юер: Що Ви знаєте про ці нерегулярні угруповання?
Військовополонений № 28: Були групи, які також називалися
партизанами, але які жили грабунком і не дуже турбувалися
щодо боротьби проти Німеччини.
Інтерв’юер: Що відбувалося з ними, коли їх затримували?
Військовополонений № 28: Їх відправляли до Червоної Армії,
але до штрафного батальйону. Але спочатку багатьох з них
перед цим засуджували до позбавлення волі.
Військовополонений № 3: У Мінську й пізніше ретельно пе-
ревіряли посвідчення партизан. Всіх було направлено до Чер-
воної Армії,  але багато хто з них відправився до штрафних
батальйонів. Ми лише качали головою – так багато потрапи-
ло до штрафних батальйонів.
Військовополонений № 15: На шляху ми наткнулися на парти-
занський загін, що не йшов до Мінська. У нас був наказ затри-
мувати всіх партизан. Ми їх оточили і потім командир почав
перевірку. Були такі, що мали партизанський білет, але було
й багато зайд,  що  взагалі  не  мали  жодного посвідчення.  Їх
увели під наглядом.
Інтерв’юер: Лише тих, хто не мав білету?
Військовополонений № 15: Ні, всіх.
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ходить з міста, вони всі виросли у сільській місцевості,  їхні
батьки – селяни. Жодному з них не менше 30 років, більшість
за віком – між 36 та 39 роками. Вплив міста і села явний. Як
свідчить  більш  детальне  опитування,  всі  старші  за  віком
військовополонені, які походять з сільської місцевості, особ-
ливо зазнавали впливу міста.

А)  (за позитивної відповіді)
1) Чи належите Ви до церкви чи до інших релігійних общин?

Питання спантеличило опитуваних. Військовополонений № 5
пояснив щодо цього: «Оскільки я вірю в Бога, я також вважаю
себе членом церкви».
Військовополонений № 8: Наскільки мені відомо, немає за-
реєстрованих членів церкви. Хто хоче, йде до церкви, тим са-
мим він також член церкви.

2) Вам відомо, чи платили відвідувачі церкви певні внески до
церкви? Всі дали негативну відповідь.

Військовополонений № 12: Церква існує на добровільні пожерт-
ви відвідувачів церкви. Віруючі мають давати дуже багато!

3) Як Ви ставитеся до патріаршої церкви?

Термін для більшості опитаних чужий. Їх привели у віру, але
вони не мали настанов з релігії.
Військовополонений № 8: Патріарша церква – це єдина фор-
ма церкви, яка може розраховувати на успіх у масах, тому що
ідея  патріархату глибоко  укорінена  у  почуттях  народу.  Це
проявляється вже у житті родини (військовополонений і далі
відповідав по цій темі, не торкаючись цього питання).

4) Вірите Ви у допомогу святих?

Військовополонені відповіли на це питання позитивно, за ви-
нятком військовополоненого № 8, який пояснив: Я завжди про-
тивився тому, щоб визнавати святих посередниками між Бо-
гом і людьми. Наші молитви звертаються до Бога, то чому я
не можу просити його?

Інтерв’юер: Мені казали, що їх також включали до Червоної
Армії?
Військовополонений № 25: Спочатку так і робили, але не за-
раз. Їх всіх розстрілюють чи вішають.

5) Як чинять партизани з німцями, що потрапляють до них у
руки?

Військовополонений № 25: Коли партизани захоплюють по-
лонених, вони мають передати їх підрозділу Червоної Армії,
коли для цього виникне можливість.
Інтерв’юер: А якщо не було можливості?
Військовополонений № 25: Тоді вони мали вести їх з собою.
Інтерв’юер: Це наказ?
Військовополонений № 25: Так точно, це наказ.
Інтерв’юер: Ви вважаєте, партизани завжди цього дотриму-
валися?
Військовополонений № 25: Я цього не знаю.
Інтерв’юер: (до військовополоненого № 17): Я чув, що парти-
зани розстрілювали німців, які потрапляли їм до рук?
Військовополонений № 17: Це проти наказу. Регулярні парти-
занські угруповання повинні не вбивати полонених.
Інтерв’юер: Але таке відбувається.
Військовополонений № 17? Це цілком можливо. Партизани
мають передавати німців до Червоної Армії, а якщо це не було
можливо?  (трохи  згодом).  Багато диких  банд  не  особливо
піклувалися про життя своїх полонених. Таскати їх із собою –
це тягар. Тому їх вбивали. Що таке життя!

IV. Релігія в Радянській Росії

(Питання, що стосувалися релігії, були поставлені за
окремим побажанням)

Ви вірите в Бога?
На це питання «так» відповіли дев’ять військовополоне-

них, а саме № № 5, 8, 10, 12, 13, 21, 25, 26 та 31. Заслуговують
на увагу такі факти: жоден з цих військовополонених не по-
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Військовополонений № 21: Одного разу я читав історію рево-
люційного часу. Селяни хотіли вбити господаря. Вони прийш-
ли у його дім і сказали: «Батько, на жаль, мусимо тебе вбити».
Вони почали плакати, впали на коліна і молилися. Але потім
забили господаря та всю його родину.
Інтерв’юер: Ви хочете цим сказати, що селяни самі перед зло-
чином ще думали про Бога, і що атеїзм – чуже явище для росій-
ської людини?
Військовополонений погодився.
Військовополонений № 1 (який не вірить в Бога): Для реалі-
зації більшовицької ідеї атеїзм є передумовою. Віруючий на-
род – перепона для світового більшовизму та небезпека для
пролетарських ідей. Священики – знаряддя капіталізму...
Інтерв’юер: Дякую, цю пісню я вже знаю так добре, що я сам
можу також її Вам проспівати56. Скажіть мені, на Вашу думку,
а щодо атеїзму, – чи відчувається атеїзм народу як потреба,
ми кажемо – як явище, на яке чекали зсередини?
Військовополонений № 1: Ні, так не можна сказати. Навпаки,
за своєю природою російський народ дуже релігійний, і саме
тому ми маємо вести таку жорстоку боротьбу проти церкви.
Я пригадую, що жінки виходили з церкви із застосуванням
сили. І це якраз свідчить, що вся ця боротьба була марною.
Військовополонений № 6: (який не вірить в Бога): Чисто ро-
сійським  явищем атеїзм  назвати  не можна.  Наскільки мені
відомо, ще є народи, які сповнені потреби у релігійній вірі, як
і російський. І політична історія є доказом цього. Для більшо-
визму було політичною необхідністю, поширювати атеїзм, як
зараз  є політична  необхідність  припинити боротьбу  проти
церкви.
Інтерв’юер: Ви також переконані в тому, що наступила лише
передишка у антирелігійній боротьбі?
Військовополонений № 6: Переконаний.

7) Ви намагалися вплинути релігійно на членів родини чи то-
варишів?

56 Образний саркастичний вираз.

5) Чи відомий Вам старець, і чи віддячували Ви йому за релігій-
ну підтримку?

Всі відповіли на це питання негативно, за винятком військо-
вополоненого № 26, який розповів: у його селі жив старець,
який користувався загальною повагою і також протягом всьо-
го більшовицького панування його не чіпали, хоча він часто
надавав духовну допомогу мешканцям села. Цей «батюшка
Іоанн» помер у 1939 р. природньою смертю.

6) Більшовицький атеїзм – це, власне, російське явище, чи ні?

Військовополонений № 8: Чому Ви кажете «більшовицький
атеїзм»? Атеїзм – це атеїзм, і немає нічого спільного з більшо-
визмом.
Інтерв’юер: Я гадаю, Ви помиляєтеся. Якщо хтось у Німеччині,
чи ще десь є атеїстом, нікому з людей немає до цього діла,
щонайменше – державі. Але у Радянській Росії атеїзм є спра-
вою політичною, яка надзвичайно цікавить державу. Більшо-
визм – це світогляд, який відкидає релігію, і навіть бореться
з нею всіма засобами. Ось чому можна казати про більшовиць-
кий атеїзм. Але йдеться не про це. Якщо хочете, ми будемо
говорити лише про атеїзм.
Інтерв’юер: (повторює питання). Військовополонений № 8:
«Здається, Ви не знаєте наш народ, у противному випадку не
задавали б таке питання. Російський народ глибоко релігій-
ний, і навіть в найгірші часи народ не втрачав своєї релігійності.
Інтерв’юер: Але більшість Ваших товаришів не вірять в Бога.
Військовополонений № 8: Ці молоді люди не є народом. Вони
підбурені боротьбою проти релігії. Коли вони стають стар-
шими, вони також починають молитися. Я вже бачив такого,
який казав, що він атеїст. Але перед страхом смерті він виз-
нав молитви.
Військовополонений  № 12:  У  нас роками  велася жорстока
боротьба з віруючими, і, незважаючи на це, народ залишився
релігійним. Як тільки знову дозволили релігію, всі церкви вже
заповнені. Тому не можна сказати, що атеїзм є чисто російсь-
ким явищем.
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що  мільйони людей  кожного дня  звертаються  до  нього  та
незважаючи на це відбуваються всі ці звірства! Цей Бог – не-
людяна істота57. Йому має приносити задоволення бачення
того, як люди страждають. Припиняйте вже з Вашим Богом!
Ця розмова нагадала інтерв’юеру про одну розмову з 12-річним
хлопчиком у Дніпропетровську. Він запитав його: «Ти віриш в
Бога?» Він (категорично): «Ні». Інтерв’юер: «Звідки ти, малень-
кий хлопчик, можеш знати, що Бога немає?» Він: «Якби Бог існу-
вав, тоді він не допустив би, щоб ми так голодували. Ми йому
нічого не зробили».

2) Ви почуваєтеся задоволеними цією невірою?
Військовополонений № 1: Цілком! У мене більше немає сум-
нівів, то ж я щасливий. Я вірю в реальність життя, у мене немає
ілюзій та я не можу розчаруватися. В тому, що відбувається в
світі, я не бачу жодної вищої сили. Я бачу лише нещадну бо-
ротьбу між багатьма факторами влади. Бог тут не вирішує,
тут вирішує лише сила та кількість зброї.
Військовополонений № 2: Я загалом не дуже багато замис-
лювався про Бога, і я за ним не сумую.
Військовополонений № 3: Я не відчуваю нестачі через мою
нерелігійність. Навпаки, мене тішить знання, що вища сила
не може втрутитися у моє життя.
Військовополонений № 4: Я обходжуся без Бога. Я давно про
нього забув. Мої батьки вірять в Бога, тому їм краще? Тому
вони щасливіші? У них в житті було багато нещасть. Їхня віра
їм також не допомогла легше витримати нещастя.
Військовополонений № 9 додає, що він іноді заздрить товари-
шам, що вірують: Я загалом ні у що не вірю, а у них щонаймен-
ше є віра.
Схоже висловлювався військовополонений № 18.
Військовополонений № 17: Так, я задоволений своїм невір’ям
тому, що я знаю, що можна бути моральною людиною і без
Бога. Я роблю добро, бо мені приносить задоволення робити

57 В тексті, ймовірно, з огляду на емоційну забарвленість досл. російсь-
кою – «тварь».

Свідомого впливу у релігійному контексті, здається, не відбу-
вається, хоча релігійні розмови серед солдат під впливом цер-
ковної політики Совєтів не є рідкими, як свідчать дані. Військо-
вополонений № 26 розповів про одного товариша, який з особ-
ливою пристрастю  говорив  на  релігійні теми,  і  намагався
впливати на людей, з якими він зустрічався.

В) (за негативної відповіді)
1) Що спонукало Вас відмовитися від віри?

На це питання більшість військовополонених відповіли з із заз-
наченням, що вони виховувалися не релігійно під впливом школи
та антирелігійної пропаганди. Нерідко доходило до конфліктів
між батьками та дітьми. Додаткове питання свідчить, що
всі батьки військовополонених відвідували церкву.
Військовополонений № 1: На мене пропаганда не впливала,
більше того, я прийшов до моєї антирелігійної позиції шля-
хом вивчення філософії.
Інтерв’юер: Хто з філософів у цьому сенсі вплинув на Вас най-
більше?
Військовополонений № 1: Спіноза.
Військовополонений № 2 зізнається, що він став антирелігій-
ним лише під впливом пропаганди. «Коли я ще був молодим, я
завжди молився з матір’ю. Коли одного дня я сказав, що я б
більше не молився, то через це тривалий час у мене були свар-
ки і непорозуміння з батьками, доки вони з цим не змирилися.
Військовополонений № 3: Релігії принесли лише безлад у світ.
Я не можу вірити в Бога, який є причиною того, що мільйони
людей були вбиті через нього. Немає нічого смішнішого, ніж
так звана всемогутність Бога. Цієї всемогутності недостатньо
навіть для того, щоб попередити війну. Бог, церква і релігія –
лише засоби для панування та поневолення народів. Як може
освічена людина вірити в Бога! (і т.д, і т.п.)
Подібним  чином  висловлюються  також  військовополонені
№ 6, 16, 17 та 28.
Військовополонений № 4: Якщо Бог є, чому він дозволяє, щоб
люди ставали такими змученими? Чим має бути для Бога те,



Друга світова війна очима радянських військовополонених                  509508        Наталія Кашеварова

Стисла критика: дуже цінний матеріал, особливо з огляду
на польське питання та ін.

Пропозиції щодо можливості використання: NSK62, «Інфор-
маційний  бюлетень»63,  можливо,  інформація  для  керівників
відомств (Польща!)64, [відділ] «Чужі армії» OKH65.

Надано:
Де ще робота може бути використана:
Каталожні номери: 29b, 48, 69a, 9, 34a, 95b, 2a, 47, 87a, 3a,

  43, 74
Ратібор: 15 січня 1945

Надійшла: 30.11.44
Перекл. №: 32
Ориг.: А

1-а копія:
[підпис відсутній] 2-а копія:

д-р Ґранцін 3-я копія:
оберайнзацфюрер 4-а копія:

5-а копія:

ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 111, арк. 4–45.
Оригінал, машинопис. Мова німецька.
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Kashevarova N. World War II through the eyes of Soviet prisoners of war:
information, collected by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

(Poland, October 1944)

The main purpose of this historical and documentary publication is to intro-
duce a document previously unknown to historians to scientific community,
and to to determine the circumstances of its creation, and to analyze its
authenticity and informativeness as a historical source. The document is
of the World War II and occupation in Europe period. It was compiled as
a result of an interrogation by an employee of the Einsatzstab Reichsle-
iter Rosenberg (the Reichsleiter Rosenberg Taskforce or ERR) of Soviet
prisoners of war who were captured in Germany in October 1944.

The methodology of research is comprised of the historical-archival and his-
torical-comparative research methods, as well as methods of source
analysis, archival science and oral history.

Conclusions. This document was created on the territory of Poland in the
autumn of 1944 as a result of the interrogation of Soviet prisoners of
war during the moving the line of military operations of the Red Army to
the West, namely, the advance of the Red Army across Belarus, Lithua-
nia, Latvia, Estonia. The respondents belonged to 18 different parts of
several fronts, mostly to the 1st, 2nd and 3rd Belorussian fronts, the 1st
and 2nd Baltic fronts. The interrogation was conducted by the employee
of the Rosenberg Operational Headquarters in the form of an interview
concerning the behavior of the Red Army in Poland, attitudes towards
the Polish population, and sentiments in the Red Army. The content of
the document has been analyzed, and it has been determined that it
was intended for use in anti-Soviet propaganda. In its content the docu-
ment contains elements of subjectivity to a certain extent, due to the
fact of the personal viewpoint of the respondents, but at the same time
we can consider it rather informative. Additionally, among the archival
materials created as a result of the activities of Nazi institutions during
the World War II and the occupation, there are a few similar historical
documents.

This, together with the historical facts presented in the document, makes it
even more valuable for researchers not only of the World War II, but
also of the history of Poland during the German and Soviet occupation,
military historians, researchers of the Soviet expansion policy, senti-
ments in the Red Army and more.

Key words: World War II, the Red Army, the Einsatzstab Reichsleiter Rosen-
berg, ideology, propaganda, prisoners of war, Poland.

2. Eichwede, W. und Hartung, U. (Comps.). (1998). «Betr.: Sicherstellung»:
NS-Kunstraub in der Sowjetunion. Bremen: Edition Temmen. [in German].

3. Grimsted, P.K. (2001). Trophies of War and Empire: The Archival Heri-
tage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitu-
tion. Cambridge: Harvard University Press for Ukrainian Research Insti-
tute. [in English].

4. Grimsted, P.K. (2011). Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plun-
der. A Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosen-
berg (ERR). Amsterdam: IISH. [in English].

5. Grimsted, P.K. and Boriak, H. (1992). Dolia ukrainskykh kulturnykh tsin-
nostei pid chas Druhoi svitovoi viiny: vynyshchennia arkhiviv, bibliotek,
muzeiv. Lviv: Feniks. [in Ukrainian].

6. Gutsul, N. (2013). Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg und seine Tätig-
keit in der Ukraine (1941–1944). Retrieved from: http://geb.uni-
giessen.de/geb/volltexte/2014/11002/ pdf/GutsulNazarii_2013_07_
02.pdf. [in German].

7. Hartung, U. (Verf.) (2000). Verschleppt und verschollen: eine Dokumenta-
tion deutscher, sowjetischer und amerikanischer Akten zum NS-Kunstraub
in der Sowjetunion (1941–1948). Bremen: Ed. Temmen. [in German].

8. Kashevarova, N (2020). Crimes Against Cultural Heritage: the Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg and the Nuremberg Trial, Ukrainskyi istorychnyi
zhurnal, 1, 143–154. [in English].

9. Kashevarova, N. (2014). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z
vyvchennia natsystamy «skhidnoho prostoru» (1940–1945). Ch. 1: Dzher-
eloznavche doslidzhennia [the ERR Activities on the Nazi Ostraum Study
(1940–1945). P. 1 Source study research]. Kyiv: Institut istorii Ukrainy.
[in Ukrainian].

10. Kashevarova, N. (2014). Diialnist Operatyvnoho shtabu Rozenberga z
vyvchennia natsystamy «skhidnoho prostoru» (1940–1945). Ch.2: Doku-
menty [the ERR Activities on the Nazi Ostraum Study (1940–1945). P.
2. Documents]. Kyiv: Institut istorii Ukrainy. [in Ukrainian, in German].

11. Kuhr-Korolev, C., Schmiegelt-Rietig, U., Zubkova, E., Eichwede, W.
(2019). Raub und Rettung: russische Museen im Zweiten Weltkrieg. Köln:
Böhlau Verlag. [in German].

12. Sebta, T. (2004). Operatyvnyi shtab reikhsliaitera Rosenberga ta yoho
bibliotechna diialnist v Ukraini: dzhereloznavchyi analiz. In: Biblioteky
Kyieva u period natsystskoi okupatsii (1941–1943), 114–148. Kyiv. [in
Ukrainian].



Підписано до друку 29.09.2020 р.
Формат 60х841/16. Папір офсетний. Гарнітура Cambria

Наклад 300 прим.

Відділ редакції:
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 631

тел.: (044) 279–06–80

Електронні версії номерів журналу розміщено на  сайтах

Журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» http://archive-vuchk.history.org.ua/uk

Головної редколегії науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією» http://www.reabit.org.ua/ та

Інституту історії України НАН України http://history.org.ua/uk

ГО «ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА»
61002, Харків, а/с 10430

http://khpg.org
http://library.khpg.org
http://archive.khpg.org

Друк: ФОП Капуста С.І.
62430, Харківська обл., Харківський р-н,
село Сороківка, вул. Кринична, буд. 32

Головний редактор: Р. Давидюк

Відповідальний за випуск: Р. Подкур

Технічний редактор: І. Ставнюк

Науково-допоміжна робота:
співробітники Галузевого державного архіву

Служби безпеки України

Комп’ютерне макетування: І. Ставнюк

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2020. – № 1 (53)
DOI: 10.15407/vuchk2020.01

Науковий журнал


